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MERGING GEOGLOWS MODEL AND DISCHARGE DATA  

FOR BIAS-CORRECTED CHARACTERISATION OF 
HYDROLOGY FOR SURVIVING STURGEON HABITAT  
ON RIVER RIONI IN GEORGIA, EASTERN BLACK SEA 
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Maka Bitsadze, Regional Conservation Manager, WWF Caucasus Programme Office 
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Abstract: Georgian river Rioni still hosts the last remaining sturgeon habitat in the Eastern 
Black Sea. WWF Caucasus Programme Office is undertaking efforts to conserve and 
potentially expand this critically important spawning area. Long-term hydrological data, 
such as daily discharge time series, is indispensable for characterising the entire river and 
this ecological site in particular. GEO Global Water Sustainability tool GEOGloWS was 
applied to derive long term (over 40 years) modelled streamflow time series for the stretch 
of interest at Rioni. Discharge data kindly provided by Vartsikhe Hydropower Cascade, 
was successfully used to bias-correct the global dataset and thus significantly expand time 
coverage against the period of available discharge data (10 years). Experience with merging 
some other global & local datasets is also reported in this work. 
 
Keywords: GEOGloWS, Eastern Black Sea, sturgeon, spawning, river Rioni, daily discharge 
time series, bias-correction, global hydrologic model, catchment hydrologic modelling, 
Earth Observations, Geo Data Cube, hydropower impacts. 
 
 

Introduction 
The Rioni is the last remaining sturgeon spawning river in Georgia and on the entire 

eastern basin of the Black Sea, which makes this river a regional and even global hotspot of 
critical importance for the survival and conservation of sturgeon [1].  

According to [2], due to the construction of Hydropower Plants (HPPs) sturgeon 
spawning areas were reduced to only 9 km habitat on river Rioni, just downstream of the 
Vartsikhe HPP Cascade at the end of the diversion canal confluence with rivers Rioni and 
Gubistskali. Cumulatively, from 124 km just 9 km of spawning habitat is reported left in 
the Georgian Black Sea Catchment basin [2]. The sturgeon populations thus have been 
dramatically reduced in Georgia and they are under continuing pressure from illegal fishing 
in the Black Sea and Rioni River, from the impacts of hydropower plants (HPP), sand and 
gravel extraction from river floodplains, pollution and other harmful activities and 
processes [1]. 

This paper was produced within the framework of the project „Strengthening Sturgeon 
Conservation in Georgia” implemented by WWF Caucasus Programme Office (WWF 
Caucasus) through the financial support of WWF Switzerland.  

Overall, the project is aiming at (i) stakeholder engagement, (ii) development of a 
sturgeon monitoring programme, (iii) assessment of the impacts of current practices of HPP 
operations and sand and gravel extraction from the Rioni River and sturgeon spawning 
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grounds, (iv) establishing protected areas on the Rioni River and the marine section 
adjacent to its estuary, and (v) feasibility study on the restoration of part of the sturgeon’s 
historical spawning grounds. 

 
In this particular communication, we are reporting on the experience with the utilisation of 

Global Earth Observation (GEO) data resources in characterising the water quantity and 
quality in the catchment of the river Rioni and utility of these data sources for the 
characterisation of conditions at the sturgeon spawning areas downstream of the Vartsikhe 
HPP Cascade. 

The structure of the paper is the following – the introductory part is followed by a short 
presentation of the river Rioni and the HPPs concerned. The next part introduces various 
Global Earth Observations as applied in the study. Finally, the paper is summarised with 
conclusions. 

 
Existing HPPs on Rioni and Lajanuri Rivers 
This section characterises concisely the river Rioni and HPPs that operate on the river 

with potential impacts on the river's sensitive habitats, including cumulative impacts. 
The length of the river Rioni is 327 km, and the area of the catchment basin is 13,400 

km2. Rioni is rising on the southern slopes of the Greater Caucasus at 2,960 m ASL and is 
fed by glacial, snow, rain, and groundwater. From the source, it flows into a deep valley 
south-east, where it develops a wide branch and then flows south-west into a deep and 
narrow valley till Kutaisi. Near Vartsikhe river turns westward flowing on Kolkheti 
Lowland to confluence with the Black Sea. 

The development of the hydropower potential on Rioni River dates back to the 1930s 
and since then the hydro-ecological characteristics of Rioni are significantly disrupted. The 
location of the existing HPPs is depicted on the map in Fig. 1 and their list and characteristics 
are given in Table 1. Vartsikhe cascade is described next as the most relevant one for this paper. 

 

 
 

Fig. 1. Existing hydropower plants and cascades on r. Rioni and r. Lajanuri. 
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Table 1. Existing hydropower plants on the rivers Rioni and Lajanuri. 
 

Hydroelectric Power 
Plants 

Gumati I Gumati II Rioni 
Vartsikhe 

I, II, III, IV 
Lajanuri 

River Rioni Rioni Rioni Rioni Lajanuri 
Power (MW) 44 22.8 48 184 (total) 112.5 
Turbines 4 x 11 3 x 7.6 4 x 12 4 x 2 x 23 3 x 37.5 
Year of commissioning 1958 1956 1933 1976-1988 1960 
Generation  
(million kWh/year) 

256 138 325 1000 505 

 
Vartsikhe HPP Cascade 
Vartsikhe HPP Cascade consists of the dam on river Rioni (Fig. 2), Vartsikhe reservoir 

and the diversion system, with 4 HPPs installed along the canal (Vartsikhe 1, 2, 3 and 4) (Fig. 3). 
 

Fig. 2. Scheme of Vartsikhe HPP cascade dam and headworks [3]. 
 

 
Fig. 3. Vartsikhe HPP cascade layout depicted on a topographic map [3]. 
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Vartsikhe-1 was put into operation in 1976, Vartsikhe-2 in 1978, Vartsikhe-3 in 1980, 
and the construction of the last Vartsikhe-4 HPP started in 1982 and was put into operation 
in 1987. HPPs are diversion type hydropower plants of identical capacity and output, 
located on a single diversion canal with a designed water flow rate of 350 m3/s. The total 
installed capacity of the cascade is 184 MW: each HPP is equipped with a pair of vertical 
turbines with a total rated capacity of 46 (2 x 23) MW. Each HPP with two hydraulic units 
is located on the diversion channel with a design head/pressure of 15 m. All cascade HPPs 
are located on the 27 km diversion canal section along the right bank of the Rioni River. 

 

Global Earth Observations characterising r. Rioni and its sturgeon habitat 
In this section, several examples of practical utilisation of Global Earth Observations 

(see e.g. https://earthobservations.org and search for data sources at https://geoportal.org) 
are applied to characterise river Rioni and its critical habitats both in terms of site condition 
assessment, water quantity and quality, as well as physical characterisation, such as 
water/land surface temperatures. 

Flushing. Per HPP management (personal communication), headworks are opened and 
sediments are flushed downstream every year and sometimes twice a year. Such an event, 
which took place on the Vartsikhe HPP reservoir on September 8-10, 2016 is illustrated 
with a Landsat-8 satellite image, emptied during the flushing of the Vartsikhe Reservoir, as 
shown in  

Fig. 4. 
 

 
 

Fig. 4. Vartsikhe Reservoir emptied during the flushing event of September 8-10, 2016. 
(Landsat-8, 2016-09-09, source https://sentinelshare.page.link/r1hw) 

 

Discharge. Hydrological daily time series data is necessary to establish critical operational 
and environmental functions in river catchments, including to characterise impacts of 
hydropower in terms of riverine data quantity and quality. With respect to the rivers, daily 
discharge is critical data to build the catchment models, including for the rivers in the Black 
Sea Catchment, and such methods were successfully applied, as described in references [4], 
[5], [6], others.  

Bottleneck for catchment model calibration and validation indeed is the availability 
and/or quality of the in situ river discharge data. This data gap for r. Rioni can be filled by 
utilising the global streamflow data made available recently via Hydrologic Modeling as a 
Service (HMaaS) [7], delivered through the GEO Water Sustainability (GEOGloWS) 
Hydroviewer tool [8]. 
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a) In situ water discharge data at the dam. Source: Vartsikhe HPP Cascade 
Administration. 

b) Ex situ water costs in the downstream of the dam. Source: Global Hydrological Model, 
https://apps.geoglows.org/apps/geoglows-hydroviewer [8], Rioni River, Reach # 601182. 

c) Bias-correction of model with measured discharge data (same sources). 

 
d) Rioni daily discharges per bias-corrected model data for the period 1979-2021. 

Fig. 5. Hydrological time series of daily discharges of Rioni near Vartsikhe HPP dam. 
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Bias-correction of the globally sourced data was performed by utilising excellent in-
situ daily discharge data, provided by Vartsikhe HPP with respect to total inflows into and 
outflows from the Vartsikhe Reservoir. Data quality was indeed confirmed by clear 
correlation and satisfactory bias-correction achieved with the global model discharge data 
(Fig. 5 above), thus significantly expanding the availability of daily discharge time series 
from 10 years up to 40 years. 

 

Temperature. Water temperature is another critical parameter for sturgeon spawning 
success, as confirmed and described in the r. Rioni sturgeon study conducted by FFI-
Caucasus with EBRD support [9], visualising the strong impact of water temperature (and 
sedimentation) patterns from Rioni HPPs, in particular, the Vartsikhe Reservoir Dam 
operations, as well as annual flushing events on the ecology of floodplain habitats and the 
early life cycle of sturgeons. 

Maintaining the natural dynamics of sediment flows and water temperatures are important 
factors in mitigating the cumulative impact of the existing and planned HPPs in the basin and 
along the Rioni. The arguments indeed emphasised by the World Sturgeon Conservation 
Society (WSCS) in their appeal to Government of Georgia (see [10]) where, among other issues, 
the following types of impacts were highlighted in the case of large reservoirs versus viability of 
Rioni spawning habitats, quote: „a) the magnitude and timing of discharge the available habitats 
in the downstream sections and natural hydro-ecological processes, such as gravel turnover, 
sediment outwash etc.; b) the annual temperature cycle through deep water discharge from the 
reservoir; c) the disruption of the ecological flows of the river during the first phase of operation; 
d) the daily water level fluctuations (hydropeaking) which will affect both the habitats and the 
faunal elements inhabiting the river sections below the facility; e) the sediment transport into the 
lower river sections resulting in incision of the river into the landscape and the loss of its 
connection with its floodplain; f) the migration of the sturgeon species for reproduction; g) the 
effectiveness of reproduction due to the above-mentioned impacts; and h) the food base for 
young sturgeon during the early life phases.” 

According to the two sources above, the water temperature is particularly sensitive for the 
sturgeon. Below, as an example, is provided the measurement of land and water surface 
temperatures as sensed fortnightly via openly accessible satellite observations, including for the 
section of Rioni from Vartsikhe Reservoir to the spawning habitat area, as shown below ( 

Fig. 6). The observation period here (early April) roughly corresponds to sturgeon spawning 
period [9].  

 

 
 

Fig. 6. R. Rioni water surface temperature variabilities in the study area. 
(Source: https://app.climateengine.com, land surface temperature, Landsat-8, 2017.04.12) 

 
Sedimentation patterns in the riverbed and adjacent floodplain areas before and after 

the construction of the critical 4th stage of the Vartsikhe HPP Cascade, as a proxy for 
cumulative effects on downstream sturgeon habitats, can be confirmed by reanalysis of 
water, vegetation and soil cover conditions with satellite observations from 1984 to date, 
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applying Georgian Data Cube (a pilot tool developed with UNEP-GRID support [11]), 
which clearly demonstrates the degradation of Rioni riverbed section just south of the 
derivation channel with respect to the spawning area downstream of 4th stage of the 
cascade after the diversion of the Rioni waters from the main riverbed to diversion canal of 
the cascade since after 1988 (Fig. 7). 

 
a) 1985 (L5): Period before commissioning of the 4th HPP and checkpoint; 

 

 
b) 1988 (L5): period of commissioning of the 4th HPP and checkpoint; 

 

 
c) 1998 (L7): Vartsikhe Cascade has been in operation for 10 years; 

 

 
d) 2015 (L8). (Note: L5, L7 and L8 mean Landsat 5, 7 and 8 satellites.) 

 

Fig. 7. Degradation of Rioni habitats along the Vartsikhe cascade derivation section. 
(Source: http://geodatacube.unepgrid.ch urbanization tool, annual median pixel) 

 

vegetation 
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Conclusions 

The results of the analysis are summarized below as the main conclusions of this paper: 
- The Rioni is the last remaining sturgeon spawning river in Georgia and on the entire 

eastern side of the Black Sea, which makes this river a global hotspot of critical importance 
for the survival and conservation of sturgeon. 

- Sturgeon and its juvenile lifecycle are heavily dependent on ecological characteristics of 
the riverine spawning habitats, such as water flow quantity (daily discharge rates) and water 
quality (sediments, nutrients, physical and biogeochemical parameters), sediment transport 
and deposition patterns, river water temperatures and other essential ecological variables. 

- Increasingly available ex situ Global Earth Observation (GEO) datasets from various 
sources and of various types are capable of complementing in situ data via bias-correction and 
sometimes even supplementing in situ datasets, when not available or available but of poor 
quality. 

- The GEO datasets tested in this communication were, specifically: (i) high frequency 
and medium resolution satellite observations (such as Landsat and Sentinel 2) to detect 
sediment flushing events; (ii) modelled river reach daily discharge rates extracted with 
GEOGloWS tool and bias-corrected with in situ data, thus significantly extending the time 
series with quality data; (iii) applying data cube tool to establish water, sediment and 
vegetation change patterns in space and time to characterise extent, degradation and/or 
restoration potential of sturgeon habitats; and to establish water temperature values and 
variability with 30 m spatial and fortnightly temporal resolution (cloud cover permitting). 

- All above data sources, if complemented with other needed types of data, also 
available from global sources (such as provided in this reference source [12]) could provide 
for characterisation of the quantity and quality of water in the basin, by building the 
hydrologic model for upstream and downstream reaches of sturgeon habitat, till the 
confluence with the Black Sea. 

- Data on daily discharge rates provided by Vartsikhe HPPs allowing to bias-correct the 
flow rates derived from global sources is extremely useful in this regard. It would be 
important to obtain data from other HPPs in the basin, especially with respect to historical 
daily discharges. 

- Finally, data critical for the sturgeon life cycle (such as river flow rates, environmental and 
biological monitoring data, etc.), when collected by both governmental agencies and/or by 
non-governmental actors, including private entities, must be rendered available publicly to 
safeguard these critical natural resources and to provide for transparent governance. 
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The paper presents an innovative technology for the complex cleaning of beaches from 

heavy and rare metals, radioactive minerals, bitumen, polymeric materials and microplastics. 
Before talking about the technology itself, let us recall that the longest border in the 

world is the border of land and sea, or the so-called coastline of the oceans. Its total length, 
according to data published in the works of various authors, ranges from 777 to 504 
thousand km. Separate parts of this coastline have a different origin, structure, history of 
development and dynamics. The most common type of shores are accumulative shores, 
which make up approximately 28.4%, or about 200 thousand km, of the total length of the 
shores of the World Ocean. It can be reasonably assumed that at least 100 thousand km. of 
the total length of the coasts of the Ocean, are represented by beaches, the width of which 
can vary widely, but on average, according to very preliminary estimates, is about 70 m. 

As you can see, beaches occupy significant areas of the coasts of the World Ocean, and 
are generally recognized as important tourist and recreational areas. Although there is no 
general estimate of the annual number of people visiting the beaches, it can be confidently 
stated that more than two billion inhabitants of our planet use the services of the beaches 
every year. 

Unfortunately, many beaches that are in demand and popular among people are heavily 
polluted for various reasons. And beach pollution is increasing every year. 

As a result of active hydrodynamic processes in the coastal areas of the sea and on the 
beaches, as well as in river alluvium and on river beaches, a significant amount of heavy 
and radioactive minerals, industrial dust particles of metals, plastics, including particles of 
microplastics, various polymers, bitumen and other potentially hazardous pollutants 
accumulate substances. Contaminated sand worsens the condition of recreational areas, the 
quality of fish, mussels, oysters and other hydrobionts used by people for food. 

As the world and our experience in studying marine coastal accumulative forms, 
including beaches, shows, accumulative bodies composed of sandy sediments of various 
sizes are most polluted. 

Therefore, cleaning sandy beaches from various pollutants is an urgent practical task 
today. To effectively solve this problem, it was necessary to develop an innovative 
technology that includes high-performance equipment. 

On the Figure is a technological scheme of components beach sand separation in a 
vortex air-mineral flow. 
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Figure 
 

Thus, the goal of our research was to create an effective technology and equipment for 
the complex cleaning of sandy beaches from almost all major types of pollution. 

As an object of research and testing in the process of developing this beach cleaning 
technology, the authors used the beach sands of the Black and Azov Seas, as well as 
modern sandy alluvium of the Danube, Dnieper, Southern Bug and a number of other large 
and small rivers of Ukraine. 

The innovative beach sand cleaning technology developed by the authors makes it 
possible to isolate various types and fractions of pollutants from polluted sands. These can 
be both small harmful natural and man-made formations, as well as larger man-made 
particles, including fragments of grenades, mines and fragments of other weapons. 

 
The figure shows a technological scheme for cleaning beach sand from pollution. 
Later, under laboratory conditions, ferrous and non-ferrous metals, plastic, synthetics 

and bitumen, heavy minerals: ilmenite, zircon, almandine and others were isolated from 
beach sands and river sediments. 

It is important that the technological equipment can be installed on a small mobile 
platform. This allows the cleaning of the beach and the collection of harmful components 
more fast and safely. 

Further, under stationary conditions, microplastics, bitumen and algae are used for gas 
formation, and the joint product of heavy metals and minerals is separated into separate 
concentrates and can also be disposed of or used both in the production of various materials 
and for other purposes. 

 
Conclusions. 
- Modern bottom sediments and beach sands are often very polluted and dangerous for 

both people and hydrobionts, that live on the beaches and in adjacent coastal zones of the 
shelf. 
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- The authors have developed an innovative technology for cleaning beaches, in 
particular, from small dangerous natural and man-made particles, including radioactive 
minerals, fragments of grenades, mines and other weapons. 

- This technology has been tested in laboratory conditions. 
- Using this technology, ferrous and non-ferrous metals, plastic, synthetics and 

bitumen, heavy minerals: ilmenite, zircon, almandine and others have been isolated from 
beach sands and river sediments in laboratory conditions using this technology. 

- Cleaned sand returns to the beach 
- Equipment can be installed on a small mobile platform for fast and safe collection of 

harmful components on the beach. 
- Further, in stationary conditions, microplastics, bitumen and algae can be used for 

gas-producing installations, and the joint product of heavy metals and minerals is separated 
into separate concentrates and can also be used to produce various materials, substances or 
disposed of. 
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Abstract: The main regulatory document establishing the basis for EU action in the field of 
environmental policy in relation to the marine environment is Directive 2008/56/EC 
(MSFD). The use of the marine environment, taking into account the ecosystem approach 
and the principle of integrated management, improves the environment, biodiversity, 
development of maritime industry. The Government of Ukraine has approved the Marine 
Environmental Strategy in order to implement the provisions of the EU Marine Strategy 
Framework Directive in Ukrainian legislation. This is provided by the environmental block 
of the Association Agreement between Ukraine and the EU. 
 

Keywords: Environmental policy, marine environment, Marine Environmental Strategy, 
Ukraine. 
 

 
Ukraine is a European country of the Black Sea basin, which de jure has the second 

largest maritime territorial exclusive and economic zone (EEZ) after Turkey, which before 
the annexation of Crimea was 135 thousand km2. After the annexation of Crimea by Russia, 
this zone de facto shrunk and for eight years amounted to 44 thousand km2. With the start 
of a full-scale Russian invasion of Ukraine on February 24, 2022, the situation with access 
to seawater for Ukraine has deteriorated, seaports in Ukraine have been blocked by Russian 
warships, part of the coastline in the occupied regions of Ukraine goes through significant 
changes that cannot yet be fully assessed. 

However, Ukraine, as a country seeking to integrate into the European community, is 
on the path to complying with European norms and directives and adapting them to 
Ukrainian legislation, including environmental legislation, including norms for the Black 
Sea basin. In recent years, Ukraine has come a long way in this direction. 

In 2014, Ukraine committed itself to adapting its legislation to 26 EU directives and 3 
regulations. 4 EU directives that the country has committed to implement related to the 
environmental condition of the Black Sea and its catchment area, namely: 

 - Directive 2008/56 / EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 
2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental 
policy (MSFD). 

- Directive 2000/60 / EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 
2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy 
(hereinafter referred to as the Water Framework Directive) 

- Council Directive 91/676 / EC of 12 December 1991 concerning the protection of 
waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. 

- Council Directive 91/271 / EC of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment. 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

26 

The Association Agreement between Ukraine on the one hand and the European Union, 
the European Atomic Energy Community and its Member States on the other hand (the 
Association Agreement), which contained these commitments of Ukraine on the path to EU 
integration, was ratified by the Law of Ukraine on 16.09.2014 (Law of Ukraine №1678-VII). 

 

Among the main documents regulating international relations and actions in the field of 
environmental policy in the Black Sea basin, to which Ukraine is involved, the following 
should be noted: 
 The Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution (also referred 

to as „Bucharest Convention”) – is the basic legal framework for regional cooperation to 
protect the coastal and marine environment, Bucharest convention was signed in Bucharest 
in April 1992, it was ratified and entry into force in Ukraine) on 14.04.1994. 

 Strategic Action Plan for the Environmental Protection and Rehabilitation of the 
Black Sea (BS SAPIR), 2009. This document represents an agreement between the six 
Black Sea Coastal states (Bulgaria, Georgia, Romania, the Russian Federation, Turkey and 
Ukraine) to act in concert to assist in the continued recovery of the Black Sea. 

 Strategic Research and Innovation Agenda for the Black Sea (SRIA). The SRIA aims 
to advance a shared vision for a productive, healthy, resilient and sustainable Black Sea by 
2030, while considering the special and unique ecosystem characteristics of it. In particular, 
its unique biodiversity, cultural heritage sites and the new local, national and transboundary 
policy measures. 

 Black Sea Integrated Monitoring and Assessment Programme (BSIMAP), 2009. 
BSIMAP aims at provisioning of sound and scientific data and information flow for the 
Contracting Parties underpinning State of the Environment of the Black Sea (SoE) and 
Implementation of the Strategic Action Plan for Environmental Protection and 
Rehabilitation of the Black Sea (BS SAPIR). It also, contributes to, inter alia, information 
sharing and decision making for Contracting Parties. 

 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (The 
Bern Convention). It is a binding international legal instrument in the field of nature 
conservation, covering most of the natural heritage of the European continent and extending 
to some States of Africa. Ukraine acceded to this convention in 1996. The Emerald 
Network is a system of protected areas and their management that are of particular value for 
the conservation of natural species of flora, fauna and habitat types (Areas of Special 
Conservation Interest, ASCI). Currently, a Law of the Emerald Network in Ukraine has 
been prepared and is awaiting Adoption in Parliament. The Emerald List includes the Big 
and Small Field of Zernov 

 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals,  
 International Agreement for the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, the 

Mediterranean Sea and the Adjacent Atlantic Ocean, 
 Pan-European Strategy for Biodiversity and Landscape Conservation and others. 
Ukraine's main goal in the field of environmental policy in the Black Sea basin is to 

achieve GES in the Ukrainian Black Sea sector in accordance with the Marine Environmental 
Strategy, which is taking into account the Water Framework Directive also. 

The last important step towards the implementation of European norms in the 
legislation of Ukraine was the adoption of the Marine Environmental Strategy of Ukraine 
(Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1240-r, 12.10.2021), which defines the 
basic principles of environmental policy in Ukraine. Ukraine's Marine Environmental 
Strategy is designed to meet the requirements of the EU-Ukraine Association Agreement, 
in particular with regard to the implementation of the EU Marine Strategy Framework 
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Directive into The purpose of the Marine Environmental Strategy of Ukraine is to conserve 
and restore marine resources by initiating systematic and optimal approaches to the 
organization and implementation of state management of the environment of the Azov and 
Black Seas within inland waters, territorial sea, exclusive (marine) economic zone of 
Ukraine to achieve and support of GES of the marine environment. In the field of legal 
regulation of issues covered by the Strategy, the following legal documents of the Criminal 
Code of the Law of Ukraine are in force:  

2. Water Code of Ukraine, 
3. Law of Ukraine „On Environmental Protection“, 
4. Law of Ukraine „On fisheries, industrial fishing and protection of aquatic 

biological resources“, 
5. Law of Ukraine „On Aquaculture“, 
6. GEZ Rules for the Protection of Internal Marine Waters and the Territorial Sea of 

Ukraine from Pollution and Clogging, approved by the Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine dated February 29, 1996, No. 269. 

In order to put into practice, the EU regulatory requirements for the last more than 10 
years in the field of environmental monitoring, Ukraine has been guided by MSFD 
standards. Measures were taken to determine the basic ecological status and status of the 
Black and Azov Seas ecosystems within the exclusive (marine) economic zone of Ukraine, 
defined and approved HPP criteria for the Black and Azov Seas ecosystems within the 
territorial waters and the exclusive (marine) economic zone of Ukraine, indicators, the 
achievement of which should ensure the approximation of the ecological status and status 
of the ecosystems of the Black and Azov Seas within the territorial waters and the exclusive 
(marine) economic zone of Ukraine to the GES. 

The basic organization responsible for the ecological monitoring of coastal waters and 
the marine environment in Ukraine is the Ukrainian scientific center of Ecology of Sea 
(UkrSCES) of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. UkrSCES 
monitored the ecological status of coastal and marine waters of the Black and Azov Seas in 
the Ukrainian segment, as well as watercourses of the Black Sea basin according to 11 
MSFD descriptors, which include traditional environmental indicators such as chemical 
pollution of water and sediments, hydro-chemical parameters, including eutrophication 
parameters, water column biodiversity, benthic biocenoses and the state of marine habitats, 
and such new parameters for Ukrainian practice as marine litter (including microplastic), 
energy (including underwater noise). 

The main obstacle to the implementation of monitoring measures was the lack of a 
scientific navy in Ukraine, which was almost completely lost due to the annexation of 
Crimea. After 2014, the Volodymyr Parshin became the main marine research vessel of 
Ukraine, capable of performing the tasks of marine environmental monitoring. However, 
since December 2009, this vessel has not been cruising due to the expiration of the 
Registration Documents, for the extension of which the vessel needs to repair and upgrade 
equipment. As a result, a small number of planned environmental monitoring stations 
located in coastal areas are currently available for monitoring. Scheduled monitoring was 
carried out at these stations. Environmental research within the high seas after 2014 in 
Ukraine was carried out only in the framework of international research projects (including 
the EMBLAS project) and was irregular. Ukraine has received the marine research vessel 
Belgica (renamed Boris Alexandrov) for research within the high seas with the help of the 
EMBLUS + project. The vessel needs to be repaired, but can be used for environmental 
research in the Black Sea after the war.  
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In addition, in the Black Sea there was a background environmental monitoring station 
of Odessa National University named after I.I. Mechnikov, which was located on the Snake 
Island. Currently, this station is lost due to active hostilities within the island and in the 
surrounding waters.  

Despite some difficulties, UkrSCES conducted a baseline assessment of the ecological 
state of Ukraine's marine environment in 2020. The assessment was performed with varying 
degrees of detail on 9 of the 11 MSFD descriptors, with the exception of D2 Exotic species and 
D11 Energy supply, including underwater noise. According to the results of the assessment, the 
condition of most of the selected water bodies was assessed as good or satisfactory. 

However, currently the processes of implementation of European regulations in 
Ukraine have stopped due to the full-scale invasion of the Russian Federation. In general, 
the goal of achieving good environmental status (GES) in the Black Sea basin, to which the 
Black Sea Basin countries have worked together for many trails, is currently threatened by 
the horrific military action in the Black Sea basin. Modern challenges dictate the conditions 
in the realities of wartime, now the question arises of the need to develop new approaches 
to assessing the environmental condition of the Black Sea. 

The aggressor destroys not only human life, but also the environment. This carries new 
environmental risks that could also increase the number of human casualties in the future. 
According to the Geneva Convention (1 Protocol, 1977), crimes against the environment 
are part of war crimes. 

There are also gross violations of the Bucharest Convention for the Protection of the Black 
Sea against Pollution. Since the first days of the war, shelling and bombing of industrial and 
energy facilities, arson and explosion of other infrastructure facilities in coastal areas, pollution 
of the Black and Azov Seas (mainly due to flooding mining) were recorded. 

The International Agreement for the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, the 
Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean has been grossly violated. Military action and 
the use of powerful radar equipment lead the mass death of dolphins: in some parts of the 
coast, there are dead dolphins every 10 meters. 

Currently, dozens of nature and biosphere reserves and national nature parks have 
suffered significant damage as a result of Russian aggression. Of particular concern is the 
destruction of Ramsar sites on the coasts on the Azov and Black Seas and in the lower 
Danube and Dnieper. Russia has also destroyed the Kinburn Reserve in the Kherson region. 

At the beginning of the invasion, Russia also attacked Ukrainian Black Sea ports and 
civilian cargo ships, leading to fuel spills and chemical emissions, and shelling and burning 
naval depots on the coast. 

According to many experts, after the fighting we will reap the fruits of war – the 
destruction of ecosystems, soil and water pollution, biodiversity loss and more. A 
significant amount of natural resources will be needed to rebuild the country. There is also 
a risk that Ukraine will not meet its climate goals due to climate change through military 
action, and the country’s restoration will unavoidably lead to greenhouse gas emissions. 

In the postwar period, it will be important to take care of an effective environmental 
monitoring system. This will record the real extent of the damage to the environment and 
will take the most effective measures to avoid further deterioration and to restore the 
ecosystem. The future Black Sea monitoring system should be cross-border, as the scale of 
the consequences of war goes far beyond the Ukrainian Black Sea sector. Only joint 
international efforts will be able to restore what was lost in achieving the dream GES in the 
Black Sea, although the deadline for its achievement will be postponed. The Black Sea 
must first and foremost be safe, without which the GES cannot be achieved. 
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Abstract: The aim of this paper is to review the changes in brand strategies as a result of 
the COVID-19 pandemic situation and the changes in customers’ preferences as a result of 
the lockdowns. During the pandemic, brands found themselves in a difficult situation, as 
they were not sure at the time of the first closure what the best solution would be in terms of 
customer satisfaction: to stop marketing campaigns, continue them without any changes or 
adapt to the situation. Since then, consumer research reports have shown that what people 
needed the most was being surrounded by brands being part of their daily lives to provide 
predictability and certainty – often even replacing slow-responding governments in providing 
information. Our paper will summarize the main findings of recent consumer research on 
this topic and highlight the best practices of brands that have successfully demonstrated 
their credibility, crisis resilience, and social responsibility in the eyes of their customers. 

 

Keywords: consumer trust, coronavirus, brand communication, Corporate Social Responsibility 
 
 

1. Introduction 
Not only has the pandemic had a significant impact on the global economy and 

people’s lives, but it has also caused major changes in the relationship between brands and 
consumers.  

At the beginning of the pandemic situation, consumer attitudes changed significantly. 
The focus shifted from brand preferences to function, with category availability and product 
advantage coming to the fore. There was a shift away from status products, which are often 
used by consumers to impress others, but this was not possible during the closures, and the 
uncertainty also led to several people spending more wisely. 

There is also a growing interest in social behaviour alongside functional performance, 
and corporate social responsibility has become important. In this context, there is a 
particular focus on how companies treat their own employees: whether they let them go or 
try to keep them or help them in difficult situations (Knowles et al., 2020). 

Priorities have changed during the coronavirus pandemic, as highlighted in the 2021 
summary by the international PR agency Edelman (Edelman, 2021). During the coronavirus 
pandemic, the government sector and the traditional media in most countries failed and 
were seen as neither ethical nor competent. In contrast, companies were seen by people as 
more flexible and also performing better in terms of communication. Not only has the role 
of trustincreased in consumers’ lives overall, but 68% felt it was more important than ever 
to be able to trust a brand. 
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Although at the beginning of the pandemic, companies stopped most of their marketing 
campaigns and temporarily suspended a large part of their marketing activities, after the 
first few weeks it became clear that this was not what consumers were expecting – on the 
contrary, the provision of a familiar environment provided them with peace of mind and 
predictability. According to Datareportal’s international research conducted in summer 
2020, 55% of respondents expected brands to continue with their marketing activities as 
before. Among the neighbouring countries, 71% in Romania and 70% in Poland agreed 
with this statement (Datareportal, 2020). 

In another study (Sheridan et al, 2020), consumers were asked about their expectations 
of brands during COVID-19. 74% of consumers agreed that they would like to hear about 
helpful brands, while only 6% said they would not, and the rest could not give a clear 
opinion. 72% agreed that companies have a social responsibility to offer financial or in-
kind assistance during the time of the Coronavirus pandemic, while only 8% disagreed. It 
was also found that 71% of consumers would like to hear from brands that can help them 
navigate during this crisis period, and only 12% would opt out. Finally, a still considerable 
percentage (70% overall) said they would like to know more about what companies and 
brands have to offer. 

Consumers were also asked how they would like to feel when seeing and hearing 
advertising during the coronavirus period. Safety came out on top with 37%. The second 
most important (with 31%) was that consumers want to feel positive about the impact of the 
ad. Only 4% of consumers said that advertising should be stopped, and advertising budgets 
should be cut (Sheridan et al., 2020). This is an interesting result because, at the beginning 
of the pandemic, companies feared that consumers would take a dim view of their 
marketing campaigns. 

The 2021 ‘Me, my life, my wallet’ study by KPMG, another major consultancy 
(KPMG, 2021), found that consumers are increasingly seeking to incorporate their personal 
values into their brand choices. As a result, 80% of consumers buy from a brand that they 
can identify with. 90% are willing to pay more for a product whose profits are used to 
support social causes. 37% prefer sustainable products and services as a result of COVID-
19. Finally, 73% are concerned about the pandemic situation and 59% about climate 
change. 

 
2. Methodology 
The empirical part of the study examines how to reconcile Corporate Social Responsibility 

in brand communication with the response to the coronavirus epidemic by introducing 
relevant examples. A further research question is the extent to which this different approach 
to communication can be aligned with brand values, and whether these communication 
objectives can be achieved while respecting the brand’s core values. 

 
3. Research results 
3.1 Creative communication of social distancing  
While brands have for a long time treated their brand as the Holy Grail, with only 

Google allowing itself the leeway to play with its own logo, in spring 2020 a number of big 
brands called attention to social distancing by distancing elements of their logo from each 
other. For example, the four circles in Audi’s logo no longer fit together, nor do 
Volkswagen’s V and W, and even the two legs of McDonalds’ M have been moved apart. 

The global brands involved in this unusual initiative were trying to signal the 
seriousness of the situation, but some experts argue that the playful reaction may have had 
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the opposite effect, i.e. reducing the perception of the seriousness of the situation 
(Valinsky, 2020). 

The controversial perception of playing with the logo thus illustrates the importance of 
the balance between message content and creative execution in social campaigns in order to 
achieve the desired goal. It is important that creativity and any punch lines or jokes do not 
distract from the original message and are not perceived by consumers as an end in 
themselves. 

Social distancing has also made it difficult for brands to connect with consumers, and 
to overcome this, they have devised and presented a number of creative solutions in their 
advertising (Bilir, 2020): Heinz, referring to the 57 varieties of ketchup available, has 
created a puzzle of 570 pieces, all in the same colour: red. Those who participated in the 
company’s call could win one of the 57 packs of puzzles – to play with in the time freed up 
by the closures. Nike has raised awareness that people can now become heroes by staying 
at home, exercising in their own homes. The campaign message is that they can now play 
for millions of people around the world. And Apple emphasised the many creative ways 
people can spend their time despite being isolated – and of course Apple products can help 
them. AirBnB, which connects accommodation seekers and accommodation providers 
worldwide, has been hit hard by the travel restrictions and has responded by bringing the 
travel experience online, providing their users with learning, entertainment, and contact 
opportunities. They learned to play an instrument, cook, and even play sports together. 

 
3.2. IKEA creative campaigns 
IKEA has managed to launch several real-time marketing campaigns that have 

travelled the world as memes. Real-time marketing campaigns are content marketing or 
advertising solutions that become viral rapidly, responding to news or trending phenomena 
in a creative and proactive way (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). This type of campaign 
is particularly well suited to IKEA’s direct, playful style, which allows them to respond 
quickly to local and global phenomena by engaging with their consumers. 

During the closures that began in spring 2020, IKEA sought to help parents and their 
children locked in their homes in the iconic style of its furniture assembly guides. In total, 
six guides were created to help children build their favourite bunkers at home, using some 
of the furniture and accessories from IKEA. In this way, existing objects were turned into 
play areas. (Blunden 2020). 

The campaign fits very well with the simple, creative communication strategy 
characterising IKEA, which explores humour in all situations. The brand would probably 
have found a dramatic and serious campaign on the pandemic situation very alien. 

The components used in the assembly instructions are of course all IKEA products, but 
in fact, any similar furniture and accessories can be used to „build”. As with other similar 
campaign elements, this is not about sales or marketing activities that consumers might 
consider aggressive, but about the brand, about helping and strengthening the brand-
consumer relationship. 

The brand’s agency in Israel has also adopted the style of IKEA’s iconic visual 
assembly instructions when drawing attention to the importance of staying at home and the 
essential necessities for doing so (Arinci, 2020). According to the illustrations in the guide, 
the main condition for staying at home is having a home and not leaving it. And the 100 
rolls of toilet paper are a further response to the consumer reaction causing panic buying, 
which made toilet paper, for example, a scarce commodity for weeks, while many people 
had large quantities of it stored in their homes. 
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IKEA’s agency in Spain interpreted the message of people’s homes, speaking on behalf 
of the homes in a video, listing the many previous situations in which their homes had 
helped them and reminding them that they could rely on the security of their homes in that 
period, too (Arinci, 2020). 

The brand took part in the #StayHome campaign with this hilarious and endearing 
commercial. Many companies from several industries produced commercials highlighting 
the importance of staying at home – replacing marketing campaigns that were temporarily 
and abruptly halted. These emotionally charged videos not only reinforced similar 
messages from governments, but also sought to strengthen the emotional bond between 
brands and consumers. This made brands appear more human and empathetic, and also 
showed that this is a situation that affects everyone and requires cooperation (Sobande, 
2020). 

 
3.3. Local community initiatives at Santander 
In 2020, employees of the Spanish financial service provider’s subsidiaries volunteered 

a total of 140,000 hours. 38,000 people took part in the initiative and helped wherever they 
were most needed (Santander, 2020): 

 In the UK, customers over 65 were regularly called by local branch staff to ask 
how they were or if they needed any help. 

 In Poland, staff sewed a total of 15,000 masks, which were donated to health 
centres, social homes, and other institutions. 

 In Spain, volunteers spoke regularly by telephone to elderly people living alone 
and to residents of nursing homes that were closed to visitors. They also launched 
an expert volunteering initiative, where professionals with expertise in the field 
produced financial education videos in their homes, which were uploaded to the 
programme’s website. 

 In Chile, schoolchildren and university students were mentored to help them with 
their studies and advice on further education and career choices. 

 In Brazil, staff regularly spoke to residents of old people’s homes via video chat. 
They asked about the well-being of the person they were talking to, discussed their 
concerns and also provided educational activities. 

 In Uruguay, members of the bank’s management, local analysts and international 
experts gave online presentations on business topics such as how companies can 
respond to the crisis triggered by the coronavirus. 

 In Mexico, a series of online Work Café events were organised to help 
entrepreneurs and community members better cope with challenges during the 
pandemic. They discussed topics such as creativity, strategic management, finance, 
digital transformation, and remote workplace management. In total, the event 
attracted more than 23,000 participants. 

The Santander Group is a good example of how a large international company can 
provide local support to the community it belongs to, and how to adapt quickly in an 
emergency, choosing the best solution for the local community. In the case of the group, it 
was also able to make good use of its staff’s experience in customer relations and finance, 
not only to reinforce its image as a responsible financial institution but also to demonstrate 
its expertise and willingness to help in a multi-country volunteering campaign. It also 
demonstrates that donating money is not always the biggest help and that donating time and 
expertise can be just as important in a crisis. 
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3.4. Product portfolio changes for luxury and cosmetics brands 
The pandemic situation has created a variety of serious challenges for all industries – 

luxury brands, for example, faced the challenge of people not buying their products in a 
crisis situation, as no one will see the clothes, bags and accessories they have bought as 
status symbols due to the closures. At the same time, they could use the capacity of their 
sewing facilities to produce masks and protective clothing, and instead of perfumes, they 
produced hand sanitisers using the alcohol they had. 

The Italian company BVLGARI, founded in 1884 and part of the LVMH luxury brand 
group, converted its perfume factory to disinfectant production in March 2020, with the 
promise of producing hundreds of thousands of 75 ml disinfectant gels per week. Initially, 
they were able to produce 6,000 units a day but later increased their capacity to 20,000 
units a day with the help of employees volunteering for the task. In early May 2020, 1.6 
million units were donated to hospitals in the United Kingdom. Parent company LVMH 
offered to supply 50 tonnes of disinfectant gel per week to French hospitals (Ahmed et al. 
2020). They also provided assistance with the procurement of masks: through their global 
procurement network, they managed to order 10 million masks from China, and later 
donated a further 40 million masks to the French health authority (Moussavian, 2020). 

Prada, another Italian company, also put its sewing factory at the service of the fight 
against the coronavirus: 80,000 medical overalls and 110,000 masks were produced in 
spring 2020. They joined the initiative by H&M, Gap, and Canada Goose to donate 
protective gear for healthcare workers (Moussavian, 2020). 

French-backed L’Oréal launched its coronavirus solidarity programme in April 2020, 
supporting local hospitals with alcohol-based disinfectants, helping with food distribution 
to endangered residents, and assisting health and pharmacy workers. In Brazil, 170 tonnes 
of disinfectant produced in their Sao Paulo factory were donated, while in India 60,000 
litres were donated to health institutions, police and NGOs. Two Indian NGOs have been 
involved in providing food and basic commodities to local communities at high health risk. 
85,000 hand sanitisers were provided in Ukraine, 100,000-100,000 in Russia and Egypt; 
and food and masks were donated in the United States, as well as support to charities and 
small businesses (Ahmed et al. 2020). 

Estée Lauder, founded in 1946, donated $2 million in the summer of 2020 to Doctors 
Without Borders, an international NGO working primarily in disadvantaged regions. In 
addition, $3.2 million was donated to support the fight against coronavirus in Argentina, 
Brazil, Chile, China, Colombia, India, Italy, Mexico, Panama, Peru, South Africa, South 
Korea, Spain, the United Kingdom, and the United States. Their employees’ emergency 
fund was used to support workers in difficult situations. In the United States and the United 
Kingdom, employees eligible to receive assistance for loss of wages could choose to donate 
the money they were entitled to – in which case the company would quintuple the original 
amount and donate it to charities involved in the fight against COVID-19 (Ahmed et al. 
2020). 

 
3.5. Allbirds – a social campaign for a sustainable brand 
The success story of New Zealand sportswear brand Allbirds began less than six years 

ago. The brand name is a tribute to New Zealand, where there are no native mammals, only 
birds (”all birds”). The startup’s goal was to use community funding to create a sustainable 
sports shoe with a minimal carbon footprint. Its rapid growth was marked by the fact that it 
took just two years to sell its first million pairs of shoes (Huddleston, 2018). 
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In the spring of 2020, they donated $500,000 worth of sneakers in five days to 
healthcare workers who signed up with them but had to change their donation campaign to 
ensure business sustainability. So they launched a special ”buy two, get one” promotion: 
consumers could buy a second pair of shoes for half the original price of their purchase as a 
donation, which the company delivered to the healthcare workers who signed up with them. 
They also offered the option to buy shoes as a donation only (Leighton, 2020). By 
providing comfortable shoes, the brand wanted to ease the work of doctors and nurses 
exposed to long shifts and heavy workloads. 

In this case, it is worth highlighting the brand’s honest communication, i.e. that they 
were able to change the concept on the fly and involve the community in the implementation of 
their charity programme. In this way, their consumers could feel that they could help 
healthcare workers from their homes and show their appreciation by supporting them, even 
if it was a small step. In addition, as word of the campaign spread quickly, many people 
who had never heard of the brand before became aware of it – as was the case with the 
authors of this chapter. 

 
4. Conclusions 
What is common to all the examples presented is that the brand in question tried to 

respond to the changed circumstances caused by the coronavirus and help members of the 
community as best it could. It can therefore be concluded that it is possible to align 
important social messages with the core values of the brand. 

How a brand behaves in a crisis can have a long-term impact on its business results. 
According to research by Edelman (Edelman, 2020), 33% of consumers have talked their 
friends out of using a brand because they felt it did not behave appropriately during the 
pandemic. However, a similar proportion (37%) of brands gained new consumers by 
responding in a compassionate or innovative way. 66% of the respondents felt that the 
response to the pandemic would have a significant impact on their willingness to choose a 
brand in the future. 

Overall, we can state that brands that demonstrate their credibility, crisis resilience and 
social responsibility to consumers through honest communication can stand their ground 
and even strengthen in the period of the coronavirus pandemic. 
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Abstract: The present study is based on a survey of enterprises in the south-eastern part of 
Bulgaria including the Black see region on their innovation activity. It focuses on the 
contribution of lifelong learning specifically. More than half of the companies comprising 
the sample have never provided continuing education of managers or have participated 
only once. According to the correlation analysis being performed training in the field of 
organization management or production are not related to innovations in new products, 
logistics and distribution, production methods or supplementary activities. A likely reason 
for this statistically insignificant link is a lack of effective cooperation between enterprises 
and academic and research institutions as well as training providers capable of responding 
to the specific company’s needs.  
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1. Въведение 

Настоящото изследване се базира на резултатите от полево проучване на пред-
приятията в югоизточна България, включително черноморския регион, относно ино-
вационната им активност, като се фокусира върху ролята на продължаващото обуче-
ние. Над половината от фирмите в извадката или не са провеждали обучение на 
мениджмънта, или са отчели еднократно участие. Според корелационния анализ обу-
чението в сферата на организационния мениджмънт и производството не са в статис-
тически значима зависимост с иновациите в нови продукти, логистика и дистрибу-
ция, производствени методи или поддържащи дейности. Вероятна причина е липсата 
на ефективно сътрудничество с научни и образователни институции, като и на 
доставчици на обучение, отговарящо на специфичните фирмени нужди изисквания. 

Целта на това проучване е да предостави доказателства по темата, като проучи 
връзката между професионалното обучение на мениджърите, от една страна, и инова-
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ционните дейности на компанията, от друга. Доколкото е известно на авторите, това 
е първото по рода си изследване за България и едно от малкото в литературата за 
продължаващото професионално обучение на мениджъри. 

Емпиричният анализ е базиран на данни от проведена сред 75 фирми от Югоиз-
точната част на страната. Ние издигаме следната хипотеза: Обучението на управлен-
ския екип в области като Организационен мениджмънт и Производство оказва по-
ложително въздействието на върху иновационната дейност на компанията. 

Обучението и образованието на човешкия ресурс в организацията се разглежда 
като важен фактор за иновационната активност поради връзката му с водещото зна-
ние [1]. Не всички емпирични изследвания, обаче, потвърждават тази положителна 
зависимост. Използвайки данни за Канада (1996 – 2006г.) Б. Достие [3] потвърждава 
хипотезата, че фирмените инвестиции в обучение водят до повече продуктови или 
процесни иновации поне в краткосрочна перспектива. Но, според Б. Козарин и Дж. 
Пърсивал [2] такава връзка е налице само за иновацията на процесите в предприятие-
то. Продължаващото обучение по-скоро подобрява фирмените продуктите без да из-
дига фирмата до иновационен лидер. Въвеждането на нови бизнес модели и нови 
норми на потребителско поведение формира бъдещето [4] и детерминира определя-
щата роля на човешкия капитал и конкретно актуалното знание, компетенции и 
умения на работната сила. Това може да се постигне чрез устойчиви инвестиции в 
продължаващо образование и обучение.  

 
2. Характеристики на извадката 
В анкетата с въпроса „Провеждали ли сте някога обучение на ръководството на 

компанията?“ се определя дали компаниите са провели професионално обучение за 
мениджмънт. Диаграмата на фигура 1 показва пропорционалното разделение на 
предприятията от Югоизточна България в зависимост от интензивността на провеж-
даното обучение.  

Прави впечатление голям брой компании или никога не са провеждали обучение 
(45%), или няколко пъти са провеждали обучение на мениджъри (41%). Но трябва да 
се отбележи и, че 44.50% от фирмите в извадката не са провеждали обучение на ме-
ниджмънта, а 1.70% са отчели еднократно участие (виж фигура 1). 

Набор от въпроси идентифицира области, в които е насочено обучението: Лидер-
ство; Формулиране на стратегия/планиране; Организационно управление; Финансово 
управление; Маркетинг/Продажби; Производство, Информационни технологии и 
Управление на човешките ресурси. Диаграмите на фиг. 2 представят структура на 
обученията по видове в зависимост от интензивност на провеждането му във фирми: 
веднъж проведено обучение; обучения, проведени няколко пъти и наличие на до-
говор(и) за обучения на дългосрочно основа. 
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Фигура 1. Интензивност на обученията по фирмено управление в предприятията на 
Югоизточна България 

 
Първата диаграма ясно показва, че в групата компании, които са провели едно-

кратно обучение, предпочитани области са Финансов мениджмънт и Производство. В 
групата компании, които са участвали в периодични обучения/консултации, предпо-
читаните области са Маркетинг/Продажби, Финансов мениджмънт и Формулиране 
на стратегия/планиране. Приоритетните теми за редовни обучения на базата на дъл-
госрочни партньорства са Формулиране на стратегия/планиране, Организационен 
мениджмънт и Маркетинг/Продажби. 
 

 
 

Фигура 2. Структура на обученията по видове, провеждани от фирми  
за трите нива на интензивност 
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3. Проверка на хипотези: основни резултати 
 
Този раздел представя резултатите от проверката на хипотези. Настоящото из-

следване се фокусира върху въпроса дали обучението по организационен менид-
жмънт и  производство влияят върху въвеждането на иновации в дейностите на фир-
мата. За целта се проверява дали двете групи фирми, провели/ не провели обучение 
по организационно управление, имат еднакви разпределения на отговорите относно 
въпросите за въвеждане на: нови и значително подобрени методи в основната дей-
ност (производство на продукти/услуги); нови или значително подобрени поддържа-
щи дейности за процесите във фирмата и нови или значително подобрени методи за 
логистика, доставка или дистрибуция на продукти/ услуги, както и проверка за еднак-
ви разпределения на отговорите относно иновации в продукти при обучение в об-
ластта на производството.  
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Фигура 3. Структура на отговорите на респондентите за въвеждане/не въвеждане 
на иновации в двете групи компании – с проведено и не проведено обучение 

 
Диаграмите на фигура 3 онагледяват разпределението на отговорите на респон-

дентите за въвеждане/не въвеждане на иновации в двете групи компании – с проведе-
но и не проведено обучение. 

Един от тестове, който се използва, за да се провери дали е вероятно двете групи да 
произлизат от една и съща популация, е хи-квадрат тестът [5]. В нашите четири случай се 
оказа, че нулевата хипотеза „Двете извадки идват от една и съща популация“ се приема. 
Това показва, че на практика обученията по организационно управление и производство 
не са постигнали ефект върху иновационната инициативност във фирмите.  

Кооперациите за научноизследователска и развойна дейност стават все по-важни 
поради липсата на капацитет за научни изследвания и развитие на МСП. Сътрудни-
чеството с организации със същите дейности, компании от същия сектор, универси-
тетски организации и изследователски институти често може да помогне за намира-
нето на решения на проблемите. Проучването показва, че около половината от анке-
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тираните не отговарят на въпросите за сътрудничество с консултантски и бизнес ин-
кубатори, университетски организации и изследователски институти. Може да се 
предположи, че причината за това е липсата на подобно сътрудничество на компа-
нията, в която работят с този тип организации. 

 

Заключение 

Настоящият доклад изследва взаимното допълване между продължаващото про-
фесионално обучение на мениджърите, от една страна, и иновационните дейности на 
техните компании, от друга. Изследването се основава на резултатите от анкета, про-
ведена сред мениджърските екипи на 75 български фирми от югоизточния регион на 
България. Проведените тестове показват, че обучението на мениджърите в областта 
на производството и организационното управление не се оказва ефект върху инова-
ционната инициативност във фирмите. Друг любопитен извод, който може да се нап-
рави от анкетата е, че около половината от анкетираните компании не са изградили 
активно сътрудничество с консултантски и бизнес инкубатори, университетски орга-
низации и изследователски институти. 
 

 
 

Фигура 4. Разпределение на партньора за сътрудничество за иновации,  
базиран на местоположение 
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Abstract: During global fight against COVID-19, another evil occurred: Infodemic, massive 
circulation of false information related to the virus. In the world, more than 6,000 pieces of 
information have been denied, 9% in Colombia. The purpose of this work was to study 549 
disinformation that circulated in the country about the pandemic during 2020. The analysis 
revealed social networks are 87.4% the spaces where more false information circulates.  
The vaccine focuses not only on educating future journalists on fact checking, but on the 
strengthening of scientific journalism to combat Infodemic, which could have been as 
deadly as the virus itself. 
 

Key words: Infodemic, COVID-19, False information, Scientific journalism 
 
 

Introduction 
 
„We live in a society deeply dependent on science and technology and in which 

nobody knows anything about these two issues. This constitutes a certain formula for 
disaster”: Carl Sagan 

 

From origins of the virus, home remedies and treatments, to data and statistics. Every 
day in 2020 the rivers of information about SARS-CoV-2 or COVID-19 swelled. It was the 
#1 topic on the world's media agendas.  

It was a pandemic that killed more than 6,700,000 lives and completely changed the 
routines of mankind. Media reported minute by minute the progress of the virus in the 
different countries, while the populations were waiting for the measures announced by local 
authorities. Since then, conventional media agendas have been focused on COVID-19, as 
well as the implications it brought with it, including quarantines, isolations, biosafety issues 
for medical personnel, economic and social problems, among others. 

In addition, we faced „infodemia“, as the WHO conceived the „second disease“ in the 
pandemic, in the sense of the massive circulation of information. On many occasions, this 
turned out to be false or erroneous, which helped to increase the uncertainty in which we 
live, as well as the related issues and then it was treated as misinformation (Posetti and 
Bontcheva, 2020, p. 3). 

„As the new coronavirus has reached almost every country on the planet, a massive 
circulation of false information has spread as fast as the virus itself. These lies have helped 
pave the way for infection and have contributed to sowing chaos in societies responding to 
the pandemic“ (Unesco, 2020, p. 2). According to the Handbook of Journalism, Press 
Freedom and COVID-19, the evil of  'Infodemia' is widespread and growing. 42% of 178 
million tweets related to Covid-19 are made by computer programs or robots known as 
'bots', 40 million Facebook posts have been identified as problematic or manipulated and 
1/3 of social network users have reported reading false or misleading information (Unesco, 
2020, p. 3).  
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International Fact Checking Network (IFCN) warns that worldwide they managed to 
disprove, in 2020, more than 6,000 false information worldwide, 9% of these in Colombia 
(0,1% in Bulgaria), thanks to the journalistic teams such as Colombia Check, Silla Vacía, 
Maldita.es and Factual.afp.com.  

Now, what have this misinformation consisted of in Colombia? What kind of 
topics did they cover? What are the main media or communication channels where it 
is possible to find them? How to combat this Infodemia? What contributions can 
scientific journalism also have in this scenario? 

 

A millenary phenomenon that takes force in the digital world 
For centuries, in all kinds of documents, untrue or inaccurate stories have been found. 

According to José Manuel Burgueño, "Since the origin of time, 'falsified information' has 
been a useful source for any sphere of power [and counter-power nowadays] that sought an 
objective" (Burgueño, 2018).  

For example, Tacitus said Christians were accused of activities such as the great fire of 
Rome in 64 AD, based on a rumor of Nero to exculpate himself from that situation 
(Burgueño, 2018). Likewise, in the third century, Tertullian warned: "That in the night 
congregation we sacrifice and eat a child; that in the blood of the beheaded child we dip the 
bread and soaked in the blood we eat a piece each; that some dogs that are tied to the 
candlesticks knock them down struggling to reach the bread that we throw them bathed in 
the blood of the child" (Tertullian, 192, p. 464). This information (in adittion to others) fed 
rejection, hatred and confrontations that, in this case, legitimized the first documented 
persecutions of Christians in the first centuries.  

In the same sense, Jewish communities have also been accused, even with similar 
assertions, which also legitimized persecutions and pogroms. For example, during Middle 
Ages and the primacy of Christianity, Jews were also considered "infanticides" because –
according to Catholic Church believes – Jews used to perform rituals with the blood of non-
Jewish children (Johnson, 2006, p. 23). Additionally, they were constructed as "wanderers" 
because, during the twelfth century a chronicle made references to a Jew who, having 
struck Christ in his via dolorosa, was condemned to wander until the next advent (Johnson, 
2006, p. 343). Finally, his articulation with diabolical images that penetrated the domains of 
medieval culture and spread in Western culture, as fertilizer for the configuration of anti-
Semitism, was pointed out. 

It is in the course of nineteenth century that fake news properly appeared in newspapers 
(Berkowitz & Schwartz, 2016), hand in hand with the rise of news journalism, as well as 
sensationalism and yellow journalism. Two symbols of this period in the United States, 
recognized as the 'golden age' of the Western world press (1870-1914), are Joseph Pulitzer, 
who lays the foundations of the sensationalist model with the exacerbation of sensations, 
and William Hearst, who transcends into yellow journalism by adding the sourse to lies and 
deception of readers (Bordería, 2002, p. 333). At this point, the objectives vary between 
ensuring readability and maintaining the interests of economic or political power.        

Even when the 20th century opened the way to the consolidation of journalism as a 
profession that promoted the execution of a fair verification of all types of publications, 
false information has always been present. What has changed is the dissemination and 
scope of such information. In the 21st century, this phenomenon has increased due to the 
democratization generated by Web 2.0, where anyone can publish information and 
distribute it (Jenkins, 2006). It is a redistribution of the power of information1.   

                                                            
1 The current generation of media had not had to report on any of the previous global pandemics. The 
most devastating is the well-known 'Spanish Flu' in 1918, which - at the end of World War I - killed 
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Thus, as never before, we are overwhelmed by information that is distributed through 
different channels and that even reaches us through the contact of acquaintances, relatives 
or friends. An infinite flow of data, many of them without any verification for various 
purposes, some of them linked to power. It is not strange then that arguments re-used from 
centuries ago circulate, when the candidate for the U.S. presidency in 2016, Hillary Clinton, 
or former President Barack Obama were accused of performing acts of pederasty or 
Satanism. Rumors to deteriorate the image of these characters and exacerbate that of their 
antagonists, while evidencing the growing recognition of social networks as exercises of 
counter-power.   

The problem is that, if this exercise implies a counterweight, but rather constitute a 
deterioration in the democratization of information. In the words of researchers Julie Posetti 
and Kalina Bontcheva for Unesco, „If information give people power, then misinformation 
disempowers“ (2020, p. 2). Consequently, inequality also grows in terms of the possibility 
of making reasoned decisions and executing them.  

 
Fact-cheking: a nowadays hero  
„Some of the positive effects fake news have caused have been to open the debate on 

the role of Media in the verification of information and a strong growth of fact-checking“ 
(Nuria Fernandez-García, 2017, p. 73). And it is that the increase of the phenomenon has 
undoubtedly promoted academic and media interest in the subject, especially in times of 
pandemic, when it can generate more energetic consequences.   

Disinformation about COVID-19 creates confusion about medical sciences, which has 
an immediate impact on every person in the world and even on entire societies. Infodemia 
is more toxic and lethal than disinformation about other subjects (Posetti and Bontcheva, 
2020, p. 2).  

Many people are misled by disregarding the lethality of the virus or applying „home 
remedies“ and, consequently, disregarding preventive measures based on science. This, 
without understanding, that „online disinformation about COVID-19 is instrumentalized for 
political, racist, xenophobic, sexist, or other purposes, and can polarize people and foster 
hatreds at a time when global unity is needed more than ever“ (Posetti and Bontcheva, 
2020, p. 3). 

    
Method section 
The present study has used the checks elaborated by Colombia Check, la Silla Vacía, 

Maldita.es and Factual.afp.com, from January 26, 2020 to February 17, 2021. The closing 
point is given by the beginning of vaccinations against COVID-19 in the country. Based on 
the 549 false information, a content analysis was performed; based on reading (textual or 
visual) as an instrument for collecting information (Abela, 2001), a reading that, unlike the 
common reading, must be carried out following the scientific method; it must be 
systematic, objective, replicable and valid. 

                                                                                                                                                       
between 50 and 100 million people worldwide (Porras, 2020, p. 3). Due to the censorship of the 
countries involved in the conflagration, the seriousness of the epidemic was unknown. However, in 
Spain -which declared itself neutral- information did circulate freely and the pandemic acquired its 
name. The diversity of the media was scarce, as was the scope of the information. A century later in 
this Pandemic COVID-19, which has had the most significant impacts of recent times, journalists 
worked under pressure to communicate as quickly as possible and as an experiment while the virus 
advances, all this in the midst of false information. 
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It is a set of interpretative procedures of the communicative products, in this case 
Fakenews. „Thanks to the technique, the ways in which the media cover certain information 
and the audiences can come to perceive it can be evidenced, and thus a public opinion can 
be formed“, reveals the researcher Elba Díaz Cerveró (2013), expert in Communication 
Theory and digital journalism.   

The method is developed based on measurement techniques, quantitative (statistics 
based on counting units) and qualitative (logic based on the combination of categories). The 
purpose is to elaborate and process the data found to be relevant about the conditions in 
which these journalistic pieces have been produced throughout the study period (Piñuel, 
2002). In this case, a count was made of false information, as well as of the categories 
established by the checking media, with the purpose of determining their degree of 
falsehood, the media and channels through which they circulated, recognized authors, 
formats and types of disinformation. 

Thus, the articulation of this contextual and practical network – from the subjection of 
qualitative and quantitative techniques – provides elements that show up some characteristics of 
fake news in Colombia, during 2020 and early 2021. 

 

Results 
Of the 549 information checked, it was found that 76.68% were qualified as false, 

8% were questionable, 4.92% were misleading, and 2.37% were partially true, but 
with the need to clarify some issue. The others ranged from multiple checked, empty, 
hasty, hoaxes, hoaxes, untenable, uncheckable, hasty and inaccurate.  

On the other hand, 39.3% of the information circulated through Facebook, 9.7% on 
Whatsapp and 7.5% on Twitter. Also, others were distributed through some of these 
combined digital spaces, which reveals that 87.4% had Social Networks as a scenario, 
while 12.3% was disseminated through media – 8.6% exclusively, while the rest in 
combination with social networks – such as: Diario La República, El Tiempo, El Clarín, 
Noticias RCN, El Periódico, La Nación,Infobae, Univisión, Entérate Cali, La Vanguardia, 
NTN24, Caracol Radio, and Portal Noticia Cristiana, among others.  

Fake news have a major place in the scenarios of information consumption preference, 
as the Gabo Foundation pointed out that the preferred formats for citizens to learn about the 
pandemic were Internet and television. Printed media were punished, due to the circulation 
restrictions imposed by the social isolation, and on the other hand, the consumption of radio 
increased. 

A study by the Reuters Institute at the University of Oxford - entitled „Navigating the 
'infodemic': how people in six countries access and rate news and information about 
coronavirus“: how people in six countries access and rate news and disinformation about 
coronavirus“- indicates that people who took part in the study and have low levels of 
formal education, „have little trust in traditional news organizations, preferring to access 
information about coronavirus through social networks and messaging apps. 

Juan Carlos Higuita, news director of RCN in Medellin, raised in the conversation 
„Transformations from the routines of the big media“, organized by the Colombian 
Network of University Journalism in 2020, how distress affects work and family life. 
According to him, „the media have a reality and a responsibility“ that must be rethought 
day by day in the midst of a crisis where social networks are consumed by distress and 
necessity. 

Now, who are more prone to distribute this disinformation? Researcher Dora-Olivia 
Vicol warns that older adults and those with lower levels of education generally find it 
more difficult to separate factual statements from opinions, as well as to identify the 
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sources of articles. However, she clarifies that we can all be victims of rumors, gossip and 
disinformation, due to repetition, the credibility of fluent (or easy to digest) information and 
the association with elements that coincide with our point of view (2020, p. 8-11). 

In this sense, it is striking that among the misinformants are public figures who, from 
their various positions, enjoy some kind of credibility. And it is clear that 79.23% are viral 
disinformation, while 8.74% correspond to accounts of public figures such as: Iván Duque, 
President; Ana Teresa Bernal, Councilwoman of Bogotá; Antonio Navarro Wolf, Co-
President of the Green Party; Carlos Mario Marín, Mayor of Manizales; Carlos Maya, 
Mayor of Pereira; Claudia López, Mayor of Bogotá; Daniel Quintero, Mayor of Medellín; 
Fernando Ruiz, Minister of Health; Gustavo Bolívar, Senator; Jorge Iván Ospina, Mayor of 
Cali; Felix de Debout, journalist; Natalia París, model; Cony Camelo, actress; Julio César 
Klinger, Colombian physician, among others. 

Likewise, in the disinformation formats, 50.27% were found to be exclusively texts, 18.4% 
videos, 13.48% images and 4.55% audios, followed by combinations of the above formats. 

Short texts turn out to be the most used tools as they are easy to elaborate and 
distribute. „The font size, contrast, grammatical and lexical complexity, which influence the 
ease of reading a statement, also influence its appearance of truth“ (Vicol, 2020, p. 9). And 
in this same sense images are also relevant, as they are easy to process and help to create 
the illusion of evidence that fosters a belief. 

In relation to the types of information, it was evidenced that 23.32% were related to 
cures for COVID-19, 13.3% referred to the situation of the country, 8.38% measures 
of local authorities, 8.19% preventions, 8.2% origins of the virus, 4.37% contagions 
and 5.83% vaccination. The 18% referred to other information such as governance, 
statements by public figures and everyday stories of citizens. 

The topics are certainly varied, although most of them lie in the huge sea of 
uncertainties that accompanied COVID-19 and, undoubtedly, are based on the need for 
information of the population, who relied on what they read, heard and saw to make 
decisions. It is very dangerous that cures and preventions are the main focus of Fakenews 
because they can increase the number of deaths, but also because, on occasions, they ended 
up benefiting those behind the supposed „miracle“ products. In Colombia, for example, a 
„cure“ involving Aspirin was viralized and, within hours, a shortage of this drug was 
reported in the north of the country (France 24, 20-06-20).     

Finally, it should be noted that 56.6% of the checks have been carried out by 
Colombia Check, which is positioned as a national leader in the verification exercise, 
an initiative of the company Consejo de Redacción. It is followed by the portal La silla 
vacía with 37.5%, the AFP news agency with 3.5% and the Spanish verification site 
Maldita.es with 0.4%. 

However, the work carried out by these journalistic teams, as well as that of others in 
the country and the world, is of no use if there is no dissemination of the checking of 
information that is denied and the verification of information is not stimulated in the 
citizens and, of course, in those who are trained in the journalistic exercise. 

 
Discussion  
There are several vaccines for the disinformation virus: education, media literacy and 

the strengthening of scientific journalism.  
On the one hand, it is expected that audience education is important to maintain a 

critical attitude towards the media. The idea is that they can verify the information before 
forwarding it and learn to identify hoaxes, since many rumors revolve around a possible 
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solution to the pandemic and precisely „anything positive is what is most easily shared by 
citizens because it generates hope“, says Daniel Martín. 

The best treatment is the media (with more and more frequent information checking 
exercises) which can educate audiences by having the possibility of disseminating knowledge 
arising from university or institute research and promoting scientific research. University 
institutions have a dual role, that of training future journalists and that of educating 
audiences, through the students themselves. In the end, it is the future journalists who will 
respond to the needs of society. 

For her part, Catalina Gómez -an anchorwoman of a renowned Colombian media 
Noticias Caracol- stressed that „the way to counteract is to use the right voices of experts 
rather than voices that arise in the midst of immediacy and that, being even official in some 
cases, have contributed to misinformation“. In this sense, Juan Carlos Higuita said he 
referred to the basics of journalism to point out that it is necessary to contrast sources and 
be responsible with the information disseminated in the media. 

Regarding the mention made by Higuita, the professor of journalism at the Universidad 
Pontificia Bolivariana (Medellín) Ana Cristina Aristizábal Uribe suggested that this juncture 
may be the call for the training of communicators to be more comprehensive and have 
different looks at different skills that the communicator may need in new environments. 

Social networks must become a journalistic tool beyond being sources of social life and 
must differentiate between what is true and what is false. From the academy, lies must be 
combated, as well as the lack of rigor, reading and verification of sources. 

It is important to remember that journalism is a public service, to serve the population. 
Furthermore, it will continue to be an essential need of all societies for the exercise of rights, 
democracy and to confront power, something that must be understood in the classroom. 

 
Science journalism, another key savior in pandemic times 
From the classroom, special emphasis is also placed on science journalism, the 

journalistic activity aimed at the dissemination of science and technology through news 
media that generate interaction between theoreticians, experimenters and citizens.  This is 
how science journalists are mediators between the research sector and the population, with 
the responsibility of transferring the advances in science to the public in promotion of 
critical thinking in society (Villanueva, 2017, pg 108). 

Consequently, it is important to highlight that dissemination is born at the moment 
when the communication of a scientific fact ceases to be linked exclusively to a scientific 
research community, and this is achieved through the use of a colloquial language that 
favors the audience in general. With the dissemination of scientific facts, we move to the 
social appropriation of knowledge that „may be possible from information and 
communication, as mechanisms that allow an approach (by the general population) to 
science and technology“ (Dávila, 2019, p.p 15).  

In the context of Pandemic, this type of journalism acquires a fundamental importance. 
On the one hand, although there is much uncertainty for the study period, the recognition 
and explanation of each scientific advance (as well as a rigorous work in the social 
appropriation of knowledge) by the population would have allowed to better combat the 
rustic or homemade „cures“, „measures“ and „preventions“ that Science could disprove in 
an effective way, but that often did not reach the population due to lack of explanation, 
scope or lack of credibility. That is to say, it was closer the whatsapp advice that was re-
sent or published by a public figure, than the explanation of some health expert whose 
language was difficult to understand in a newscast.  
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It is relevant to work on dissemination as a need to reach diverse audiences that need to 
appropriate what is woven in laboratories and in research in general. For this, the population 
needs to recognize the results of these investigations in a more easily understandable and 
attractive way, of course without losing the rigor of the research results.  

It is also a matter of scientific journalism having more and more spaces for development 
and visibility. Nature continues to reach a very focused audience. National Geographic has 
a wider reach. But media dedicated to it in Colombia, such as Periódico UN, Divulgación 
Científica, Pesquisa, and Rizoma (in Uniminuto) also reach more academic than general 
audiences, although their purpose is to reach a wider population group. 

Finally, according to the American journalist and editor Edward Scripps (1973), the 
purpose of science journalism is to disseminate the information developed by scientists in 
the different areas of science, with reference to the successes and achievements associated 
with the scientific and technological development of each country: „Science is the basis of 
a more democratic way of life and, consequently, citizens could know what is done and 
produced in the name of science“ (Burkett, 1973). The above is important because it allows 
establishing, with a hopeful perspective, advances such as the vaccine or other measures 
such as the staggering of the elimination of the use of the mouthpiece in enclosed spaces 
and full time that many received with skepticism in the country. 

Undoubtedly, the strengthening of this type of journalism is key in the agendas of the 
media to face also from the knowledge and appropriation of science the disinfodemia that 
circulated and circulates in relation to the pandemic. It is a way to empower the population 
in relation to the measures, cures and possibilities to face the vicissitudes of the pandemic 
in a more accurate way. 

 
Conclusions 
Fake news have increased, as the acceptance of social networks advances, among citizens 

who do not know how to distinguish between truth and rumor, or those who consider the 
credibility of this type of information as ways to align themselves with currents against the 
hegemonic powers, which actually end up in a scenario of disempowerment that, in cases 
such as the current pandemic, can increase the number of deaths or infected people.   

In addition to contributing to the population making erroneous decisions, Media cannot 
become sounding boards for social networks because they lose credibility, since, just as 
there are readers who consume information very quickly and without verification, many 
others do so and feel deceived by the media, thus delegitimizing the exercise of this.  

The dissemination of science in depth is a „vaccine“ against Infodemia. The knowledge 
and social appropriation of the advances made in a country allow the population to become 
empowered and better face the difficulties caused by the pandemic.  It is important to work 
on the need to generate journalistic and scientific exercises that are increasingly attractive 
and accessible to citizens. 

The use of technologies has made possible the development of journalistic ventures 
beyond the conventional, such as those dedicated to checking information, which are built 
within the framework of social responsibility with citizenship. Disseminating and promoting 
these exercises is a bet to combat Infodemia.   

Faculties of Communications and Journalism are very important because they 
guarantee a formation in journalism to face the circulation of false news. On the one hand, 
it is a matter of educating future journalists to exercise the necessary verification of the 
growing sea of information in which society lives, and on the other hand, that citizens 
recognize the veracity of the sources of the information to which they have access. These 
are ways of combating Infodemia, which can be as lethal as the virus itself. 
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PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATION 

IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN THE BLACK SEA REGION 

 
Associate Professor Yanica Dimitrova, PhD 

University of Library Studies and Information Technologies, Sofia 
 
Abstract: The report examines the theoretical connection between innovation and CSR and 
their opportunities for development in the Northeastern and Southeastern regions of the 
Republic of Bulgaria. Based on the results of an empirical study among 300 SMEs 
implementing innovations in our country, opportunities for the development and implementation 
of innovations in CSR are outlined, which will increase the competitive performance of the 
Black Sea region. 
 
Keywords: Innovation, CSR, Open innovation 
 

 
Innovation and Corporate Social Responsibility 
 

Innovation is the ability to create the conditions for finding and identifying better 
solutions in organizations (Martins and Terblanche, 2003). The concept of innovation 
involves generating and introducing new combinations of resources to create and add value 
to and from the organization and help increase stakeholders' well-being and performance 
(Drucker, 1985; Baldwin and Curley, 2007). Innovation can be found in various forms 
(product, marketing, process, social), comes from different sources (closed and open 
innovation) and is associated with other aspects of change (incremental, radical, destructive) 
(Chesbrough, 2003; MacGregor and Fontrodona 2008; Димитрова, 2017).  

Corporate social responsibility is essential for increasing companies' competitiveness, 
sustainability, and economic advantages. Adopting the concept of CSR, companies are 
much more successful in risk management, efficiency and effectiveness, maintaining 
favorable relationships with stakeholders and human resource management. 

As early as 1984, Peter Drucker emphasized the enormous potential of transforming 
social problems into business opportunities, economic benefits, human capital and good 
public competencies (Prahalad, 2005; Prahalad and Hart, 2002).  

From a theoretical point of view, the two-way connection between CSR and innovation 
is substantiated (Gallego-Álvarez, Prado-Lorenzo, & Garcia-Sánches, 2011), and the 
various aspects supporting the implementation of innovation processes are considered 
(Husted & Allen, 2007; McWilliams & Siegel, 2000). 

Business organizations are crucial to transitioning to sustainable strategies and policies 
to address the socio-economic and environmental challenges facing society. Here, the 
connection of CSR with innovation is discovered, which provides opportunities to offer real 
solutions that enhance both brand value and social prosperity. The implementation of CSR 
by companies has a significant contribution to economic development (McWilliams and 
Siegel 2000; Gregory et al., 2016) and reflects companies' commitment to responsible 
management of their actions. 
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According to various studies, CSR increases competitiveness (Porter and Kramer, 
2011), while helping to create shared value (Porter and Kramer 2011). The CSR itself is a 
source of innovation (Fernández-Feijóo Souto, 2009). CSR supports the implementation of 
innovation processes (Husted & Allen, 2007; McWilliams & Siegel, 2000). It helps 
companies maintain a positive reputation (Berliner and Prakash, 2014; Du, Bhattacharya, 
and Sen 2010). 

In the context of CSR initiatives, companies improve relationships with their 
customers, attract investment, and help retain highly qualified employees who can 
adequately support the optimization of innovation processes. Empirical research has shown 
the positive impact of the value created for stakeholders and applied management strategies 
associated with innovation (Husted and Allen, 2007; Trebucq and Evraert, 2008). 

Different research studies (MacGregor and Fontrodona, 2008; Gallego-Alvarez et al., 
2011; Graafland and Noorderhaven, 2019) show that the relationship between innovation 
and CSR practices requires additional in-depth theoretical and empirical research to 
formulate specific parameters for its measurement and justification of its nature. 

In the context of CSR, the implementation of innovations leads to an increase in the 
overall organizational performance by responding to specific societal needs and current 
ones that require the implementation of innovations. The presumption of deepening 
research and explicitly defining the link between CSR and innovation is mentioned. 

The balance between the interests of stakeholders and the company contributes to the 
generation of innovations in search of answers to current societal needs and to anticipate 
the influences and emerging horizons of expectations and trends. The presumption of their 
sustainability includes compliance with the principles set out in CSR. 

 
Open Innovation and Innovation Networks 
The concept of open innovation is also related to the issues under consideration.The 

concept is essential in modern conditions, which is the ability of organizations to overcome 
their limitations and absorb knowledge and technology from their environment 
(Chesbrough, 2003; 2006). The reason for applying the concept of open innovation is the 
constant change and dynamics of the business environment and the inability of companies 
to carry out internal research and development with the same success they would have in 
using external knowledge. 

In the context of increasing globalization, organizations rely on external knowledge as 
a source of competitive advantage (Lee, Park, Yoon, & Park, 2010; Popa, Soto Acosta, & 
Martinez-Conesa, 2017). A study on open innovation in small and medium-sized 
enterprises (SMEs) is critical (Vanhaverbeke, 2017) because SMEs rely on external expertise 
to overcome size constraints.  

In the context of SMEs, open innovation is evident from studies indicating that 
companies engaged in open innovation have greater access to ideas, knowledge, and 
technology in interactions with stakeholders in their ecosystem (Димитрова, 2017 ). Open 
innovation projects reduce R&D costs, support risk management, and bring innovation to 
market faster (Chesbrough, 2010; Xie, Wang, & Zeng, 2018). 

The smaller a company is, the more it depends on interactions, so it is essential to focus 
on all groups of stakeholders in the process of implementing open innovation. Open 
innovation depends on the effective management of the relationships between those 
involved in the process (Popa, Soto-Acosta, & Martinez-Conesa, 2017). 
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Companies that carry out processes related to open innovation are much more open to 
communication and the creation and maintenance of various relationships; they are engaged 
with their external stakeholders. They innovate more successfully to meet market trends; 
customer needs and, in many cases, redefine them. 

The theory of innovation networks can also shed light on the possibilities for 
integrating diverse groups of stakeholders during innovation processes. In many sectors, the 
locus of innovation is not in themselves but their networks (Ritter & Gemünden, 2003). 
Innovation networks combine different resources, knowledge and opportunities, which are 
often not only possible through market transactions. This combination becomes extremely 
important in the growing complexity of new products and services. In the context of 
modern conditions, the sources of innovation vary. These include customers, suppliers, 
different organizations, and interest groups, all of whom could be involved in the innovation 
process and contribute to value co-creation (Ramaswamy & Gouillart, 2010). To this end, it 
is necessary to maintain trust between the leading company and other participants in the 
network (Ramaswamy & Gouillart, 2010).  

The diversity of participants - different organizations, communities, and institutions - 
allows faster identification of the diverse needs and claims of key stakeholder groups, 
including generating and implementing innovation in the context of CSR. 

 
Empirical Study 
For the present study, we consider the innovation initiatives, the implemented 

partnerships, investments related to innovations, and the availability of innovations in the 
field of CSR in the different regions of the Republic of Bulgaria. The goal is to recommend 
developing competitiveness associated with innovation and its link to the Black Sea 
regions. The sample was compiled based on the number of companies that implement 
innovations in the Republic of Bulgaria according to NSI data. The surveyed companies' 
profile is as follows: the number of respondents - 300 companies, the owners or managers 
of the companies were interviewed according to a pre-prepared survey with closed 
questions. The survey was conducted in the period March-April 2020. The size of 
companies is determined according to the European classification - micro enterprises - 159 
respondents, small - 92, medium - 32, large - 5. Twelve of the respondents did not answer 
to which group it belongs the company they run. From the demographic profile, we see that 
the respondents in the survey are mainly representatives of SMEs. The following areas of 
activity are presented - production, services, light and processing industry, machine building, 
energy, science and education, IT, construction, design, engineering. 

The general picture shows that the still preferred investment by companies in our 
country is in material resources - computers and modern equipment - the Northeast and 
Southeast regions are no exception. Their investment propensity indicators are similar, with 
the preference for investment in iternal research and development being more tangible in 
the Northeast region. 
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Predominant in both priority regions for the current study are the companies that 
implement innovative products and services, and the Northeast region is among the leaders 
in this indicator. 
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The graph shows that the surveyed companies from the Northeast and Southeast 
regions adhere to CSR principles in their activities. 
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The data from this chart again show that the surveyed companies adhere to the good 
practices related to the concept of CSR. In the Northeast region, the emphasis on recycling 
is lower compared to the Northeast and in the overall picture. In the Northeast region, little 
attention is paid to restoring and protecting the environment. In both areas, the impact of 
products and processes on the environment and natural resources is less well managed. 

 

 
The research results show that the companies carrying out innovations in our country 

do not have much in the context of CSR. Although insignificant, in the regions we studied, 
there are some. 

 

 
 
 

Most respondents in the survey are partnerships with other companies, various 
organizations, institutions and clients. 
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Respondents from the Northeast and Southeast regions are open to the processes of co-
creation of value, offering transparency in discussing the parameters of the offered goods 
and services with their partners and clients. 

 
Discussion 
For the respondents from the priority regions for the research and the others, it is 

necessary to be aware of the importance of intangible resources. The intangibles increase 
the competitive performance of companies and focus on investments in external knowledge, 
external research, and training in innovation, which will help improve the competencies and 
skills of employees and all participants in innovation processes. Mentioned will lead to 
more innovations to support the overall successful performance of competitors in the 
industry. 

The existence of established partnerships and open communication with customers and 
partners will support the dynamic presence of innovation networks, which will encourage 
the increase of the innovation potential of their participants. It is essential to implement and 
operate partnerships between businesses and organizations of different nature - research, 
non-governmental organizations, universities, and professional associations. In this way, it 
will realize more innovations, but the innovation potential of the participants will be 
increased. Last but not least, the gap between the training offered by higher education 
institutions and business requirements will be minimized. 

The realization of innovations in CSR is essential for increasing the competitive 
advantage. Among the respondents in the survey, they are still very insignificant. The 
respondent companies from the Black Sea region h ave good practices related to the 
concept of CSR. With the help of communication, it is essential to realize the reciprocal 
nature of the company-society relationship – solving current social problems, and meeting 
the needs of critical stakeholders, will generate profit. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fig.7. Do you consult your partners when creating new 
products/services?/ In which region is the company 

/organization you work for located?

No answer

No, we don't discuss

Yes, our new product and
service developments are
transparent and accessible
to partners and customers



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

60 

In the context of CSR, examples of innovation are found in investing in "green" 
products and services, as well as in resource-efficient techniques that reduce the impact on 
the environment - such as the circular economy and the principles of environmental 
management. Ecological companies are driven by  minimizing footprints in various 
efficient and effective solutions, such as waste management and green products, when 
creating product and process innovations and innovative services. 

Gratitude: This report is under the project “Innovation in business and education. 
Development of a conceptual communication model for innovations in a business-
information organizational environment”, Fund of Scientific Research, Bulgaria, КП-06-Н-
35/5-18.12.2019. 
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Abstract: According to Colombian's Transport regulation, any vehicle that travels through 
the Colombian national territory must perform preventive maintenance to contribute to 
road safety and environmental protection. Therefore, this article aims to analyze how 
innovation in the user experience in automotive diagnostic centers will increase the awareness 
of vehicle owners to perform this process correctly. 
 

Key Words: Wearable,  Technology, Digitization, Automotive, Internet of Things. 
 
 

Introduction 

The Automotive Diagnostic Centers are inspection agencies that perform the 
Technical-Mechanical Review and pollutant emissions in motor vehicles in Colombia, in 
order to ensure road safety and environmental conservation. Vehicles normally have a life 
of more than 10 years. Therefore, it is essential to guarantee minimum safety levels in the 
circulating fleet, to mitigate or reduce the accident rate with its high economic cost and 
human lives. The main causes of accidents in the vehicle fleet are due to three factors: the 
state of the road, the human factor, and the vehicle factor.For this reason, the technical, 
mechanical, and pollutant emissions review was born in Colombia to improve the condition 
of the vehicle fleet, improve road safety conditions, and air quality, fulfilling an objective 
proposed to Colombia by the United Nations for the progress and development of the 
country. For such a reason, in Resolution 3768 of 2013, the Ministry of Transportation 
establishes that the Technical-Mechanical Review must be performed by the law, the 
criteria and tests established in the Colombian Technical Standards. Therefore, this market 
is regulated, diverse, and dynamic according to the time of purchase of vehicles, with many 
opportunities for growth and evasion at the same time, with competition that does not 
respect the good practices of the market and the regulation of the sector. 

The main objective of the work is to try to evaluate possible wearable devices to 
innovate in customer service in automotive diagnostic centers and at the same time to 
increase awareness in relation to environmental impact.  The source of information for the 
research was data extracted from the EMIS (Emerging Markets Information System) 
database. 

 
Methodology 

Using competitive intelligence, it was possible to recognize the market dynamics of 
wearable devices, focusing on their potential use to enhance the user experience, to provide 
the customer with a unique service that serves as a driver for customer loyalty in 
automotive diagnostic centers in Bogota Colombia. Therefore, the organisation of the 
report is divided into 2 main sections:  
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1. Strategy Searching using secondary sources considering the objective and scope, 
according to company needs. 

 
Table 1: Planning and Search Strategy 

 
OBJETIVE Recognize the wearable devices market dynamics, focused on their 

potential use in the automotive diagnostics center, with the purpose to 
improve their user experience.  

SCOPE To present relevant results related to technological and market 
dynamics of wearable devices available in secondary sources. 

DESCRIPTOR
S 

 User experience. 
 Wearable technologies allow through connectivity to track an 

action or activity. 
KEY WORDS  

Wearable, Technology, Digitization, Automotive, Internet of Things. 
 

INFORMATION 

RESOURCES 
 
Google Academic., Google, LENS.ORG, EMIS, Arizton 
 

 
 
 
QUERY 

SEARCH 

EQUATIONS 

# SOURCE SEARCH EQUATIONS RESULTS 

1 Google / 
Google 
Scholar  
 

(Vehicle OR Vehicular OR Auto 
OR Motor OR Motors  OR Car* 
OR Motor-Car OR Automobiles) 
(Preventive Maintenance) OR 
Maintenance OR (Commercial 
Systematic) OR (Preventive 
Maintenance) OR Inspection OR 
(predictive maintenance) AND  
(User Experience) OR (Consumer 
Centric) 

5,940,000/  
34,200   

2 Google / 
Google 
Scholar  

(Vehicle OR Vehicular OR 
Automotive OR auto OR Motor 
OR Car OR „motor-Car“ OR 
Automobile) (Preventive AND 
(Maintenance OR Inspection OR 
Prognostics)) („User Experience“ 
OR „Customer Centric“) 

7.750.000 / 
16.200 

 
2. Presentation of all the relevant information analysis, in relation to the wearable 

devices panorama, contributing to the company's decision making. The following is the 
main fields and strategies that were used to do this analysis: 

 
Technological developments and commercial products 
 Review of the results obtained according to search equations. 
 Filtering search results and selection of documents considered relevant based on 

title, abstract and key descriptors. 
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 In-depth review of the search results considered relevant, based on the wearable 
devices landscape and its dynamics in the market considering the satisfaction of 
the company's needs. And the most prominent products 

 Selection and comparison of the key information extracted and analyzed from the 
selected relevant sources 

 Conclusions 
 
Research Results 

Wearable Technology Definition 
Wearable devices refer to the set of electronic devices that are worn on some part of the 

body, interacting continuously with the user and with other devices, to perform a specific 
function. Smartwatches, sports shoes with built-in GPS, smart rings, fabrics with sensors 
and bracelets that monitor the state of health are some examples, among other devices of 
this technological genre, which are gradually becoming more and more present in the lives 
of people. Likewise, they are used in all types of industries such as health, automotive, 
logistics, IT, and telecommunications, among others [1]. 

On the other hand, these devices are part of a sub-segment of the Internet of Things 
(IoT) that uses augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technology, which is used 
in the business or industrial ecosystem for different purposes such as, for example, increased 
productivity, improved safety, greater accuracy, and efficiency. Their functionality revolves 
around the connection of central databases and cloud systems, using Bluetooth, Wi-Fi, 
cellular telephony, Bluetooth low energy (BLE) or near field communication (NFC), thus 
allowing the collection of information for decision making. The following Illustration 
reflects the overview of wearable devices, indicating the sector, its application, functions, 
and main products in the light of functionality with style [2]. 

 
Market Segments 
Wearable devices encapsulate many items that are either worn directly or freely 

connected to a person. Commonly, the latter comprises smartphones that have become 
integral to the popularity and functionality of this type of technology as it provides its users 
with useful aids or benefits in their daily lives.   

On the other hand, the characterization of wearable device technology can be 
subdivided into two categories: (i) those that operate independently and function as central 
connectors to other devices and/or information (e.g., wrist-worn exercise tracker, 
smartphone) and (ii) those that capture specific actions or perform a measurement (e.g., 
heart rate monitor worn around the chest) and are then downloaded to a host device for 
analysis. In addition, these categories can include smart textiles where the physical 
properties of the material can measure or react to stimuli from the user or the environment. 
Likewise, sensors, gyroscopes, accelerometers, GPS and compasses are integral components of 
wearable electronics that are complemented with Wi-Fi, Bluetooth and near-field 
communication (NFC) to enhance connectivity with the end user, thus providing a better 
experience. [3]With rapid advances in technology and a focus on innovation and 
miniaturization, companies across all industries are looking to encourage their customers to 
use technology, shifting the focus from cell phones and tablets to wearable devices. 
Likewise, the importance and adoption of enterprise wearable devices (wearables) has been 
increasing due to operational excellence. With the integration of wearable devices into 
CRM systems, companies can gain real-time access to data, allowing them to gain insights 
for strategies to improve employee productivity, safety and health, as well as customer 
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satisfaction. This is also reshaping the understanding of employees in the workplace and is 
helping to drive investments and developments in different technologies such as the internet 
of things (IoT), augmented and virtual reality. Companies such as Adobe, Barclays and BP 
are providing wearable fitness trackers to create a healthier workspace. They typically help 
with heart rate monitoring, activity distance, step count and sleep patterns. 

 
Illustration 1. Common Wearables at Workplaces 
 

 
            

Source: https://www.arizton.com/ 

 
Market Segmentation by Product Type 

 Wrist Wear: This includes smartwatches, fitness trackers, wrist bands, and fit bands  
 Eye Wear: The segment consists of smart glasses and other eye wears that use AR 

and VR technology  
 Arm Wear: This includes arm bands, arm sensors worn on the arm, shoulder or elbow  
 Head Wear: This includes products such as smart caps, smart helmets, and head 

bands  
 Others: This includes products such as smart clothing, smart rings, exoskeletons, 

footwear, exoskeletons, body worn cameras, and ear plug ins. 
 
Market Segmentation by End User 

 Healthcare: This includes wearable devices used for patients, employees, and medical 
professionals in healthcare enterprises, hospitals, clinics, and medical centers. 

 IT & Telecom: This includes firms and IT enterprises using wearable devices. 
 Logistics & Warehousing: This includes devices used for handling, material 

stocking, monitoring, managing inventory in logistics and warehousing enterprises. 
 Retail: This includes wearables used for employee management, enhancing 

productivity, and driving operational excellence in the retail enterprise and firms to 
improve the customer experience 
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 Oil & Gas, Mining: This includes wearables, especially eye wear, wrist wear, and 
smart clothing used for remote guidance and real-time communication in the fields 
to improve safety in oil, gas, and mining. 

 Automotive: This includes automotive industries that use wearables to promote 
accuracy and reduce the margin of errors, thereby improving productivity. 

 Transportation & Hospitality: This includes wearables used by drivers, hotels, and 
restaurants to improve order management and increase safety of the employees, to 
improve customer experience. 

 Construction: This includes construction sites using wearables to enhance employee 
safety and reduce accidents. 

 Others: This includes industries such as government, defence, military, public 
safety, police, and education enterprises using wearables for security, welfare, and 
personnel training. 

 

 
Market Segmentation by Connectivity 
 

 Wi-Fi: This includes wearables connected to the database using Wi-Fi as a base 
and primary mode of connectivity despite the presence of other options such as 
NFC, Cellular and Bluetooth 

 Bluetooth: This includes wearables such as smartwatches and fitness trackers that 
use Bluetooth and BLE as the basic mode of connectivity 

 Cellular & NFC: This includes wearables that use cellular, LTE, and NFC mode of 
connectivity that is more ideal for the end use applications. 

 

 
Market Insights[4] 

 
 
 
 
 
 
Market Opportunities& Trends 
 

 
Bring Your Own Wearable (BYOW): 
 In the future, it is more likely to see most 
employees using their personal devices 
and smart wearables for professional 
purposes.  

 
Growth In Smart Clothing: 
Smart clothing, which have hardware and 
implanted sensors, will be the future of 
wearable technology in enterprises. Most 
clothing can connect to the database, 
smartphone or an application through 
Bluetooth or Wi-Fi, which enhances 
working level in job sites. 

 
 
 
Market Enablers 
 

 
Need For Tracking Workplace Wellness: 
The safety and wellness of an employee 
are the key criteria for maintaining a 
satisfied workforce in an enterprise. A 
healthy employee is more productive than 
the unhealthy one. 

 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

67 

Growth In Wearable Technology 
Solutions: 
One of the major reasons for the adoption 
of enterprise wearables is the development 
of software and solution providers that 
offer exclusive analytics and monitoring 
features that are more specific and 
customized to the industries. 
 
Rise In Adoption of IoT In Enterprises: 
The Internet of Things (IoT) is a 
gamechanger in the era of technology as it 
has served as a tool of success and 
improvement in a wide range of industries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Market Restraints 
 

 

Data Privacy and Security in Workplace:  
Wearable devices can communicate with 
the devices in the ecosystem, without 
compromising on the safety and security 
features. For instance, when the wearables 
communicate with the other trusted 
devices in the ecosystem, they identify and 
validate the wearable, and automatically 
unlock them in the vicinity. These devices 
are locked down when the wearables are 
not in the appropriate zone.  
 

High Cost of Wearables: 
The high cost of the product is estimated 
to be one of the challenges that prevents 
the adoption. 
 

Safety Regulations In The Wearable 
Technology: 
Wearable devices and smartphones in the 
enterprises are used extensively for 
enhancing the performance and sharing 
information through real-time monitoring. 
Most wearable devices associated with the 
healthcare industry include metrics 
associated with the Patient Generated 
Health Data (PGHD). Thus, end-users in 
the healthcare industry are concerned 
about the risks associated with the misuse 
of data from patients and the HIPPA 
responsibilities that are linked with 
wearable devices[5]. 

Source: Prepared with the help Beecham Research`s Wearable Technology Application 
Chart. http://www.beechamresearch.com 
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Technological Developments 

 
Illustration 2. Mapping of Jurisdictions where patents related to wearable devices 
have been granted. 

 

 

 
 

 Source: (Prepared with the help of www.lens.org) 

 
Illustration 2 shows the dynamics of technological developments (from 1976 to 2020) 

from a global approach, which reflects the application of patents related to wearable 
devices. In total, 200,786 applications have been made in 26 jurisdictions, where the top 10 
are: United States (181,099), Australia (7,577), the European Patent Office (6,439), China 
(4,898), South Korea (229), Taiwan (1659), Japan (139), United Kingdom (71), Canada 
(37), and Russia (35).   
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Illustration 3: Mapping of the Top 10 companies out of the top 100 that have applied 
for patents related to wearable devices -wearables 

 

 
Source: (Prepared with the help of www.lens.org) 

 

 
Conclusions 

 Organizations consider wearable devices (wearables) as a source of strategy for 
business success. Their use contributes to value generation in the long term, 
improving their competitive position in the market. In the case of the automotive 
maintenance sector, this technology will allow it to deliver a better customer 
experience, positively impacting customer loyalty.   

 Smart wearable devices such as glasses, watches, bracelets or armbands and 
cameras attached to the body are perceived as very useful and powerful applications 
in the workplace as they allow the user to perform their functions without 
distractions or interference. Therefore, for the Automotive Diagnostic Centers 
(CAD) sector, this technological accessory would be ideal, since, in their processes, 
employees require a significant degree of concentration.   

 The main wearable device technology for the automotive industry is smart glasses, 
as they allow the company to monitor processes in real-time. Additionally, this 
accessory serves as input for the implementation of real-time training strategies.    
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Abstract: This statement of Russia's foreign economic policy discusses the economic 
mechanisms triggered by import substitution policies, associated losses and conditions that 
provide positive or negative economic effects. The impact on relations in the Black Sea 
region is being investigated. 
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Вносът като двигател на конкурентоспособността 
Класическата теория на търговията показва, че вносът е основна причина за пе-

чалбите от търговската интеграция. Съвременната теория на търговията допълва кла-
сическия механизъм чрез ефекти на подбор между хетерогенни фирми, когато само 
най-продуктивните фирми са в състояние да продават на чужди пазари [1]. 

Като се има предвид, че значителна част от производствените търговски потоци 
се състоят от междинни продукти, които се използват като суровини в последващото 
производство (в случая на Русия делът на междинните продукти във вноса е повече 
от 60%), тогава горната аргументация предполага, че конкурентоспособността на 
местното производство се определя, наред с други неща, от наличието на евтин внос. 

Множество емпирични проучвания потвърждават, че индустриите с по-висок дял 
на вносните междинни стоки са по-продуктивни от индустриите с по-нисък дял [2]. 
Последните проучвания, анализиращи данни на ниво отделни фирми [3][4], потвърж-
дават, че ефектът се осъществява на ниво фирма: фирмите вносители повече междин-
ни стоки имат по-висока производителност от фирмите, които внасят по-малко, при 
равни други условия, което предполага, че вносът на междинни стоки е важен източ-
ник за растежа на конкурентоспособността на фирмите. 

Проучване, проведено за руски фирми, показа, че производителността на труда в 
руските компании, които внасят междинни стоки, е с 20% по-висока в сравнение с 
подобни фирми, които не внасят междинни продукти [5]. 

На тази основа имаме всички основания да вярваме, че вносът е един от източни-
ците на икономическа конкурентоспособност, който повишава ефективността на ико-
номиката. По този начин политиките за заместване на вноса при липса на обективна 
информация и задълбочена процедура за подбор на защитени сектори са вредни за 
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икономиката. В отворена икономика ефектът от подбора на фирмите и наличието на 
евтин внос осигуряват растеж на секторната производителност, но производител-
ността намалява в „защитените“ сектори. Тоест, докато нашите оценки по-горе оце-
няват прякото отрицателно въздействие върху руската икономическа продукция и 
благосъстояние от неефективното преразпределение на производствените фактори, 
прилагането на политики за заместване на вноса също поставя руската икономика в 
неравностойно положение спрямо по-либералните икономики на международните 
пазари поради пропусната конкурентоспособност. Това създава допълнителни преч-
ки за Русия по пътя й към диверсификация на износа и устойчив растеж. 

Две години след присъединяването си към СТО, в новата политическа реалност, 
Русия започна да прилага поредица от политики за заместване на вноса. Поддържа-
ните сектори варират от селско стопанство и производство на метални изделия, до 
компютърно оборудване и превозни средства със специално предназначение. Потен-
циалните икономически ефекти от тези политики са от значителен интерес и значе-
ние както за изследователите, политиците, така и за широката общественост. Те оба-
че все още не са оценени количествено (резултатите от проучване на тези ефекти, 
проведено в CEFIR през 2016 г. [5]). 

Заместването на вноса може да се осъществи чрез набор от инструменти, насоче-
ни към създаване на преференциални условия за местните производители на вносни 
стоки спрямо чуждестранните конкуренти. Бариерите пред търговията са най-често 
срещаните и лесно достъпни политически инструменти, те водят до повишаване на 
цените на вътрешния пазар спрямо световната цена на стоката. 

Местните производители в защитената индустрия се радват на по-високи цени на 
вътрешния пазар, като по този начин осигуряват по-високи приходи при същите раз-
ходи. Защитеният сектор също е в състояние да пусне в експлоатация онези мощнос-
ти, които са генерирали загуби при липса на защитни мерки. Ако обаче икономиката 
работи при пълна заетост при липса на заместване на вноса, то за да се увеличи про-
изводството в защитените сектори, там трябва да се преразпределят фактори от дру-
гите сектори. В резултат на импортозамещаващата политика производителите в неза-
щитени сектори ще намалят мащаба на производството, а някои ще излязат от ин-
дустрията. Тоест производителите, които са били достатъчно ефективни преди поли-
тиките за заместване на вноса, ще бъдат изтласкани от тези, които не могат да се кон-
курират на международни цени. От гледна точка на икономиката на благосъс-
тоянието, тази маневра е придружена от загуба на икономическа ефективност. 

В икономическата литература се разглеждат няколко случая, когато заместването 
на вноса може да бъде оправдано, като например наличието на положителни външни 
ефекти от защитени сектори върху икономиката; ефект на учене чрез правене в защи-
тени сектори; и аргумент за младата индустрия. Всички тези случаи предполагат па-
зарни неуспехи при липса на държавна намеса, което води до по-ниска от социално 
оптималната продукция на въпросния сектор. Тогава правителствените интервенции, 
насочени към увеличаване на производството – като заместване на вноса – могат да 
доведат до допълнително подобряване на благосъстоянието на икономиката. Ако ня-
кой от тези ефекти се случи, тогава печалбата, донесена от защитените сектори, може 
да компенсира загубата от незащитените. За да се потвърди всеки от тези случаи, е 
необходимо да се извърши задълбочен и независим анализ на икономиката въз ос-
нова на много подробна информация. 

Дори преди руските войски да влязат в Украйна през февруари 2022 г., Русия е 
провеждала политика за защита на икономиката си от въздействието на санкциите. 
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Имаше прецедент: санкции бяха наложени на Русия, след като тя анексира Крим и 
нахлу в района на Донбас в Украйна през 2014 г. Тези санкции забраниха всякакъв 
чуждестранен бизнес в Крим, забраниха трансфера на модерна технология за нефте-
ни сондажи в Русия и ограничиха достъпа на големи руски фирми към западните 
капиталови пазари. Тези санкции имаха незначително неблагоприятно въздействие 
върху руския добив на петрол и леко отрицателно въздействие върху инвестициите в 
Русия и икономическия растеж. Руското правителство знаеше, че Западът може да 
наложи допълнителни санкции и затова се опита да изолира икономиката си от по-
добни мерки. Това се нарича стратегия „Крепост Русия“. Тя включва усилия за огра-
ничаване на външния дълг, натрупване на резерви на централната банка от чужде-
странни активи за поддържане на стойността на рублата и създаване на вътрешни 
платежни системи в случай, че Русия бъде изправена пред санкции, които прекъснат 
достъпа й до механизми за чуждестранни банкови преводи като SWIFT. Цената на 
тези мерки беше значителна, тъй като правителството постави средства в резерви, 
като ги спестява, вместо да ги харчи или инвестира за неотложни нужди. 

През 2014 г. бяха наложени мита върху вносни продукти в хранително-вкусовата 
промишленост. Русия значително намали вноса на храни, а вътрешното производство 
се увеличи значително. Стойността на вноса на храни спадна от 60 милиарда долара 
през 2014 г. на 20 милиарда долара през 2017 г. и страната се радва на рекордно 
производство на зърнени култури. Русия затвърди позициите си на световния пазар 
на храни и е близо до това да се самозадоволява с храни от базов вид. В секторите на 
рибарството, плодовете и зеленчуците местното производство се е увеличило рязко, 
вносът е намалял значително, а търговският баланс (разликата между износа и вноса) 
се е подобрил.  

Въпреки това усилията за „укрепване на санкциите” на руската икономика от фи-
нансов натиск преди инвазията в Украйна през 2022г. имаха ограничен успех. 
Дългосрочните инвестиции от Запада не са намалели през последното десетилетие. 
SWIFT и други неруски системи за финансови съобщения, жизненоважни за между-
народни транзакции от банки и дори за използването на кредитни карти в Русия, пре-
дадоха около пет пъти повече съобщения от MIR през 2020 г. Руската централна бан-
ка държеше около половината от чуждестранните си резерви извън страната по време 
на инвазията в Украйна. Руското правителство също говори за намаляване на зависи-
мостта си от чужди технологии, но постигна малък напредък. „Заместване на вноса“ – 
намаляването на вноса чрез увеличаване на вътрешното производство – е популярен 
политически лозунг в Русия. Той има ограничено въздействие за намаляване на ин-
теграцията на Русия с международните вериги за доставки или за намаляване на вно-
са на капиталово оборудване и машини. 

Степента, до която настоящите санкции вероятно ще засегнат руския износ, зави-
си отчасти от начина, по който се търгува. Нефтът е най-важният износ за Русия, 
който представлява почти половината от приходите от износ, в зависимост от цената 
на петрола. Русия изнася петрол в много различни страни и тъй като петролът се тър-
гува до голяма степен чрез кораби, които могат директно да плават до всяко приста-
нище, ако една страна спре да купува руски петрол, Русия обикновено може да про-
дава на други купувачи. В резултат на това неотдавнашното решение на правителст-
вото на САЩ да забрани вноса на руски петрол в САЩ ще има ограничен ефект. 
САЩ ще увеличат покупките на петрол от други износители на петрол; други вно-
сители на петрол ще купуват повече руски петрол. 
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Фигура 3. Дял на вноса в производството на 
месо и месни продукти, 1990-2013, %  

(изт. Live Journal) 

Фигура 4. Дял на вноса на мляко и млечни 
продукти, 1990-2013 г., %  

(изт. Live Journal) 

Заместване на вноса: „за“ и „против“ 
Фигура 1 по-долу показва руския внос, разбит по икономически сектори и него-

вата стойност като процент от БВП на Русия между 2010 и 2020 г. Основният внос на 
Русия са машини, химикали и други производствени стоки. Русия зависи от останала-
та част от света за доставка на много сложни продукти. Един от факторите, обяснява-
щи секторния търговски профил и зависимостта на Русия, е ниската произво-
дителност на труда. Руската производителност на труда в промишления сектор е 21% 
от производителността на труда в САЩ и 36% от производителността на труда в ЕС. 
С други думи, руската икономика се нуждае от петима работници, за да вършат 
работата на един американски работник. 

Освен това зависимостта на Русия от производствения капацитет на Запада – 
особено от европейския – се показва в стойността, която чуждестранните фирми до-
бавят към руската икономика. Четири от всеки десет долара от руско търсене на про-
изводствени стоки идват извън Русия и само ЕС допринася с 14 процента за общото 
търсене на руски продукти за производство. За сравнение Китай – фабриката на света – 
добавя 9 процента. За да плати този внос, Русия изнася минерали, петрол и газ. През 
2020 г. износът на тези продукти представлява 59% от общия руски износ, докато 
руският износ на машини и химикали е съответно 5% и 6%. Търговският профил на 
Русия е този, в който Русия изнася минерали, нефт и газ и внася промишлени продукти. 

И така, какви са резултатите от политиките за „заместване на вноса“? 
 

 
 

 

До 2013 г. Русия все повече разчита на внос, за да задоволи вътрешното търсене 
на мляко и млечни продукти; Стратегията на правителството за заместване на вноса в 

Фигура 1. Руски внос по сектори и вносни 
стоки и услуги като процент от руския 
БВП (изт. UNCOMTRADE, World Bank) 

Фигура 2. Дял на вноса в потреблението на
храни през 2013г.  
(Изт. РОССТАТ) 
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този сегмент на икономиката засегна пазарните доставки, особено на продукти от 
висок клас.  

От 2013 до 2019 г. ръстът на месото и месните продукти възлиза на 34 процента. 
Производството на мляко през същия период остава на приблизително същото ниво. 
Производството на сирене се увеличи с 24% (вносът на тази храна беше практически 
забранен), а ферментиралите млечни продукти нараснаха с 11% (с изключение на 
заквасена сметана и извара). 

В резултат на това делът на вноса в месните ресурси на Русия спадна до 6 про-
цента до 2019 г., а в млечните ресурси – до 16 процента. Същата тенденция се наблю-
дава за всички основни видове храни. Делът на вносните хранителни продукти в 
търговията на дребно спадна от 34% през 2013 г. на 25% през 2019 г. В същото време 
потреблението на основни хранителни продукти от семействата или не се е промени-
ло, или дори се е увеличило. 

Така като цяло снабдяването с храна на населението остава стабилно въпреки 
санкциите и антисанкциите, наложени от Русия. Два фактора обясняват това. Първо –
общият растеж на селскостопанския сектор и агропромишления комплекс на страна-
та; това развитие започна още преди санкциите срещу Русия. През 2011-2019 г. брут-
ната селскостопанска продукция (в текущи цени) нараства почти 2,4 пъти. Вторият 
фактор е премахването на пазарната конкуренция от вносни стоки. 

Въпреки това през 2022г. е съмнително как ще се поддържа здравето на животни-
те без ваксини и лекарства от Запада, как ще се осигурят семена и оплодителен 
материал за тревопасни, така че да дават висок добив. 

 
Високотехнологични стоки 
Нека започнем с лекарствата. През 2013 г. делът на вноса на фармацевтичния па-

зар на Русия е 68 процента; през 2019 г. той спадна до 50 процента. Това намаляване 
на зависимостта от внос е резултат от решенията на големи международни фармацев-
тични компании, за откриване на производствени мощности в Русия. В същото време 
Русия остава силно зависима от вноса на компоненти, необходими за производството 
на лекарства. Руските компании произвеждат не повече от 15 процента от необходи-
мите агенти. Съмнително е, че тези нива ще се запазят, тъй като чуждите фирми на-
пускат руския пазар. Дори при национализация на мощностите е съмнително ще има 
ли кой и от какво да произвежда лекарствени продукти. 

Друга критична област са информационните технологии, където страната внася 
повече, отколкото изнася. Недобре развито вътрешно производство. Вносни продук-
ти без заместители. В момента обаче разработеният в страната софтуер е лидер в 
обществените поръчки и вече представлява повече от половината от обема му. В 
действителност обаче държавните органи често се преструват, че не забелязват, че 
доставяният хардуер е внос, с руски етикети, залепени върху кутиите, и може да бъ-
дат помолени да платят за грубо персонализиран, безплатен западен софтуер, който 
се преструва, че е национален изработен продукт. 

И като говорим за индустрията, въпреки цялата суматоха около заместването на 
вноса, делът на машините и оборудването в стоковата структура на вноса на прак-
тика не се е променил: през 2013 и 2019 г. той е бил същите 30 процента. 

„Основната пречка за заместването на вноса остава липсата на производство на 
територията на Руската федерация на необходимото оборудване, компоненти и 
суровини за предприятията“ [7], отбелязва институтът „Гайдар“. Друг проблем беше 
„ниското качество на местните продукти“. 
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От 2013 до 2018 г. значителен напредък в заместването на вноса (по отношение 
на оборудването) се наблюдава само в металургичното машиностроене – той се оце-
нява на 8,8 процента. В по-малка степен показателят регистрира промени и в агрохи-
мията и производството на оборудване за строителство и добив. 

Междувременно в някои други области зависимостта от вноса се увеличи. Най-
вече при преработката на зеленчуци и плодове (с 12 на сто) и производството на обо-
рудване с общо предназначение (с 11,2 на сто). 

„На практика няма напредък по отношение на заместването на вноса през пос-
ледните години“ [9]. 

 
Резултатът 
Стана ясно, че политическите решения, налагащи заместване на вноса на руската 

икономика, приети след въвеждането на западните санкции през 2014 г., имат само 
ограничен успех. Основните причини за това състояние на нещата са: 

 Недостатъчният размер на руската икономика: тя е твърде малка, за да про-
извежда всички необходими стоки за развитие. 

 Освен това делът на Русия в световната икономика намалява. През 2008 г. 
той е бил 3,68%, но цифрата непрекъснато намалява; до края на 2020 г. той възлиза 
на 3,075 процента. Според прогнозите на Международния валутен фонд (МВФ) тази 
негативна тенденция ще продължи и през следващите години. В момента брутният 
вътрешен продукт (БВП) на Русия, коригиран към паритета на покупателната способ-
ност, е почти шест пъти по-малък от китайския, пет пъти по-малък от този на САЩ и 
повече от два пъти по-малък от този на Индия. 

 Ниска производителност на труда: според МВФ Русия е на 51 място в света 
през 2020 г. по БВП (паритет на покупателната способност) 

 Второкласни заместители: руските заместители на вносни стоки не могат да 
се конкурират с оригиналите по цена или качество. Успехът на стратегията за замест-
ване на вноса не зависи само от наличието на каквито и да било заместители на внос-
ните стоки. Износът на руски промишлени стоки зависи до голяма степен от вносно 
висококачествено производствено оборудване, което е по-ефективно от руските 
машини и позволява на производителите да спестят от разходи. 

 Изтичане на капитал. Това ограничава инвестициите в създаването на качест-
вено и модерно домашно производство. Само през 2020 г. 47,8 милиарда долара ка-
питал са напуснали Русия. Това е 2,1 пъти повече от цифрата за 2019 г. 

 Русия също изнася значително количество въглища, които – подобно на пет-
рола – се търгуват в световен мащаб и така, ако една страна спре да купува руски въг-
лища (САЩ забраниха вноса), Русия може директно да продава на други страни. 
Това е различна история от тази за природния газ, който е вторият по големина руски 
износ. Повечето от руския природен газ се изнася за Европа по тръбопроводи, които 
преминават през Украйна, Беларус и Балтийско море (Северен поток I). Русия също 
има газопровод, който отива до Китай, както и някои съоръжения за втечняване на 
природен газ, което позволява транспортирането му по целия свят. Съществуващата 
инфраструктура за тръбопроводи и втечняване е ограничена, така че газовите находи-
ща, които в момента доставят газ за Европа, нямат друг изход. Aко Европа спре да 
купува руски газ, това е лошо за Русия, но и слабост за Европа, която разчита руския 
газ: делът му в доставките на ЕС и UK се е увеличил от 25% от общото търсене на газ 
в региона през 2009 г. до 32% през 2021 г. според Международната агенция по енер-
гетика. Цените на енергията ще скочат и някои енергоемки индустрии може да се 
наложи да закрият. 
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 Зависимостта на Русия от внос също я прави уязвима на санкции. Тя внася 
много потребителски стоки и промишлени продукти, включително технологии и 
машини. Русия има производствена база, която наследи от Съветския съюз, но по-
голямата част от производствения сектор, който остава, сега е дълбоко интегриран с 
международните вериги за доставки. Поради това Русия е силно зависима от достъпа 
до компоненти и инструменти от САЩ, Европа, Япония, Южна Корея и Тайван. 
Потърпевши са: автомобилната индустрия, авиационната индустрия и други произ-
водствени сектори ще се борят да функционират при липсата на компоненти от за-
падните страни и техните съюзници в Азия. Всички видове сложно производство ще 
се сблъскат с огромни закъснения. 

 Западните компании се оттеглиха от руския пазар, което още повече навреди 
на руските потребители. Намалената наличност на потребителски стоки – и намале-
ното разнообразие на предлаганите продукти – ще намалят стандарта на живот на 
руските потребители. Не по-малко важно е възприятието, което това ще създаде сред 
по-богатите части от градското население в големите градове, където ще имат значи-
телно по-ограничен избор от стоки. 

 Премахването на бизнес услугите от руския пазар ще бъде още по-разруши-
телно. Русия е дълбоко интегрирана със западните пазари за бизнес услуги, застра-
ховки, финанси и логистика. Един пример е в авиацията, където много самолети от 
флота на руските авиокомпании бяха наети от фирми за лизинг на самолети, базира-
ни в Европа. 

 Санкциите срещу богати и влиятелни личности („олигарси“) вероятно ще 
имат по-малък ефект върху икономиката. Повечето такива лица в Русия често имат и 
значителни активи в чужбина, включително недвижими имоти в големи западни 
градове. Ефектът от конфискуването на тези активи, макар и да навреди на тези лица, 
е малко вероятно да има голямо въздействие върху руската икономика като цяло. 

 
Какво означава това? 
Вече е ясно, че западните санкции срещу Русия ще имат голямо икономическо 

въздействие. Ще постигнат ли политическите си цели? Изглежда малко вероятно 
санкциите да обърнат нахлуването на Русия, въпреки че като повишат цената, те мо-
гат да направят Русия малко по-податлива на компромис. Санкциите изглежда веро-
ятно ще усложнят вътрешните разчети на Кремъл, въпреки че типичните руснаци 
имат малко канали, чрез които да изразят недоволството си. Санкциите със сигурност 
ще затруднят Русия да финансира своята външна политика, както и да снабдява воен-
ните си, като се има предвид, че тя разчита на западни технологии за компоненти, 
особено микроелектроника и изчислително оборудване. Ако Западът засили санкции-
те, опитвайки се да прекъсне износа на руски петрол, това ще отреже Русия от основ-
ния й източник на приходи от износ. Въпреки това, докато Русия е готова да харчи 
значителни суми за външната си политика — далеч по-висока като дял от БВП от за-
падните страни — трябва да очакваме Русия да преследва по-широки външнополити-
чески цели, отколкото може да предполага умереният размер на нейната икономика. 
Това може да работи за постигане на целите на външната политика на Русия, въпреки 
че цената ще засили икономическите трудности у дома. 

 
Ще престане ли Русия да е част от световната икономика? 
В случай на продължителни санкции срещу Москва и дългосрочен търговски 

конфликт Русия ще пострада много повече от Запада. „Търговската война между 
Русия, от една страна, и САЩ и техните съюзници, от друга, ще има много чувстви-
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телен ефект в дългосрочен план и може да намали руската икономика с почти 10 про-
цента годишно“, каза Александър Зандкамп [6], анализатор. в Института за световна 
икономика (IfW) в Кил Сандкамп). 

Въз основа на модела учените симулираха последствията от продължителните 
санкции за различни национални икономики и стигнаха до извода, че БВП на Русия 
може да намалява с 9,71 процента годишно, докато общата икономика на западните 
съюзници - само с 0,17 процента. 

В същото време отделните западни страни ще страдат неравномерно от дълго-
срочните санкции срещу Руската федерация. Ако БВП на САЩ ще намалява годиш-
но само с 0,04 процента, то в Германия – с 0,4 процента, и например в Литва – с 
почти 2,5 процента. Размерът на загубите ще зависи от мащаба на икономическите 
връзки с Русия. Междувременно Китай ще увеличи годишния си БВП само с 0,02% в 
резултат на увеличената търговия с Русия, според оценки. 

Съединените щати и Европейският съюз реагираха на руската инвазия в Украйна, 
като наложиха редица икономически санкции. Въпреки твърденията на руското пра-
вителство, че е „устойчива на санкции“ икономиката си чрез натрупване на голям 
запас от валутни резерви и разработване на алтернативни механизми за плащания, 
финансовите санкции вече се оказват мощно икономическо оръжие. Руската валута се 
срина, финансовите пазари са изправени пред затруднения, а фабриките са затворени. 

 
Влиянието на външноикономическата политика на Русия върху черномор-

ския регион 
Очакваното отражение върху българската икономика и черноморския регион е 

неблагоприятно. То ще намери отражение в следните области: 
 туризъм – намаляване на туристите от Русия и Украйна; продаване на имоти 

на руски граждани по българското Черноморие; отдръпване на западни 
туристи поради опасността от мини и близостта до конфликта; 

 заплаха за търговското корабоплаване; 
 поскъпване на горивата и влошаване на стандарта на живот 
 съкращаване на стокообмена с Русия. 
 политическо напрежение със съседните страни по повод на бежанските 

потоци и корабоплаването. 
Динамиката на събитията е такава, че предполага да продължим да следим раз-

витието им. 
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Abstract: The topic of human interaction with nature is always relevant. It is a challenge 
not only for scientific thought, but also for the daily life of each of us. The unprecedented 
situation in which we find ourselves and in which we live makes us more responsible. 
Responsibility is part of behaviour and is associated with long-term orientation of actions. 
The main idea we defend in this paper is that the conscious search for causality in the 
relation: „ecological culture – responsibility“ makes it possible to reveal the potential of 
culture as a phenomenon in solving ecological problems. 
 
Key words: culture, responsibility, ecological culture, ecological responsibility. 

 
 
Безпрецедентната ситуация, в която се намираме и в която живеем ни прави по-

мъдри и по-осъзнати. Дейностите, които извършваме и действията, в които участваме 
ни изпълват с чувство, че можем да бъдем част от историята. Яснотата на съзнанието, 
колкото и клиширано да звучи, е насочена към желанието да има „утре“. В този кон-
текст взаимодействието на човека с природата си остава въпрос, който вълнува не са-
мо научната мисъл, но и ежедневието на всеки от нас. В тази обусловеност е синтези-
рано разбирането за екологичната култура. 

Целта на настоящия материал е да представи някои от особеностите на еколо-
гичната култура като понятие от социалната екология и да изследва връзката й с 
отговорността. 

Културата на едно общество е своеобразен синтез на живота с неговото безкрай-
но разнообразие. Тя е притегателен център на достиженията на човешкото познание.  

Културата е прието да се разглежда в широк и тесен смисъл [4; 3]. 
В широк смисъл, културата включва в себе си резултатите от дейността на хората 

напр. във вида на сградите, техниката, законодателните норми, общочовешките цен-
ности и социалните институции.  

В тесен смисъл на понятието, културата е духовния живот на хората, сбор от ети-
чески норми, правила, обичаи и традиции. В съзнанието тя се асоциира с развитие на 
творческите способности, ерудиция, разбиране за произведения на изкуството, сво-
бодно владеене на езици, акуратност, вежливост, самообладание, морална отговор-
ност, художествен вкус, привързаност към културното наследство, степен на разви-
тие на индивидуалните способности.  
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Общоприети и популярни определения за култура са следните [6; 46]: 
 

-  процесът на развитие на интелектуални и морални качества, главно чрез обра-
зование, експертни съвети и специализирана подготовка; 

-  усъвършенстване на вкуса, придобит чрез интелектуална и естетическа подго-
товка, задълбочени познания и изграждане на вкус към изящните изкуства, 
общочовешките ценности и онези аспекти на науката, които се различават от 
обичайните професионални или технически умения; 

-   общия начин на човешкото поведение, изразяван от начина на мислене, говор 
и действие, в зависимост от човешката способност за възприемане и предаване 
на наученото на следващите поколения.  

 

Според български изследователи [5; 294] „очертаващата се почти фатална про-
паст между икономическия растеж и културната деградация, която в крайна сметка 
разрушително рефлектира върху самата икономика, е възможно да бъде прескочена 
единствено чрез културата и поставянето й в основата на жизнената дейност”.  

 
Авторови обобщения в специализираната литература [2; 225] преписват на по-

нятието „екологична култура“ богато съдържание. То обхваща:  
-  екологическа информираност;  
-   степен на усвояване, овладяване на определен обем екологически знания; 
-  умение да се интерпретират и използват специфични екологически понятия, 

критерии и принципи;  
-  способност за теоретическо и практическо осмисляне на екологически проб-

леми;  
-  устойчива нагласа за отстояване на онези екологически идеи и учения, превър-

нали се в лично убеждение за тяхната практическа реализация. 
 

По наше мнение съзнателното търсене на причинност в релацията: „екологична 
култура – отговорност“ дава възможност за разкриване на потенциала на културата 
като феномен при разрешаване на екологични проблеми. Този факт повлиява устой-
чивостта на всяка една организация и е в основата на създадените системите за уп-
равление на околната среда [1; 37]. Те се превръщат в мощен инструмент за постига-
не на устойчиво социално, икономическо развитие на общността и за съхраняване на 
природните ресурси. Спомагат и за вътрешното укрепване и изграждане на устойчи-
ва управленска система в институциите, организациите, които ги въвеждат. Подпома-
гат организациите да постигнат своите икономически цели, както и тези по опазване 
на околната среда. Могат да бъдат приложени за всякакъв вид и размер организации 
и са приспособими към различни географски, културни и социални условия. 
Приложими са в обществения сектор и градските сфери на управление. 

 
Формирането на екологична култура се основава на следните основни принципи 

[7; 27]:  
-  систематизация, приемственост и комплексност на екологичното образование; 
-  приоритет на екологичните знания в системата на културата и образованието; 
-  насоченост на екологичното образование и възпитание върху разбирането на 

личната отговорност на гражданите за опазването и възстановяването на при-
родната среда, внимателното използване на нейните ресурси; 

-  откритост и достъпност на информация за околната среда;  
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-  цялостност на екологичното възпитание на всички социални и възрастови 
групи от населението;  

-  публичност при разработването и прилагането на екологична политика;  
-  фокусиране върху стимулиране на специфични дейности за развитие на систе-

мата на екологична култура;  
-  координиране на действията на публични органи, местни власти, образовател-

ни институции, организации и институции, отговарящи за образованието, 
културата и науката, медии, неправителствени организации и граждани в об-
ластта на екологичната култура и образование. 

 

Според К. Каменов [3; 4] отговорността винаги е израз на целенасочено по-
ведение. Тя е в границите на определени правомощия. В организацията ще бъде свър-
зана с ръководителите и изпълнителите. Може да съществува отговорност за хора и 
отговорност за дейности. Отговорността за хора може да се прояви чрез йерархична-
та власт, а отговорността за дейности чрез функционалната власт.  

Когато се разглежда връзката [3; 7-8] между отговорността за хора, преценката за 
собственото поведение и преценката за отношението на другите към личното „Аз“, са 
възможни комбинации, при които съществува правилна преценка и неправилна 
преценка.  

Най-добрият вариант за развитието на всяка една организация е правилна прецен-
ка за собственото поведение и правилна преценка за отношението на другите към се-
бе си. Създава се благоприятна управленска среда и най-пълно може да се проявят 
положителните качества на изпълнителите и ръководителите.  

Най-трудният от управленска гледна точка е варианта, когато е налице неправил-
на преценка на собственото поведение и неправилна преценка за отношението на 
другите към себе си. Тогава отговорността в междуличностните отношения е поста-
вена на изпитание. Това не остава без последствия във времето.  

 

Според български изследователи [2; 227] „Важен аспект на екологическата 
култура е формирането на екологическа отговорност у обществото като цяло и у от-
делните му членове. Това означава: 

-  Трайна нагласа за спазване на специфичните изисквания за опазване на приро-
дата и поддържане на благоприятна екологическа обстановка и здравословна 
жизнена среда; 

-  Съзнание за задълженията, които следва да се спазват при общуване с приро-
дата; 

-  Чувство за мярка при реализиране на задачи по природоизползвенето; 
-  Чувство за съпричастност спрямо последиците от дейността и действията, 

свързани с използването и преобразуването на природната среда; 
-  Способност да се предвиждат евентуалните отрицателни последици от опреде-

лени действия. 
 

Качествено изследване на екологичната култура на българина в нашата страна е 
проведено от ИСИМ МБМД преди десет години  [8; 1-28]. В дълбочина са проучени 
нагласите на респондентите към екологията, екологичните проблеми и мерките, 
предприемани от институциите. Установена е всекидневната култура, личната анга-
жираност и отношение на гражданите към екологичните теми. Един от основните из-
води на изследването отчита наличието на силен потенциал за провеждане на поли-
тики за ангажиране/възпитаване на гражданите в опазването на околната среда. 
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Единно е мнението във всички дискусии, че основната отговорност за околната сре-
да е обща, на всички граждани [8; 5].  

Това се потвърждава и днес при дискутиране на екологични проблеми със сту-
денти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ от специалност „Стопанско управление“ 
и „Екомениджмънт“, като нагласите на студентите от Екомениджмънт“ за лична 
отговорност са по-високи, което се обяснява с техния избор на специалност. 

 

В заключение потвърждаваме вижданията, че екологическата култура предполага 
[2; 235]: 

-  Всеобща духовност – потребност от опознаване на света, на себе си, на смисъ-
ла и предназначението на живота; 

-  Глобална етика – уважение и взаимна солидарност между хората, хармонично 
взаимодействие между тях за съвместен устойчив живот; 

-  Екологическа справедливост – равнопоставеност на поколенията и в границата 
на едно и също поколение; 

-  Подобряване на качеството на живота и запазване на жизнеспособността на 
земята и нейното разнообразие; 

-  Съзнателен стремеж към нови ценности, развитие на екологическо съзнание; 
-  Обща култура, насочена към бъдещето като предпоставка за хармоничното 

развитие на човека. 
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Abstract: Few non-mandatory standards on sustainability reporting have been developed 
in the last two decades as a result of few global initiatives, including the Global Reporting 
Initiative, the International Integrated Reporting Council, the Taskforce for Climate-
Related Financial Disclosures, etc. In April 2021, the European Union updated its Non-
Financial Reporting Directive. Moreover, the World Economic Forum issued its new 
standards on common metrics and consistent reporting for sustainable value creation. 
These and few other initiatives and standards currently shape the sustainability reporting 
landscape. But the need for harmonization of non-financial reporting is on its way to 
change it. The lack of one single global set of standards is challenging the standard setters, 
policymakers, and other stakeholders and some have already started to cooperate. In early 
November 2021, the International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation 
Trustees announced the establishment of a new standard-setting board – the International 
Sustainability Standards Board, to meet the demand of high quality, transparent, reliable, 
and comparable reporting by companies on climate and other environment, social and 
governance (ESG) matters. Inspired by the urgency of more holistic and comprehensive 
corporate reporting encompassing company’s ESG metrics and disclosures, this paper 
aims at collecting discussions on the future of sustainability reporting through the lens of 
the recently identified trends in its development.  
 
Key words: non-financial reporting, ESG metrics, convergence and consolidation, sustainability 
disclosure standards, future development 
 
 

Introduction 
 
Few non-mandatory standards on sustainability reporting have been developed in the 

last two decades as a result of several global initiatives. The purpose of the Global 
Reporting Initiative is to provide organizations with standards that will guide them how to 
report their sustainability impact in all of the three dimensions – environmental, social and 
governance (ESG). Further, the Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures, 
created in 2015 by the Financial Stability Board, aims at developing a framework for 
consistent climate-related financial disclosures taking into account the financial implications of 
the climate risk that should be considered as part of the business, investment and strategic 
planning decisions. Additionally, in June 2021, the financial ministers of G7 embraced the 
idea to make corporate reporting on climate-related financial risk compulsory. In April 
2021, the European Union (EU) updated its Non-Financial Reporting Directive. Moreover, 
the World Economic Forum issued its new standards on common metrics and consistent 
reporting for sustainable value creation. On 3 November 2021, the IFRS Foundation 
Trustees announced the creation of a new standard-setting board – the International 
Sustainability Standards Board, to meet the demand of high quality, transparent, reliable, 
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and comparable reporting by companies on climate and other ESG matters. A new initiative, 
the Taskforce for Nature-Related Financial Disclosures, is on its way to contribute to 
sustainability reporting by addressing the global biodiversity crises. These and few other 
initiatives and standards currently shape the sustainability reporting landscape. But the need 
for harmonization of non-financial reporting is on its way to change it. The lack of one 
single global set of standards is challenging the standard setters, policymakers, and other 
stakeholders and some have already announced their intentions to cooperate. 

 
Aim of the paper and implied research methodology 
Inspired by the urgency of more holistic and comprehensive corporate reporting 

encompassing ESG metrics and disclosures, this paper aims at collecting discussions on the 
recent challenges and development trends of sustainability reporting.  

The interpretive and critical scientific research methods are applied in the study, 
combined with other methods such as the systematic approach, the historical method, the 
comparative method, and the method of analysis and synthesis. The periodization of the 
sustainability reporting development, presented in the joint publication of the Institute of 
Management Accountants (IMA) and the Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) [1] is used as a focal point for the performed historical analysis. The paper 
contributes to the extant literature by enhancing periodization and building it upon with two 
new phases that reflect the recent and future trends in the development of sustainability reporting. 

 
Providing background to the current state of sustainability reporting 
The increased demand for disclosing non-financial information by companies is 

considered one of the drivers for enhancing corporate disclosures and moving towards 
sustainability reporting as “...financial accounting … limits the reporting entity's 
accountability to financial information, and third-wave entities1 have external accountabilities 
that go beyond financial information“ [2, p. 74]. According to [3], the development of non-
financial reporting began in US and might be traced back to 1980s with a focus on the 
impact of organization activities on the environment at that time, although [1] argue that its 
roots might be traced back to 1960s, when the volume and variety of environmental and 
social information included in corporate publications began to increase. In 1975, the 
Accounting Standards Steering Committee (ASSC) of the Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales (ICAEW), in association with 10 major UK and Irish 
accountancy bodies, published „Тhe Corporate Report”, a discussion paper, considered to 
be a starting point for a major review of users, purposes and methods of financial reporting. 
The document concluded that distributable profit is no longer the premier indicator of 
performance in the corporate reporting due to the recognized multiple responsibilities of the 
business entities. A new trend towards recognition of the rights to information of 
employees and the public was identified. Further, the demand for additional indicators of 
performance was manifested as well as the necessity for further studies on methods of 
social accounting [4]. The discussion paper is also associated with the origin of the 
integrated reporting according to the timeline, presented in the publication of [1], although 
the first integrated reports of Novozymes, Natura and Novo Nordisk were published at the 
start of the next century, in 2022, 2003 and 2004 respectively. 

In 1981, Freer Spreckley introduced the „Triple Bottom Line” concept in his work 
„Social Audit – A Management Tool for Co-operative Working” [5], although the concept 

                                                            
1 companies in the information era 
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was more fully  expressed by John Elkington in 1997. Spreckley argued that reporting on 
social wealth creation and environmental responsibility should complement the reporting 
on company’s financial performance. It was the World Commission on Environment and 
Development (WCED), also known as the Brundtland Commission,  that defined the term 
„sustainable development” in its report „Our Common Future”, published in 1987, as 
„development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs” [6]. The initiative aimed at starting the 
transformation in governments, organizations and individuals thinking. Despite those 
efforts, organizations were still resistant to change their strategies and operate „sustainable” 
in the long run and used the term in respect to their profits and growth rather to address 
their impact on community assets and resources. In the context of the main phases of 
environmental, social, and governance reporting identified in the publication of [1], we 
might conclude that till the end of 1990s the produced sustainability reports lack the focus 
on the sustainability impacts that were relevant to the business and of most importance to 
the stakeholders. This trend was also affirmed by [7]. Those early attempts for enhancing 
companies’ disclosure beyond the limited environmental issues have numerous disadvantages, 
few of them listed on table 1.  
 

Table 1 Main phases of development of corporate reporting 
 

Phase Period Characteristic features 
Phase 1: 
Emergence of 
social and 
environmental 
information  

1960-
1990 

 Advertisements and annual-report sections 
(environmental-oriented)  

 No link to corporate performance  
 Few isolated corporate efforts  
 Тhe Corporate Report (1975) 
 Start of quality and environmental management 

systems  
 Introduction of the „Triple Bottom Line” concept  
 French Bilan Social Law (1979)  
 Toxic Releases Inventory (1987) expanded by the 

Pollution Prevention Act of 1990  
Phase 2: 
Sustainability 
reporting 
initiation phase  
 

1990-
2000 

 First stakeholders report produced by Ben & 
Jerry’s Homemade Inc.  

 Global Reporting Initiative (GRI) (1997) 
 GRI Guidelines (G1) (2000) 
 UN Global Compact (2000)  
 AccountAbility’s AA1000 Framework  
 Still dominated by environmental reports  

Phase 3: 
Sustainability 
reporting going 
mainstream  
 

2000-
Present 

 Third-party certification of the reports  
 Increase in nonfinancial reports  
 The first corporate integrated reports (2002) 
 GRI’s Sustainability Reporting Guidelines G2 

(2002) and G3 (2006)  
 Accounting for Sustainability project (A4S) (2004) 
 A4S „Connected Reporting Framework” (2007)  
 GRI’s Sustainability Reporting Guidelines G4 

(2013) 
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Phase 4: 
Reporting on 
material issues  
 

2010-
Present 

 International Integrated Reporting Council (IIRC) 
(2010) 

 IIRC Integrated Reporting framework (2013); one 
revised version (2021) 

 The United Nations 2030 Agenda for Sustainable 
Development (2015)  

 The Taskforce for Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) (2015) 

 Guidance for Corporate Reporting on SDGs (2017)  
Phase 5: 
Standardization 
of sustainability 
reporting 

2010-
Present 
 

At the international level: 
 The Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB) (2011) 
 GRI’s Sustainability Reporting Guidelines G4 

transitioned into GRI Standards (2016)  
 Global Sustainability Standards Board (GSSB) (2016)  
 The white paper of the World Economic Forum 

defining 21 core metrics (2020)  
 International Sustainability Standards Board of IFRS 

Foundation (ISSB) (3 November 2021) 
 The ISSB’s first published exposure drafts (March 

2022)  
2014 - 
Present  

 

At the European level: 
 Directive 2014/95/EU on non-financial reporting 
 A proposal for a Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) (21 April 2021) 
 Sustainability Reporting Technical Expert Group of 

EFRAG Sustainability Reporting Board (EFRAG 
SR TEG) (April 2022) 

 The first set of exposure drafts of the EU Sustainability 
Reporting Standards (ESRS) (published on 27 April 
2022) 

Phase 6: The 
convergence 
and 
consolidation 
trend 
 

2014 - 
Present  

The convergence of corporate reporting frameworks: 
 Corporate Reporting Dialogue (CRD) Initiative 

(June 2014)  
 The Corporate Reporting Landscape Map (2015) 
 The Better Alignment Project of CRD (2017) 
 The Statement of Intent of GRI, SASB, IIRC, CDSB 

& CDP (September 2020) 
2020 - 
Present  
 

The consolidation of initiatives:  
 The IIRC merged with the SASB to form the Value 

Reporting Foundation (June 2021) 
 The Climate Disclosure Standards Board (CDSB) 

was consolidated into the IFRS Foundation to 
support the work of the ISSB (31 January 2022) 

 Value Reporting Foundation is consolidating into 
the IFRS Foundation to help establish the ISSB (to 
be completed till the end of June 2022) 

Source: author, based on: [1], p. 11; [8]. 
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The completion of sustainability reporting initiation phase took a span of 10 years, 
starting in early 1990s. One of the most significant events is the launch of the Global 
Reporting Initiative (GRI), founded in Boston, USA in 1997 as an independent, international, 
network-based organization, committed to improve sustainability reporting worldwide [7].  
Few years later, in 2000, the first version of GRI’s Sustainability Reporting Guidelines, 
called the GRI Guidelines (G1) was published, providing the first global framework for 
sustainability reporting2. Some researchers [9], [10] argue that the principles of the GRI 
framework are both report content and report quality principles. Few authors [11], [9], [12] 
claim that GRI frameworks enhance comparability of company’s sustainability performance. 
Furthermore, [9] and [10] advocate that they improve the assurance level of sustainability 
reports and increase confidence in the capital markets and among investors, a statement 
also supported in the work of [13]. Another initiative that is worth mentioning is the 
AA1000 AccountAbility Principles, first version issued in 1999 and the last revision 
published in 2018. The principles represent a framework, based on the principles of 
inclusivity, materiality, responsiveness, and impact, that help organizations to identify, 
prioritize, and respond to sustainability challenges, with the goal of improving long-term 
performance3. According to [13], one potential benefit of the standards is their holistic 
nature that helps the reporting entity do address its environmental, economic, and social 
performance. Inspired by the GRI, two more initiatives were launched in 2001 – the Value 
Reporting initiative of Pricewaterhouse Coopers and the Better Reporting initiative of 
KPMG. 

The launching of the United Nations (UN) Global Compact in 2000 by Secretary-
General Kofi Annan4 mark the transition to the third phase in the development of 
sustainability reporting. The UN Global Compact introduced ten principles related to 
human rights, labor force, environment, and anti-corruption [14], aiming at commitment at 
the CEO-level by businesses. It was initiated to start a global corporate sustainability 
movement, involving companies, business associations, labor organizations and civil 
societies. Currently, more than 10,000 companies participate in the Global Compact. They 
uphold the ten principles and follow the UN 17 global goals in the context of 2030 Agenda. 
Despite the increasing number of initiatives and principle-based frameworks, the corporate 
reporting is still dominated by environmental information disclosures in the second phase. 

The turn of the century is characterized with a twist towards sustainability reporting 
becoming the mainstream corporate reporting. In 2002, 45% of the Global Fortune 250 
companies increased their nonfinancial reporting. GRI’s Sustainability Reporting Guidelines 
continued to enhance with their G2, G3 and G4 revised and improved versions published in 
2002, 2006 and 2013 respectively. In 2004, the Accounting for Sustainability project (A4S) 
was set up by the Prince of Wales to contribute to the development of practical guidance 
and tools for better connecting organizations’ environmental and social performance with 
their strategy and financial performance5. The initiative is focused on inspiring finance 
leaders to introduce sustainable and resilient business models in their organizations and to 
follow an integrated approach in their decision-making process, reflecting the risks and 
opportunities posed by environmental and social issues. To enable the collaboration with 
the global finance and accounting community, a step towards meeting these goals, A4S 
established the Accounting Bodies Network that currently represents over 2.5 million 
                                                            
2 https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/ 
3 https://www.accountability.org/standards/aa1000-accountability-principles/ 
4 https://www.unglobalcompact.org/take-action/20th-anniversary-campaign 
5 https://www.accountingforsustainability.org/en/index.html 
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professional accountants and students across 179 countries, two thirds of the world’s 
accountants6. A4S published its first guideline „Connected Reporting Framework” in 2007, 
which was adopted by a range of companies, including Aviva, BT Group, EDF Energy, 
HSBC Bank, Hammerson, and Northern Foods, which were trying to improve the reporting 
of their business activities by reflecting corporate strategy and management in a connected 
way [1]. A4S is the precursor of the integrated reporting movement. Another significant 
trend that labels this period is the certification of sustainability reports by third parties. 

The next phase is marked by extensive development and expansion of the integrated 
reporting. The beginning of the period is associated with the foundation of the International 
Integrated Reporting Council (IIRC), previously the International Integrated Reporting 
Committee, that currently leads the integrated reporting movement. It was established in 
August 2010 by the Prince of Wales’s A4S, GRI and the International Federation of 
Accountants. Its aim is to develop a globally accepted framework that helps companies to 
communicate with the stakeholders their value creation over time. IIRC published its first 
Integrated Reporting (IR) framework in December 2013 to accelerate the adoption of 
integrated reporting worldwide. One of its targets is to enable the more efficient and 
productive allocation of capital by improving the quality of information available to 
providers of financial capital. Further, the framework pushes companies towards more 
cohesive and efficient approach to report the full range of factors that materially affect their 
ability to create value over time. In addition, it introduces the enhanced base of capitals - 
financial, manufactured, intellectual, human, social and relationship, and natural and 
promote understanding of their independencies. Moreover, the IR framework leads towards 
integrated thinking, decision-making and actions with organization’s focus on the value 
creation over the short, medium, and long term. The first and only revisions to the 
framework were published in January 2021 with the intent to enhance the decision-
usefulness of the corporate reporting. 7 The fourth phase in the development of corporate 
reporting is also marked by the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, published 
in October 2015. It announced the17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 
targets. The ESG focus was further emphasized by the Guidance for Corporate Reporting 
on SDGs, launched two years later in collaboration between GRI and UN Global Compact, 
to help companies incorporate SDGs reporting into their existing processes. In 2015, the 
Financial Stability Board created the Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD) to support all market participants in their business and investment decisions by 
providing guidance on how the information on financial implications of climate-related 
risks and opportunities should be disclosed8. At that time, the financial risks inherent in the 
climate change have been underreported. TCFD shifted the focus and changed the attitude 
to climate change highlighting its impact on company’s current and future financial 
performance [15]. 

Throughout the afore-presented phases of corporate reporting, integrated reporting 
concept emerged and evolved over time. The voluntary reporting frameworks and 
initiatives on integrated reporting contribute for pushing forward the evolution of 
sustainability reporting at the turn of the century. Despite their voluntary implementation 
by companies, those IR frameworks and initiatives improved the harmonization and 
enhanced the volume of sustainability reports. Furthermore, companies’ disclosures became 

                                                            
6 https://www.accountingforsustainability.org/en/about-us/our-networks/abn.html 
7 https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ 
8 https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/climate-related-risks/ 
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more structured and focused on more material social and environmental issues due to the 
shift to the materiality concept. With the integrated reporting coming on the scene, there 
was a transition from the creation of share value to the generation of shared value [1]. 
Integrated reporting is an evolutionary rather than a revolutionary stage of sustainable 
reporting development. As shared by Kevin Kwok, a Council member of the Singapore 
Institute of Directors, there is a variety of regulatory reports, but a lot of them do not tie up 
together and it is the integrated reporting that meets the “…need to put them together in a 
logical, comprehensive and structured way”. Moreover, integrated reporting pushes 
organizations to “…look at their own business models, to better weigh the value of their 
capital, better measure the risk aspects of their businesses and to tie that in with what they 
are doing, what they plan to do, how they are going to do it and over a defined time-
frame”). Further, Kwok characterized it as “..a very ‘live’ form of reporting” [16, p. 7]. 
Nowadays a whole host of companies publish their integrated reports to provide insight into 
their strategic thinking, encompassing their strategy, governance, performance, and 
prospects in the context of global environment and to communicate their sustainability 
value creation with the stakeholders.  

Following the recent trends in the development of corporate reporting, we expanded the 
periodization proposed by [1] and identified a subsequent period, the fifth phase, by 
referring to the prevailing standardization of sustainability reporting in the late 2010s. 
Intending to shed light on the standardization processes in EU, we further divided the 
period into two subperiods to distinguish initiatives undertaken at the European level from 
those, happening in the rest of the world. One of the driving factors was the lack of 
harmonized standards for non-financial reporting that was challenging investors and 
reporting businesses at that time. The standardization period started with the establishment 
of the Sustainability Accounting Standards Board (SASB), founded as a nonprofit 
organization in 2011 with the purpose to develop industry-specific sustainability disclosure 
standards for listed companies in the United States and to fill in the sustainability landscape 
in the country. Those disclosures were meant to become mandatory 10-K or 20-F SEC 
fillings complementing the company’s financial data presented to investors with material 
sustainability information [17]. The standards issued by SASB comprise of qualitative 
information and industry-specific performance metrics9.  

Another significant event that marked this period is the transition of G4 Sustainability 
Reporting Guidelines into GRI Standards in 2016 thus becoming the first global standards 
for sustainability reporting. In the same year, the Global Sustainability Standards Board 
(GSSB) was established to develop and approve the GRI Standards – the first globally 
accepted and world’s most widely used standards for sustainability reporting. The GRI 
Standards are updated and evolve on a continuous basis. Two new Topic Standards were 
issued in a two years span - on Tax in 2019 and on Waste in 2020. The first GRI Sector 
Standards on Oli and Gas were launched in 2021 and a substantial revision of GRI 
Universal standards10 was undertaken in the same year.11 As a response to the GRI support 
of the UN SDGs, the latter were linked to the GRI Standards with the last update in May 
2022 [18]. In 2021 it was announced that the GRI is participating in the development of the 
sustainability reporting standards for the European Corporate Sustainability Reporting 

                                                            
9 https://www.sasb.org/about/ 
10 Currently there are three GRI Universal Standards that apply to all organizations. The G4 sector 
disclosures would be replaced by 40 sector standards with the first one focused on the oil and gas 
sector. [19]  
11 https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/ 
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Directive alongside the European Financial Reporting Advisory Group thus contributing to 
the sustainability reporting standardization at the European level [19]. The World 
Economic Forum (WEF) contributes to the standardization of sustainability reporting by its 
white paper on common metrics and consistent reporting for sustainable value creation, 
issued in September 202012, aiming to align companies’ ESG indicators against their 
mainstream reporting on performance and to enable the consistent tracking of their 
contributions towards the SDGs. The set of „Stakeholder Capitalism Metrics” comprises of 
21 core metrics. They are based on existing standards and their objective is to speed up the 
convergence among the standards setters as well as to improve comparability and 
consistency of the ESG reporting [20]. As at May 2022, more than 70 companies have 
implemented the ESG reporting metrics and their number continues to increase13. Another 
notable event that is related to the period is the establishment of the International 
Sustainability Standards Board of IFRS Foundation (ISSB) on 3 November 2021. It was a 
response for the increasing demand of high quality, transparent, reliable, and comparable 
reporting by companies on climate and other ESG matters. The ISSB is considered an 
important step towards developing a comprehensive global baseline of investor-focused 
sustainability disclosure, pushing ahead its standardization across markets. ISSB published 
its first exposure drafts in March 2022 - IFRS S1 General Requirements for Disclosure of 
Sustainability-related Financial Disclosure and IFRS S2 Climate-related Disclosures14. The 
establishment of ISSB required consolidation of standards and framework-setters thus 
providing a background for e new trend that was captured by the next phase in the 
sustainable reporting development.  

Parallel to the international standardization of sustainability reporting, similar 
processes took place in EU. EU launched its rules on non-financial reporting via Directive 
2014/95/EU thus requiring certain large companies to disclose information on the way they 
operate and manage social and environmental challenges, including the treatment of 
employees, human rights, anti-corruption and bribery, and diversity on company boards in 
terms of age, gender, educational and professional background. Furthermore, the European 
Commission (EC) published two set of accompanying guidelines – the first one in June 
2017 to help companies disclose environmental and social information and two years later, 
the second one on reporting climate-related information. Currently, approximately 
11,700 large companies and groups across EU comply with the requirements on non-
financial reporting. A significant step towards standardization of sustainability reporting in 
the member states is the proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive, 
adopted by the EC on 21 April 2021. It would amend the existing reporting requirements of 
Directive 2014/95/EU. The proposal extends the scope of the companies that should adopt 
the rules. Further, it requires the reported information to be audited. The proposal envisages 
the adoption of mandatory EU sustainability reporting standards that would be developed 
by the Sustainability Reporting Board of the European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG)15. The standards will be in accordance with EU policies and contribute to 
international standardization initiatives. The EFRAG Sustainability Reporting Technical 
Expert Group (EFRAG SR TEG) was formed as a permanent structure of the EFRAG 

                                                            
12 https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-
consistent-reporting-of-sustainable-value-creation 
13 https://www.weforum.org/impact/stakeholder-capitalism-50-companies-adopt-esg-reporting-metrics/ 
14 https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/ 
15 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/ 
corporate-sustainability-reporting_bg 
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Sustainability Reporting Board16 in April 2022 to provide technical support on the draft EU 
Sustainability Reporting Standards (ESRS). This was the last step of integrating the 
EFRAG Sustainability Reporting Pillar in the structure of EFRAG [21]. The first set of 
exposure drafts of the ESRS was published for public consultation on 27 April 2022. The 
EFRAG SR TEG is expected to cooperate with the EFRAG Financial Reporting Technical 
Expert Group to guarantee connectivity between financial and sustainability reporting in 
EU. 
 

Recent and future trends in the sustainability reporting 
[17] performed a review of the existing sustainability reporting frameworks at that time 

and outlined few challenges. The researchers claimed that few reporting initiatives have a 
narrow focus on single issues which are not being adequately addressed in the sustainability 
reports such as the Carbon Disclosure Project. Moreover, the provided sustainability data 
still lacks comparability as companies might choose what indicators to report and the 
format of reporting. A decade later, the lack of consistency in measuring and reporting the 
sustainable value created by companies is still a challenge [22]. The existence of a variety 
of initiatives, guidelines, frameworks, and standards, addressing the reporting of non-
financial information by companies in the ESG context is among the most important factors 
for reshaping the sustainability reporting landscape. These factors might be considered 
prerequisites for the convergence and merger processes that began with the Corporate 
Reporting Dialogue (CRD) initiative of IIRC17, announced in June 2014. These recent 
trends are captured by the sixth phase of sustainability reporting (table 1). [8] argue that the 
convergence of corporate reporting frameworks might be distinguished from other trends at 
the time of their publication as it marked an evolutionary step in the development of 
sustainability reporting. We further expand this phase to reflect the recent consolidations of 
standard-setting bodies and initiatives. The CRD aimed at bringing together the major 
financial and non-financial standard setters as the applicable corporate reporting 
frameworks, standards and related requirements lack consistency and comparability. In 
2015, it published The Corporate Reporting Landscape Map to demonstrate how the 
frameworks, standards and other related documents are seen from the perspective of 
integrated reporting. The map has three levels: purpose, scope, and content. The first level 
provides description of the purpose of all included frameworks and standards. The scope, 
being the second level, provides explanation on how each reporting initiative relates to the 
six capitals of integrated reporting. Further information on how each reporting initiative 
relates to the content elements of integrated reporting is provided on the third level of the 
map18. The performed comparative analysis showed that neighter of the standards and 
reporting frameworks under review could achieve comprehensive integrated reporting. Few 
years later the CRD launched the Better Alignment Project that brought together major 
global standard-setters and framework providers19. The project is focused on assessing the 
alignment of the existing standards and frameworks of sustainability reporting with other 

                                                            
16 As part of the EFRAG’s governance reform, the Sustainability Reporting Board was launched in 
March 2022. https://efrag.org/About/Governance/40/EFRAG-Sustainability-Reporting-Board 
17 Other organizations, involved in the CRD: the Carbon Disclosure Project (CDP), the Climate 
Disclosure Standards Board (CDSB), the Financial Accounting Standards Board (FASB), the GRI, 
the International Accounting Standards Board (IASB), the International Organization for 
Standardization (ISO), and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
18 https://www.iasplus.com/en/news/2015/05/crd-landscape-map 
19 https://www.weforum.org/agenda/2019/09/how-to-simplify-corporate-reporting/ 
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frameworks that encourage further integration between non-financial and financial 
reporting.20 The first project’s results comprising a technical mapping with the TCFD 
recommendations were delivered in 2019 [15]. The empirical findings demonstrated strong 
alignment between the participants’ frameworks and the TCFD recommendations. But 
inconsistencies in metrics for climate change reporting still exist as shared by Ian 
Mackintosh, the Chairman of the CRD. In addition, the frameworks use a variety of 
definitions of materiality which brings confusion to businesses and investors21. The 
convergence of frameworks trend is marked by another significant event – the cooperation 
between the Carbon Disclosure Project (CDP), the Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB), GRI, IIRC & SASB. In September 2020, the five major non-financial reporting 
organizations GRI, SASB, IIRC, CDSB and CDP, have published their statement of intent 
to work jointly and in cooperation with the key actors, including the International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) and IASB, EC and the WEF’s 
International Business Council, towards comprehensive corporate reporting [23]. The five 
organizations share a common vision about financial accounting and sustainability 
disclosure that are connected via integrated reporting22. 

The new consolidation trend emerged with the establishment of ISSB. The IFRS 
Foundation Trustees announced its formation on the 26th UN Climate Change Conference 
that took place in November 2021 in Glasgow23. Further, the Trustees declared the 
commitment of the leading investor-focused sustainability disclosure organizations to 
consolidate into the new board and to share and combine their technical expertise and 
accomplishments.24 The first step was the establishment of the Value Reporting Foundation 
(VRF)25 in June 2021, after the merger of IIRC and the SASB26. Further, VRF and CDSB 
will be consolidated into the IFRS Foundation till the end of June 2022 to support the work 
of the newly established ISSB. The preparatory work for ISSB was undertaken by the 
Technical Readiness Working Group (TRWG) that was specially-formed by the Trustees to 
develop prototype climate and general disclosure requirements. The latter are the result of 
six months cooperative work performed by CDSB, IASB, the Financial Stability Board’s 
TCFD, VRF and the WEF, supported by IOSCO and its Technical Expert Group of 
securities regulators.27 The TRWG managed to consolidate the essential aspects of the 
content of these organizations into a unified set of recommendations to be considered by 
ISSB. Due to those efforts, ISSB published the first exposure drafts in March 2022 thus 
forcing the standardization of sustainability reporting. 

                                                            
20 https://www.integratedreporting.org/corporate-reporting-dialogue/  
21 https://www.weforum.org/agenda/2019/09/how-to-simplify-corporate-reporting 
22 https://www.integratedreporting.org/resource/statement-of-intent-to-work-together-towards-
comprehensive-corporate-reporting/ 
23 https://ukcop26.org/the-conference/ 
24 https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-
with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/ 
25 The Value Reporting Foundation offers resources aimed at supporting businesses and investors to 
develop a shared understanding of enterprise value: the Integrated Thinking Principles that guide 
board and management planning and decision making, the IR Framework that provides principles-
based, multi-capital guidance for comprehensive corporate reporting, and SASB Standards. 
https://www.valuereportingfoundation.org/resources/resources-overview/; 
https://www.sasb.org/about/ 
26 The intention for the merger was announced in November 2020; https://www.sasb.org/about/ 
27 https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-
with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/ 
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Conclusion 
In recent years, there are many positive developments in sustainability reporting, 

marked by the coalescence of the major non-financial reporting standards and initiatives 
towards a global corporate reporting system. This trend is expected to accelerate in the 
forthcoming years driven by the stakeholders’ needs for a common set of harmonized high-
quality standards for non-financial reporting. The newly formed ISSB will play a 
significant part in the standardization process as it managed to gain the support and 
expertise of the main bodies that currently shape the sustainability reporting landscape. The 
timely development of ISSB’s Sustainability Disclosure Standards and their worldwide 
acceptance will meet the capital markets demand of comprehensive information embedding 
the ESG metrics that demonstrate companies’ contribution to sustainable development. 
Moreover, ISSB will work in close collaboration with IASB thus ensuring connectivity and 
compatibility with the International Financial Reporting Standards. 
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Abstract: The rapid growth of international production until about 2010 was driven by the 
underlying economics, the supportive policy environment, and enabling technological 
developments. Changes in direction in the same three factors caused the stagnation in 
international production in the 2010s. Looking ahead, the trio of technology, policy and 
economic considerations continues to be a helpful guide to structure the analysis of expected 
trends. Only the relative importance of the factors, their intensity and their detailed composition 
is likely to change. However, all three have arrived at critical inflection points that could 
fundamentally alter the configuration of international production over the next decade. 
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Двигатели на растежа на международното производство 
През трите десетилетия на своето съществуване Докладът за световните инвести-

ции на УНКТАД1 (първият доклад излиза през 1991 г.) документира тенденциите в 
преките чуждестранни инвестиции, дейностите на многонационалните предприятия 
(МНП) и тяхното въздействие върху икономическото развитие. Първите доклади в 
началото на 90-те години на ХХ век описват как глобалното присъствие на МНП се 
развива от сравнително прости трансгранични структури, мотивирани предимно от 
търсене на природни ресурси и международни пазари, към по-сложни международни 
производствени мрежи, създадени, за да се възползват от разликите в разходите за 
труд и производителността. Този процес се ускорява в края на ХХ век и началото на 
ХХI век благодарение на напредъка в технологиите, който позволява фино разделяне 
на производствените процеси и по-добра комуникация в сложни трансгранични вери-
ги на доставките, подкрепени от либерализацията на търговските и инвестиционните 
политики и разпространението на експортно ориентирани индустриални политики – 
стимулирани както от конкуренцията между фирмите, опитващи се да оцелеят на 
глобализираните пазари, така и от конкуренцията между икономиките, които се стре-
мят към привличане на инвестиции за развитие. 

Първите две десетилетия на Доклада за световните инвестиции на УНКТАД 
съвпадат с бърз растеж на международното производство, 10-кратно увеличение на 
глобалния запас от ПЧИ и петкратно увеличение на световната търговия – голяма 
част от която представлява вътрешнофирмена търговия между филиали на едно и 
също многонационално предприятие и търговия в рамките на веригите на доставките, 
координирани от МНП. Ранните доклади се фокусират върху последиците от растежа 

                                                            
1 World Investment Report. UNCTAD. https://unctad.org/publications-search?f[0]=product%3A397  
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на международното производство, например върху влиянието на политиките за зае-
тост и конкуренция, както и на въздействието върху развитието и потенциалните въз-
можности за растеж, ръководен от износа, върху връзките и развитието на местните 
предприятия. Докладът за световните инвестиции документира серия от фундамен-
тални промени в естеството на международно производство (таблица 1).  

 

      CAGR (%) 
 1990 2000 2007 2010 2019 1990-

2000 
2000-
2007 

2008-
2019 

Приток на ПЧИ 
(млрд. долари) 205 1 356 1 891 1 365 1 540 20.8 4.9 0.4 

Входящи ПЧИ 
(млрд. долари) 

2 196 7 377 18 634 19 751 36 470 11.6 13.5 8.4 

Доход от входящи 
ПЧИ (млрд. долари) 

82 347 1 260 1 393 1 953 15.5 20.2 4.5 

Норма на възвръз-
щаемост на входя-
щите ПЧИ (%) 

3.7 4.7 7 7.1 6.7 - - - 

Стойност на транс-
гранични сливания 
и придобивания 
(млрд. долари) 

98 959 1 032 347 483 25.6 1.0 -2.2 

Съотношение на 
сливания и придоби-
вания към ПЧИ (%) 

47.9 70.7 54.5 25.3 31.3 - - - 

Географско разпро-
странение на налич-
ността на входящи-
те ПЧИ 

23 31 37 40 40 - - - 

Продажби на чуж-
дестранните филиа-
ли (млрд. долари) 

7 136 11 859 26 394 23 392 31 288 5.2 12.4 1.8 

Добавена стойност 
(продукт) на чужде-
странните филиали 
(млрд. долари) 

1 335 3 059 6 132 6 509 8 000 8.7 10.4 2.0 

Общо активи на 
чуждестранни фи-
лиали (млрд. долари) 

6 202 22 761 74 504 82 588 112 111 13.9 18.4 4.5 

Заетост от чужде-
странни филиали 
(хиляди) 

28 558 50 088 65 041 57 590 82 360 5.8 3.8 3.2 

БВП (млрд. долари) 23 719 33 845 47 571 66 062 87 127 3.6 5.9 2.9 
Бруто образуване на 
основен капитал 
(млрд. долари) 

5 811 7 920 11 092 15 329 21 992 3.1 8.4 3.3 

Авторски и лицен-
зионни възнагражде-
ния (млрд. долари) 

31 89 152 230 391 11.1 12.4 5.4 

Таблица 1: Еволюция на международното производство2 (CAGR – Compound annual growth 
rate - Съставна годишна норма на растеж (изчислява темповете на растеж в проценти) 

                                                            
2 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
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Моделите на ПЧИ се променят – нововъзникващите пазари са не само важни по-
лучатели на ПЧИ, но постепенно се превръщат и във външни инвеститори. Съставът 
на производството се променя, като услугите играят все по-голяма роля, както чрез 
интернационализацията на услугите, така и чрез обслужването на производствените 
дейности. Променят се и начините, чрез които МНП се разширяват в чужбина, като 
сливанията и придобиванията (M&A) започват да играят основна роля, а корпоратив-
ните структури стават много по-сложни. 

След световната финансова криза и особено след 2010 г., инерцията на растежа 
на международното производство спира. Това се отразява първо на търговията: све-
товният износ на стоки и услуги, който нараства с повече от два пъти от темпа на 
БВП в продължение на десетилетия, се забавя значително спрямо икономическия 
растеж. Също така развитието на инвестициите остава за известно време в сянката на 
разширяващия се финансов компонент на ПЧИ. Именно тази стагнация в трансгра-
ничните инвестиции в производствен капацитет е ключов двигател за забавянето на 
търговията. Следващите доклади използват нови данни за добавената стойност в тър-
говията, документират инвестиционните потоци и офшорните финансови центрове, 
разкриват базисната инвестиционна тенденция в резултат от нестабилните финансови 
потоци, сливания и придобивания, и ясно показват връзката между липсата на растеж 
на глобалните (реални) преки чуждестранни инвестиции, глобалните вериги на стой-
ността и търговията. 

Загубата на инерция в международното производство не намалява непременно 
взаимозависимостта между страните - използването на междинни суровини, особено 
от Китай, продължава да нараства.3 Географската концентрация в производството на 
някои изключително важни доставки излага международното производство на сис-
темни рискове – което става очевидно по време на кризата от COVID-19. 

Причините за инвестиционната стагнация са проучени задълбочено в няколко 
доклада. Задграничните операции на МНП стават все по-нематериални и все по-мал-
ко зависими от инвестициите във физически активи. Режимите без дялово участие 
(NEMs) стават общоприети като механизъм за управление на международното произ-
водство. Режимите без дялово участие позволяват на МНП да имат достъп до задгра-
ничните пазари чрез договори, а не чрез ПЧИ, като същевременно им дават възмож-
ност да упражняват значителна степен на контрол над операциите. Технологичните 
МНП стават все по-важни. Тези фирми могат да достигнат пазари по целия свят чрез 
цифрови канали и без необходимост от значително физическо присъствие. Броят на 
многонационалните предприятия в технологиите, които не изискват много активи, в 
годишната класация на Доклада за световните инвестиции на 100-те най-големи 
МНП, се е увеличил от четири през 2010 г. на 15 през 2020 г. За разлика от това про-
изводствените инвестиции намаляват. Стойността на трансграничните инвестиции на 
зелено в проекти в производствените отрасли е структурно по-ниска (с 20-25 на сто) 
от тази през предходното десетилетие, дори в Азия, единственият регион, който все 
още показва значителен растеж в общия приток на ПЧИ.  

Политическите фактори също са посочени като причина за случващото се. Мони-
торингът на мерките на националната инвестиционна политика показва постепенно 

                                                            
3 Baldwin, R. and R. Freeman (2021). Risks and Global Supply Chains: What We Know and What 
We Need to Know. NBER. 
Baldwin, R. and R. Freeman (2020). Trade conflict in the age of Covid-19. VoXEU, 22 May 2020, 
https://voxeu. 
org/article/trade-conflict-age-covid-19. 
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нарастващ дял на ограничителните и регулаторните мерки, за разлика от мерките, на-
сочени към либерализиране или насърчаване на ПЧИ. Фрагментирането на режима 
на международната инвестиционна политика и относително слабият тласък за улес-
няването на инвестициите също води до няколко доклада, фокусирани върху полити-
ческите варианти за реформа, включително чрез рамката на инвестиционната полити-
ка за устойчиво развитие, пакета от реформи на международни инвестиционни спо-
разумения и планът за действия за насърчаване на инвестициите. 

Анализите показват, че същите фактори, които задвижват ранния растеж на меж-
дународното производство, а именно политиките (вълна на либерализация и полити-
ки за растеж, водени от износа), икономиката (например намаляващи търговски раз-
ходи) и технологиите (напредък, позволяващ фино разделяне на производствените 
процеси и координация в комплексни трансгранични вериги на доставките), започват 
да действат в обратната посока, към завръщане на протекционистки тенденции, пос-
тепенно намаляване на възвръщаемостта на ПЧИ и увеличаване на технологиите, 
които не изискват много активи („леки“ по отношение на активите). 

 

1990–2010 г.: двигатели на растежа След 2010 г.: причини за забавяне 
Политики на либерализация и полити-
ки, ориентиран към износа  

Връщане на протекционизма и несигур-
ността в политиката 

Разлики в разходите за производст-
вени фактори и намаляващи търговски 
разходи 

Постепенно намаляване на възвръщае-
мостта на преките чуждестранни инвес-
тиции 

Технологичен напредък, подпомагащ 
растежа 

Дигитални технологии, предпочитащи 
леките по отношение на активите форми 
на международно производство 

Таблица 2: Растежът и забавянето на международното производство: ключови 
фактори4 

Последиците от забавянето на инвестициите и международното производство 
естествено са основен проблем. Чуждестранните инвестиции остават ключов източ-
ник на капитал за развиващите се страни. Най-слабо развитите страни, които се 
сблъскват със сериозни структурни пречки пред развитието си, са особено зависими 
от трансграничните потоци за инжектиране на капитал в производствен капацитет и 
от пътищата към международните пазари, които филиалите на МНП могат да предо-
ставят. Техният дял от глобалните ПЧИ остава под 2 процента и техните перспективи 
за поетапна промяна в привличането на инвестиции на фона на глобалната стагнация 
са слаби. Поглеждайки отвъд групата на най-слабо развитите страни, много други 
развиващи се страни, както и икономиките в преход, все още разчитат на ПЧИ и 
участие в глобалните вериги на стойността за модернизиране на своята промишле-
ност и постигане на икономически растеж. Проучване на индустриалните политики, 
приети през последните 10 години в повече от 100 държави показва, че по-голямата 
част от тях целят да привлекат международни инвеститори в приоритетни сектори 
чрез промени в инвестиционното законодателство, мерки за улесняване на инвести-
торите, схеми за стимулиране и специални икономически зони (СИЗ).5 

                                                            
4 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
5 World Investment Report (2019). Special Economic Zones. UNCTAD. 
  World Investment Report (2018). Investment and New Industrial Policies. UNCTAD. 
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Първите десет години на ХХ век се оказват затишието преди бурята. Промените 
в икономиката на международното производство, политическата среда и технологич-
ните тенденции, наблюдавани през това десетилетие, са само началото: новото десе-
тилетие започва с критични промени и в трите области. Бързият растеж на междуна-
родното производство до около 2010 г. е движен от развитието на икономиката, под-
крепящата политическа среда и благоприятното технологично развитие. Промените в 
посоката на тези три фактора водят до стагнация в международното производство 
през 2010 г. Поглеждайки напред, триото от технологии, политика и икономически 
съображения продължава да бъде полезно ръководство за структуриране на анализа 
на очакваните тенденции. Само че относителната важност на факторите, тяхната ин-
тензивност и техният състав е твърде вероятно да се променят. Въпреки това, и трите 
са достигнали до критични точки, които биха могли фундаментално да променят кон-
фигурацията на международното производство през следващото десетилетие. 

В областта на технологиите разпространението на цифровите технологии в про-
дуктите и производството през изминалото десетилетие води до бум в търговията с 
услуги, експлозия на нематериални активи в глобалните вериги на стойността и стре-
мителен възход на дигиталните и технологични фирми сред най-големите много-
национални предприятия в света. Но, както се твърди в Доклада за световните инвес-
тиции на ООН за 2017 г.6, формите на международни инвестиции, нуждаещи се от 
малко активи (asset-light),  тепърва започват да се появяват, а пълномащабната 
цифрова трансформация на веригите на доставките на фирмите, които не са „родени 
дигитални“ (особено в производството), е едва в началото. Цифровите многонацио-
нални предприятия се разрастват отчасти за сметка на, но предимно отделно от тра-
диционните МНП. А дигитализацията на веригите на доставките на тези традицион-
ни многонационални предприятия до голяма степен е обвързана със съществуващите 
международни производствени конфигурации. Къде се проектират продуктите, къде 
се произвеждат частите и къде се сглобяват, за повечето индустрии и повечето фир-
ми, все още не се е променило фундаментално.  

Разглеждайки политическата среда и международното управление на икономика-
та, виждаме как десетилетието след световната финансова криза връща махалото от 
либерализиране на търговията и инвестиционните политики към все повече интер-
венционизъм в националните икономически политики и завръщане на протекциониз-
ма. Засилването на протекционистките настроения обаче наистина започва да се 
проявява едва през втората половина на десетилетието; през първата половина прави-
телствата показват сдържаност и желание да си сътрудничат с цел постигане на ико-
номическа стабилност и гарантиране на възстановяването.  

Докато протекционистките политики (митнически и немитнически мерки в тър-
говията и ограничителни мерки за чуждестранните инвестиции) със сигурност оказ-
ват ефект и допринасят за забавянето и стагнацията на международното производ-
ство след 2010 г., те все още не са довели до фундаментална преконфигурация на 
международните производствени мрежи. Тъй като търговските модели е по-лесно да 
бъдат променени от фирмите, които работят в международните производствени 
мрежи, особено във вериги на стойността със сравнително ниски капиталови инвес-
тиции в производствени операции, е очевидно известно отклоняване на търговията. 
Въпреки това няма значително увеличение на нивата на продажби и решорингът 
(reshoring) е все още само зараждаща се тенденция. Ключов фактор, който трябва да 

                                                            
6 World Investment Report (2017). Investment and the Digital Economy. UNCTAD. 
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се вземе предвид, е, че международните ангажименти относно интервенциите в на-
ционалните икономики и ограниченията върху трансграничната търговия досега са 
действали като ограничение на действията на правителствата; тъй като това ограни-
чение се разхлабва, е вероятно въздействието върху международните производствени 
конфигурации да бъде по-фундаментално. 

Що се отнася до икономиката на международното производство, намалените въз-
можности за арбитраж по отношение разходите за труд (и може би зараждащата се 
тенденция към намаляване на възможностите за арбитраж и в областта на данъците) 
водят до постепенно намаляване на възвръщаемостта на чуждестранните инвестиции 
и допринасят за забавяне на международното производство през последното десети-
летие. Това обаче обещава да бъде само началото на промяната в икономиката на 
международното производство.  

Загрижеността за устойчивостта на икономиката ще засегне особено работата на 
сложните международни производствени мрежи и ще прекрои глобалните вериги на 
доставките. Екстремното време, предизвикано от изменението на климата, кара мно-
го МНП да преразгледат устойчивостта и издръжливостта на веригата си на доставки. 
Целите за намаляване на въглеродните емисии, обявени от много правителства, и 
свързаните с тях планове за изпълнение, включително въглеродните гранични такси, 
обещават драстично да променят изчисленията на разходите на МНП, свързани с ни-
вата на технологиите, използвани в производството и транспорта, както и с регула-
торните проблеми. Много от тези схеми предполагат значителна промяна през след-
ващото десетилетие, което съвпада с последното десетилетие за изпълнение на 
Целите за устойчиво развитие на ООН.7 

Оказва се, че кризата, причинена от пандемията, настъпва в момент, когато всич-
ки основни движещи сили на международното производство са близо до критични 
нива. Пандемията се отразява значително върху производствените мрежи и веригите 
на доставките на многонационалните предприятия в много индустрии. Още в начало-
то на епидемията става ясно кои са тесните места в глобалните вериги на стойността. 
1000-та най-големи глобални МНП и техните доставчици притежават повече от 12 
000 съоръжения (фабрики, складове и други дейности) в районите, които първи са 
засегнати от ограниченията на мобилността (Хубей в Китай, Италия и Република 
Корея). Дългосрочната политическа реакция на пандемията и стремежът към по-
голяма устойчивост на веригата на доставките ще ускорят съществуващите тенден-
ции в международно производство. 

 
Индекс на транснационализация 
През последните три десетилетия многонационалните компании стават все по-

интернационални, стабилно нарастват техните дялове от активи, продажби и служи-
тели в чужбина, измерени чрез индекса на транснационализация, с който от началото 
на 90-те години на ХХ век УНКТАД анализира дейността на МНП и техното при-
съствие в чужбина. УНКТАД изчислява Индекс на транснационализация 
(Transnationality Index - TNI), съставен от три съотношения, които формират три 
коефициента: чуждестранни активи към общите активи (foreign assets to total assets - 
FA/TA), чуждестранни продажби към общите продажби (foreign sales to total sales - 
FS/TS) и чуждестранна заетост към общата заетост (foreign employment to total 
employment - FE/TE). За да не се облагодетелстват фирмите от един конкретен тип ин-

                                                            
7 The Sustainable Development Goals (2015).  United Nations.  
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дустрия в класацията на компаниите, индексът се изчислява като средна стойност от 
трите горепосочени коефициента. Целта му е да идентифицира и класира поведение-
то на тези многонационални компании, които имат най-голямо присъствие и опера-
ции в чужбина и в резултат на това са показателни за тенденциите в международното 
производство. Те са подредени по размер на техните чуждестранни активи, които се 
приемат като заместител за транснационализацията им, или интензивността на чуж-
дестранните дейности по отношение на вътрешните дейности. Индексът на трансна-
ционализация се появява първо в Доклада за световните инвестиции за 1995 г.8 Раз-
витието на този индекс през годините – заедно с подиндексите, които го съставят – 
показва въздействието на големите структурни промени във времето. 

Новите бизнес модели, при които се екстернализират някои от операциите, съче-
тани с дигитализацията и възхода на нематериалните активи, водят до по-голямото 
представяне на услугите, технологичната и фармацевтичната индустрии в класация-
та. В същото време средният индекс на топ 100-те компании – относителните дялове 
на техните чуждестранни активи и служители и в по-малка степен и на чуждестран-
ните продажби – е в застой през последното десетилетие, в съответствие със глобал-
ната загуба на инерция на ПЧИ.9 

Индустрия 4.0 се оказва особено разрушителна, тъй като ускорява всички тези 
тенденции, радикално трансформира установените бизнес модели и води към прекон-
фигуриране на международните производствени мрежи. Дигитализацията позволява 
на МНП да проникнат на чужди пазари без установяване на голямо физическо при-
съствие там, променяйки определящата характеристика на многонационалното 
(транснационално/мултинационално) предприятие. Докладът за световните ин-
вестиции на УНКТАД за 2017 г.10 разработва индекса за лекота на ПЧИ (FDI 
Lightness Index), който улавя лекия инвестиционен отпечатък на цифровите мно-
гонационални предприятия и въздействието на дигитализацията върху всички ин-
дустрии.11 

Технологичните и дигиталните компании придобиват все по-голямо значение в 
топ 100 на многонационалните компании, класирани по чуждестранни активи от 2010 г. 
насам. Броят им нараства от 4 на 15 през 2017 г., а след това отново спада до 13 и от-
тогава остава постоянен. През 2020 г., по време на пандемията, техният дял от чуж-
дестранните продажби в общото класиране скача с 5 процентни пункта до 22 на сто; 
това е постигнато без съответно увеличение на дела на чуждестранните активи, под-
чертавайки способността им да достигат до чужди пазари без основната производст-
вена инвестиция. В същото време съставът на класацията се променя и по отношение 
на другите индустрии, което предполага по-широко въздействие на дигитализацията 
върху моделите на интернационализация на водещите МНП. По-специално, делът на 
тежката промишленост и добивните компании намалява с почти една трета през пос-
ледното десетилетие.12 През втората половина на последното десетилетие индексът 
на транснационализация на 100-те най-големи МНП остава на плато. Има реална 
възможност да предстои намаляване на индекса. 

 

                                                            
8  World Investment Report (1995). Transnational corporations and competitiveness. UNCTAD. 
9  World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
10 World Investment Report (2017). Investment and the Digital Economy. UNCTAD. 
11 Casella, B. and L. Formenti (2018). FDI in the digital economy: A shift to asset-light international 
footprints. SSRN. 
12 World Investment Report (2021). Investing in sustainable recovery. UNCTAD. 
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 На база чуждестранни  
активи 

На база чуждестранни продажби 

Индустрия МНП 
(брой) 

FA/TA FS/TS FE/TE TNI МНП 
(брой) 

FA/TA FS/TS FE/TE TNI 

Добиваща 17 63.8 59.9 45.6 56.4 19 49.8 61.6 38.7 49.6 
Автомобилна 12 54.2 69.9 53.5 59.2 13 55.2 80.5 55.6 63.8 
Фармацев-
тична 

9 73.5 84.2 64.2 73.9 5 68.0 90.5 58.5 72.3 

Тежка про-
мишленост 

11 71.4 70.7 59.7 67.3 12 58.3 73.8 55.9 62.8 

Лека про-
мишленост 

10 80.1 84.3 80.0 81.5 7 76.1 84.9 76.7 79.2 

Технологична 10 51.0 69.5 49.9 56.8 19 46.0 68.2 50.1 55.0 

Дигитална 3 40.8 29.5 36.6 35.7 4 41.4 61.6 46.9 53.3 
Телекому-
никации 

8 61.6 55.5 56.0 57.7 5 71.3 73.6 68.7 71.2 

Търговия 4 58.7 50.7 48.1 52.5 8 59.3 50.2 44.1 51.9 
Комунални 
услуги 

11 61.9 59.7 48.3 56.6 4 59.4 64.2 50.4 58.0 

Други услуги 3 70.6 46.7 48.0 55.1 2 59.5 84.2 62.5 70.6 

Други 2 55.3 49.0 55.0 53.1 2 63.6 75.4 60.5 66.5 

Общо 100 65.2 67.5 56.9 61.3 100 56.1 70.7 52.4 59.9 

Таблица 3: Индекси на транснационалност, топ 100 МНП, на база чуждестранни 
активи и чуждестранни продажби, разбивка по индустрии, 2019 г. (процент)13 

FA/TA = чуждестранни активи/общи активи 
FS/TS = чуждестранни продажби/общи продажби 
FE/TE = чуждестранна заетост/обща заетост 
TNI = Индекс на транснационализация 
Разграничението между леката и тежката промишленост следва традиционните 
разграничения, базирани на дълготрайните активи, необходими за производството. 
Леката промишленост включва компании за производство на храни и напитки, 
текстил, инструменти, тютюн и електрическо оборудване; тежката индустрия 
включва метални изделия, самолети и други транспортни средства, химикали и 
каучук и компании за строителни материали. Други услуги включват здравеопазва-
не, транспорт, логистика. Други включват селско стопанство и строителство. На 
база чуждестранни активи дигиталната индустрия включва Alphabet, Amazon.com и 
Tencent; на база чуждестранни продажби, дигиталната индустрия включва Alphabet, 
Amazon.com, Accenture и Facebook. 

В таблица 3 двете колони представят индекса на първите 100 МНП, избрани въз 
основа на чуждестранните активи и чуждестранните продажби за 2019 г. Разбивката от 
100 МНП по сектори варира (колони 2 и 6). При избор, направен въз основа на  чуж-
дестранните продажби (в сравнение с подбора по чуждестранни активи), броят на МНП 
нараства в следните индустрии: технологии, търговия и – в по-малка степен – добивни. 

                                                            
13 Trentinia, C. (2021). A reassessment of UNCTAD’s transnationality indices in the digital economy. 
Transnational Corporations Volume 28. Number 3. UNCTAD. 
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Основните индустрии, които отчитат спад при избор, направен въз основа на 
чуждестранните продажби, са фармацевтичната индустрия и комуналните услуги. 
При подбор, базиран на чуждестранните продажби, в сравнение с избора въз основа 
на чуждестранните активи, индексът на чуждестранни продажби за всички 100 МНП 
нараства от 67,5 на 70,7 (колони 4 и 8), докато индексът, базиран на чуждестранните 
активи  намалява от 65,2 на 56,1 (колони 3 и 7). 

В дигиталната индустрия има две нови компании: Facebook (сега Meta – САЩ) и 
Accenture (Ирландия), но една загуба – Tencent (Китай), която има коефициент на 
продажби в чужбина от около 4 на сто. Повечето от новите технологични МНП са 
производители на полупроводници и други компоненти от развиващите се икономи-
ки. Те включват TSMC от Тайван и SK Hynix и Samsung от Южна Корея, както и про-
изводители на други електронни компоненти, като например дисплеи и други уреди 
(LG Dysplay и LG Electronics, Южна Корея), които обслужват чуждите пазари до го-
ляма степен чрез износ. Глобалните вериги на стойността, свързани с технически 
компоненти, осигуряват големи количества търговия. 

Процесите на глобализация от последните десетилетия променят значително све-
товната икономика – нараства икономическата и финансова взаимозависимост на 
страните, регионите, пазарите и компаниите. Световната търговия със стоки и услуги 
расте по-бързо от брутния вътрешен продукт (БВП), връзките между националните 
финансови пазари се засилват, миграционните потоци от една страна в друга се уве-
личават, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) нарастват. Дейността на многона-
ционалните предприятия (МНП) се разширява и задълбочава, което води до противо-
речиви последици за националните икономики както на инвестиращите, така и на 
приемащите страни. Промените в публичната политика, особено в областта на отва-
рянето на по-рано затворени индустрии за чуждестранни корпорации, преминаването 
към по-широки регионални търговски блокове, либерализацията на движението на 
финансовите потоци и дългосрочните ефекти от намаляването на търговските барие-
ри засилват тенденцията към интеграция на националните икономики и задълбо-
чаване на международните икономически връзки. 
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Abstract: Green finance and green banking unite commercial objectives with social 
responsibility towards the environment for the common good. These are, in practice, a set 
of activities, behaviours and rules, the ultimate goal of which is to fulfil specific financial 
and environmental goals. Fulfilment of these goals will contribute to cost optimization, 
reducing the carbon footprint and improving the bank's reputation. The Paris Climate 
Agreement laid the foundations for the concept that made financial flows compatible in the 
fight against global warming. Green finance is directly related to sustainable finance, 
which aims to transform the economy to create a climate-neutral environment. 
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Зеленото финансиране е един от най-важните елементи за успешен преход към 

кръгова икономика. Нисковъглеродният (зелен) икономически растеж е в крайната 
цел, която свързва финансовите институции, екологичните дейности и мерки, и ико-
номическия растеж. 

Социалните и екологичните проблеми са водещи теми в създаването на съвре-
менните икономически системи. Икономическата политика налага и отчита реализа-
ция на целите на устойчиво развитие. Финансовата система е ключова за успешно из-
пълнение и нейната цел е ефективното преразпределение на паричните ресурси. Бан-
ките и небанковите институции имат огромен голям инвестиционен потенциал за фи-
нансиране на екологични и социални проекти. Зеленото финансиране е сравнително 
нова дейност за банките и финансовите институции и това налага създаването на 
единни норми, правила и препоръки в тази област. Паричните регулатори, наднацио-
налните финансови институции и организации са в тясно сътрудничество за изгот-
вянето на работещи правила за успешно финансиране на зелени дейности. 

Наблюдава се увеличен интерес от финансовия сектор, което създава тенденция 
за глобализация на зелените финанси, което се свързва с т. нар. „екологизиране на 
международната финансова система”. Това предполага интегрирането на подходящи 
„зелени” инструменти и институции във всеки компонент на системата. Реалистично 
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е да говорим за появата на нов глобален  пазар на нови иновативни „зелени” финан-
сови инструменти към международната финансова система. Двустранно обвързващи 
параметри на този нов глобален пазар са: Осигуряване на взаимно проникване между 
всички компоненти на международната финансова система (тъй като глобалният па-
зар на „зелени“ финансови инструменти комбинира различни видове финансови ин-
струменти);  

1) Тясно взаимодействие между финансовия и реалния сектори на световната 
икономика чрез изпълнение на „зелени“ проекти и програми.  

Както с всяка една икономическа дейност е нужно държавно регулиране на зеле-
ните финанси и създаване на национални стратегии за развитието на зелените финан-
си. Основната задача на държавата е да създава и прилага стимулиращи инструменти 
за успешното развитие на „зелените” индустрии вкл. зелените финанси и банкиране, 
да обезкуражава проекти, които не попадат в изпълнението на зелените приоритети. 
Разглеждайки най-добрите световни практики, които съществуват в  областта на при-
лагането на механизми за държавна подкрепа на “зелени инвестиции можем да обоб-
щим следните инструменти: 

 използване на екологични данъци и такси с диференцирани ставки – с пови-
шени коефициенти за тези видове дейности, които са класифицирани като 
„въглеродно интензивни“ и с преференциални по-ниски ставки за представи-
телите на „зеления“ бизнес;  

 наличие на пряко държавно финансиране на инвестиции в „зелени“ проекти;  
 наличие на пряко държавно кредитиране на „зеления“ бизнес;  
 държавни субсидии за зелени бизнес структури на определен дял от разходи-

те за тези заеми, които предвиждат изпълнението на „зелени“ проекти;  
 субсидиране от държавата на кредитиращи институции на част от заемния 

ресурс, отпускан за зелени проекти. 
Глобалното използване на „зелено” финансиране няма да доведе до значителни 

разходи за трансформация на кредитни продукти и финансови инструменти. В техни-
чески план става въпрос за надграждане с нов „зелен” компонент към съществуващи 
финансови инструмент, а не създаването на фундаментално нови финансови инстру-
мент. 

На  развиващия се глобален финансов пазар се появява нов сегмент на „зелена” 
банкова система, в която постепенно се изгражда една многостепенна „мрежа” от 
финансови посредници, включваща, от една страна, създадени от нулата (във функ-
ционално отношение, а не организационно) глобални, регионални и национални зеле-
ни банки и банки за развитие, а от друга специализирани отдели за екофинансиране, 
създадени в рамките на съществуващите търговски банки и зелени банки за развитие 
(Establishing China’s Green Financial System, 2015, р. 13–15) 

Зеленият кредит е един най-използваните и важни инструменти в анализирания 
сегмент. Той е и най-използвания в портфейла на зелени инструменти в банковите 
институции. Според международни оценки общият обем на синдикираните заеми с 
падеж (дата на затваряне) през 2014-началото на 2015 г., обслужващи „зелени“ 
проекти, възлиза на 82% от общия брой на такива заеми и само 15% (или 164,7 мили-
арда долара в абсолютни стойности) от общия размер на разпределените финансови 
средства.(Green Finance: A Bottom-up Approach to Track Existing Flows, 2016) Въпреки 
това трябва да отбележим,че според Работна група на G20 - Green Finance Process 
Working Group, само 5-10% от банковите заеми в малък брой държави могат да бъдат 
класифицирани като зелени (G20 Green Finance Synthesis Report, 2016, p. 6). 
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Зеленото банкиране в България 
В България се наблюдава повишен интерес към зеленото финансиране от банко-

вите институции въпреки, че се намира в ранен етап на своето прилагане и формира-
не. Опазването на околната среда е водеща тема по целия свят и това мотивира взи-
мането на първи стъпки на национално и корпоративно ниво. През последните годи-
ни и към този момент има много обществени инициативи подкрепени от държавните 
институции, които успешно налагат нови обществени норми към ограничаване на из-
ползването на пластмаса, по-малко използване на автомобили, използване на енерго-
спестяващи уреди, използване на щадящи химически препарати и козметика. Банко-
вият сектор активно се включва в кампаниите за по-чиста природа. Мастеркард и По-
щенска банка си партнират активно по съвместни инициативи по намаляването на из-
ползването на пластмаси в банковите карти и насърчаването на отговорна социална 
политика към устойчиво развитие.1 Банките успешно прилагат зелени кредити в под-
крепа на инвестиции за намаляване на въглеродния отпечатък.  Подобни кредити уве-
личат своя дял в портфейлите на банките. Фирмите, които се възползват от такива 
кредити са представители на всички браншове. „Зеленият” кредитен ресурс се инвес-
тира в подобрен сграден фонд, покупка на електромобили, фотоволтаици, изгражда-
нето на системи за управление на отпадъци и биоземеделие. 

Във времеви план инструментите на зелено финансиране и банкиране нямат дъл-
га история. Въпреки това можем да отбележим готовността и силния интерес на бъл-
гарските банки да използват инструментите на зелено финансиране. 

 Някои от банките предлагат на своите бизнес клиенти нови кредитни продукта 
касаещи транспорта и зелената енергия. Те са предназначени за микропредприятия, 
малки и средни фирми и корпоративни клиенти с цел да се реализира политиката за 
намаляване на въглеродния отпечатък и инвестиции в устойчивото бъдеще. Следните 
примери са взети от  отговорите на респонденти от монографично изследване „Нови-
те перспективи пред банковия сектор при прехода към зелена икономика – предизви-
кателства и рискове” проведено от автора : 

 кредити за закупуване на нови електрически транспортни средства с по-
ниски лихви и комисиона за управление, както и липсата на комисиона за 
предсрочно погасяване със собствени средства на кредитополучателя.. 

 кредити свързани с инвестиции в изграждане на фотоволтаични инсталации 
за производство на електроенергия за продажба на свободния пазар, които 
са  с по-дълъг срок – до 15 години и гратисен период до пускане на фотовол-
таичната инсталация в експлоатация. Изискванията за обезпечения са облек-
чени, като в повечето случаи това е единствено новоизградения фотоволтаи-
чен парк. Лихвите и комисионите са по-ниски от пазарните за този вид кре-
дити. Друга важна особеност е сезонният погасителен план, съобразен с про-
изводството на електроенергия.  

 Кредити свързани също с инвестиции за изграждане на фотоволтаични ин-
сталации, но с цел производство на електроенергия за собствено потребле-
ние и продажба. Финансирането е до 100% от приетите от банката разходи 
за изграждането. Погасителният план е гъвкав и сезонен. Максималният 
срок на кредита е 10 години, но разчетите показват, че при очакваните па-
зарни цени на електроенергията, със спестените разходи за ток, кредитът ще 
се изплати за период от 3 до 5 години. 

                                                            
1 https://www.postbank.bg/Za-nas/News/2021/04/Postbank-Mastercard-Zelena-iniciativa 
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Банкови институции отдавна са се ориентирали към подкрепа на малки и средни 
фирми включително, и в проектите им за подобряване на енергийната ефективност, а 
в допълнение предлагат много добри условия на всяка фирма, която се нуждае от фи-
нансиране за бизнес, ангажиран с проблемите на околната среда. 

Зелените кредити не се ограничават само до юридически лица за реформиране на 
бизнес модела. Редица банки дават възможността на кредити за физически лица, за да 
подобрят енергийната ефективност на домовете си и да намалят устойчиво разходите 
си за електроенергия. Зеленото кредитиране също не се ограничава само до най-
големите банки от първа група по класификацията на БНБ.2 Това е една нова ниша с 
огромен потенциал, която представлява огромен инвестиционен интерес. 

 
Заключение 

Както в световен мащаб, така и в България процесите на „озеленяване” на финан-
совата система са приоритетни и актуални. Международният регулаторен натиск 
заедно с новите обществени нагласи към опазване на околната среда и устойчиво раз-
витие създават нови правила и норми за инвестиционната и банковата дейност. 
Българските малки и средни предприятия(МСП) са мотивирани да участват в зеления 
и устойчив преход на икономиката. Въпреки, че зеленото банкиране е сравнително 
нова концепция на банковия сектор в България се вижда огромният интерес към 
предоставянето на зелени кредити на юридически и физически лица. Това е една нова 
ниша в банковия сектор, към която банките се насочват и ще има все по-голям дял в 
кредитните им портфейли. 
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2 Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки 
отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в 
България. 
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Abstract: Climate (green) bonds are becoming more common as a green finance tool. Like 
most green instruments, they do not represent a fundamentally new financial instrument. 
The project's environmental assessment is the additional „green“component in issuing 
such types of securities along with the essential characteristics such as coupon payments, 
price and maturity. The first issuer of such bonds was the International Bank for 
Reconstruction and Development in 2007. Subsequently, the interest in issuing green bonds 
has increased, and the issuers of such bonds are a considerable number of commercial and 
non-commercial companies, international organizations and countries 
 
Key words: Climate (Green) Bonds, New Financial Instruments, Green Instruments  
 
 

Климатичните(зелени) облигации стават все по-разпространени като инструмент 
за зелено финансиране. Както повечето зелени инструменти те не представляват фун-
даментално нов финансов инструмент. Екологичната оценка на проекта е допълни-
телния „зелен” компонент при емитирането на такъв тип ценни книжа заедно с базис-
ните характеристики като купонни плащания, цена и падеж. Първият емитент на 
подобни облигации е Международната банка за възстановяване и развитие през 2007 г. . 
В последствие интереса към емитирането на зелени облигации се е увеличил и еми-
тентите на подобни облигации са огромен брой от търговски и нетърговски компа-
нии, международни организации и държави. Засиленият интерес от различни компа-
нии, държави и международни организации към зелени облигации показа нуждата от 
стандартизация и унификация на правила за издаване на климатични облигации. Така 
през 2009 г. беше създадена Инициативата за климатични облигации (The Climate 
Bond Initiative,: https://www.climatebonds.net). Климатичните облигации обхващат фи-
нансирането на разнородни видове екологични проекти за устойчиво развитие освен 
дейности пряко свързани с изменението на климата.През септември 2016 г. Люксем-
бургската фондова борса (LuxSE) създаде първата в света платформа за търговия на 
компании, инвестиращи в екологични и екологични проекти - Люксембургската зеле-
на борса (LGX) (за 12 месеца на LGX Euro са  изтъргувани облигации на стойност 63 
млрд. евро). (Green Bonds: Country Experiences, Barriersand Options, 2016; Global 
Progress Report February 2018, International Finance Corporation, 2018).  
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Зелените облигации се използват за финансиране на проекти в почти всички 
стратегически важни отрасли като промишленост, транспорт, енергетика, водни ре-
сурси, строителство, управление на отпадъците и други. Пенсионни фондове, банки и 
инвестиционни компании характеризират зелените облигации като нискорисков дъл-
гов инструмент и насърчават тяхното използване поради предимствата им в сравне-
ние с традиционните финансови инструменти. Това е особено очевидно в скандинав-
ските страни, които през 2019 г. заемат 7% от световния и 19% от европейския пазар 
на зелени облигации. Сред най-популярните инвестиционни области са проекти, на-
сочени към развитие на алтернативни енергийни източници, нисковъглероден транс-
порт и енергийна ефективност (Frolova EE, 2020;2:43–48. Russian). 

Ще обобщим следните изисквания за класифицирането на облигация като „зеле-
на” според анализираната литература: 

1. набраният капитал трябва да бъде насочен към изпълнението на „зеле-
ни“ проекти; 

2. инвестициите трябва да бъдат оценени за съответствие с принципите на 
околната среда;  

3. средствата, набрани от емитентите са с изключително целеви характер и  
4. информацията за тяхното изразходване е прозрачна, балансът на средствата 

от емисията на облигации се публикува ежегодно. (P. Saigal, Tr. Rajeswari, 
2016). 

Ръстът на инвестиционния интерес към зелени инструменти и устойчиво финан-
сиране се потвърждава в корпоративния свят с наличието на повече от една инвести-
ционна платформа специализирана в зелени проекти. Например американската плат-
форма EarthFolio предлага на инвеститорите да формират портфейли, които имат 
социален, управленски или екологичен фокус (5 Socially responsible investment 
platforms that helps you invest in both purpose and profit // THE GOOD TRADE –
:https://www.thegoodtrade.com/features/socially-responsible-investing-platforms). 
Инвестиционна корпорация OpenInvest работи и в сферата на отговорното инвестира-
не. За да работи на електронната платформа OpenInvest, инвеститорът трябва само да 
открие брокерска сметка, да преведе средства там и да посочи областите на инвести-
ране (опазване на околната среда, социално равенство и др.). Формирането на инвес-
тиционния портфейл и неговото управление се осъществяват от финансови консул-
танти чрез техническите възможности, предлагани от платформата (OpenInvest, 
https://www.openinvest.com/about). 

Подобни инвестиционни платформи предлагат разнообразни  иновативни функ-
ционалности, за да подпомогнат инвеститорите да работят активно в сферата на ус-
тойчивото развитие и зелени финанси. Това създава една нова пазарна ниша и при 
оценката на зелени/устойчиви проекти, финансовите компании, банките и дори пра-
вителствата търсят помощта на експерти в областта на зелените финанси. Компа-
нията Sustainalytics предоставя рейтинги, изследвания и анализи в областта на еколо-
гичните, социалните и правителствените (Environmental, social and governmental – 
ESG) фактори. Sustainalytics също предлага на емитентите/кредитополучателите на 
зелени облигации възможността да закупят лиценз за своя ESG рейтинг, което улес-
нява привличането на финансови ресурси, включително под формата на устойчиви 
заеми. Sustainalytics също работи тясно с пенсионни фондове и други финансови ин-
ституции, които проверяват съответствието на финансираните проекти с целите за 
устойчиво развитие и социалните, устойчивите и зелените облигации, издадени от 
клиенти в съответствие с принципите на Международната асоциация на капита-
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ловите пазари (ICMA) (Вж. ESG Risk Rating License // Sustainalytics, 
https://www.sustainalytics.com/esg-ratings;  

ЕSG инициативите намират своето място и във финтех сектора. Съществуват спе-
циални приложения и виртуални инструменти разработени за някой банки и финан-
сови институции с цел улесняването на инвеститорите да се ориентират в растящия и 
динамичен пазар на устойчивото/зелено финансиране. Например, IMP+ACT Alliance 
пусна специално приложение, IMP+ACT Classification System (ICS), което позволява 
на мениджърите на активи самостоятелно да генерират отчети за класификацията и 
управлението на ESG факторите, да реализират стратегии за намаляване на финансо-
вите рискове и да допринасят за постигането на целите на ООН за устойчиво разви-
тие. Благодарение на тази иновативна разработка се очаква да се установи взаимо-
действие между различните участници на финансовия пазар в областта на засилване 
на контрола върху социалните, екологичните и управленските рискове. Стратегичес-
ки партньори за популяризирането на този продукт са City of London Corporation, 
Deutsche Bank, Bridges Insights и други компании. Това приложение може да пред-
ставлява интерес както за инвеститори, които искат да направят портфолиото си по-
устойчиво, така и за инвеститори, които искат да увеличат рентабилността на инвес-
тиционното портфолио, като инвестират ресурси в компании, изпълняващи по-ефек-
тивни проекти с екологичен и/или социален компонент (Deutsche Bank spinoff 
IMP+ACT Alliance launches digital ESG fund transparency tool,  2020). 

В сферата на финансовия и банковия сектор следните инструменти оставят огро-
мен отпечатък и ясно затвърждават курса на финансовия сектор към устойчиво раз-
витие: 

 Създаването на зелени борсови индекси на борсовия сегмент на зелени фи-
нансови инструменти, които включват Global Clean EnergyIndex Standard & 
Poor's (той обединява 30-те най-добри компании за чиста енергия по света), 
NASDAQ Clean Edge Green Energy Index и FTSE Japan Green Chip 35 
(Establishing China’s Green Financial System: Report of The Green Finance 
Task Force, 2015, р. 9). 

 Важно място в пазара на зелени финансови инструменти е отделено за сег-
мента на производните финансови иновации (деривати), използвани главно 
с цел хеджиране. Те са насочени към обезпечаването на големи екологични 
проекти в областта на инфраструктурата, развитието на нисковъглеродна 
икономика и енергоспестяването. Сред тях са „зелените“ ценни книжа, 
обезпечени с активи (green ABS, green asset-backed securities), „климатич-
ни“ деривати (weather derivatives), въглеродни фючърси, опции и форуърд-
ни договори (Establishing China's Green Financial System, 2015, p. 9–11). 
Размерът на анализирания сегмент на глобалния пазар на зелени финансови 
инструменти, като се вземат предвид секюритизираните финансови продук-
ти, също е доста скромен и не надвишава 1% от световния пазар на дерива-
ти (Porfiryev, 2016, p. 10). 

 Специалните банкови карти също принадлежат към зелените финансови 
инструменти. Например, някои банки предлагат издаването на банкова кар-
та (Green World) към спестовна сметка, като при плащане с тази карта за  
изразходвана определена сума, примерно 1 000 евро,. банката финансира 
засаждането на едно дърво в един от националните паркове на дадена стра-
на. В същото време клиентът получава електронен сертификат, посочващ 
местоположението на засадените дървета. 
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 Зелените банкови инструменти са средствата за дигитализация като  онлайн 
банкиране. Електронното банкиране намалява документацията, което свива 
консумацията на хартия по време на транзакции. Също така клиентите по-
сещават банковите клонове по-рядко, което се отразява на честотата на 
използване на личен и обществен транспорт, а следователно намаляват 
въглеродните емисии в атмосферата.  

 
Заключение 
Зелените финансови инструменти имат голям инвестиционен потенциал и беле-

жат голям ръст. Те взимат все по-голям дял в портфейлите на големи системни бан-
ки, инвестиционни фондове и международни организации. Поради засиления интерес 
се изгради един нов глобален пазарен сегмент на зелено/устойчиво финансиране, 
които наложи създаването на единна методология, специализирани инвестиционни 
платформи и приложения с цел по-лесен и по-информиран достъп към тези инстру-
менти. Създаването на  зелени борсови индекси на зелени финансови инструменти е 
показател на увеличаващия се оборот от сделки и на социалната отговорност на 
международния бизнес към устойчиво развитие с грижа за околната среда.  Зелените 
финансови инструменти намират своето приложение в почти всички стратегически 
отрасли като транспорт, енергетика, строителство, управление на отпадъци и други, 
затвърждавайки посоката на устойчиво икономическо развитие с грижа за околната 
среда. 
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Abstract: In the conditions of global transformation processes, innovations acquire great 
importance for every organization and economy of our country. Innovation can improve 
organizational efficiency, provide higher quality and more timely services to citizens, 
reduce costs, provide new working methods, and enable better implementation and 
governance in new directions. It is necessary to find ways and opportunities to improve 
innovation management in organizations, which will allow greater creativity in introducing 
new products, services and processes. With the development of the national economy is 
achieved both socio-economic growth of organizations and the state as a whole.   
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Новите знания и научни постижения разширяват разбирането ни за света около 
нас. Те откриват нови възможности за удовлетворяване на реалните потребности на 
обществото. Някои научни резултати могат да се използват за получаване на нови 
знания, други намират незабавно приложение в практиката, а трети – изобщо не при-
вличат вниманието на обществото в продължение на години до момент, в който се 
оказват важен фактор за бързото развитие на нови области на науката и производ-
ството. „Светът около нас се променя и трябва да се подхожда творчески, за да се 
справиш с предизвикателствата на промените”.[1, 138] 

Днес, в условия на бурно променяща се среда концепцията за иновационен 
мениджмънт заема централно място при управлението на всяка организация, което е 
пряко свързано и с нивото на конкурентоспособност. Според някои автори инова-
ционният мениджмънт може да се определи като предприемаческа дейност насочена 
към постигане целите на фирмата на основата на ефективна организация на иноваци-
онните процеси, както и на реалното използване на наличните ресурси и човешкия 
капитал.[2, 756] Спецификата на иновационния мениджмънт се състои в това, че той 
е единствения по своята същност процес, обединяващ наука, техника, икономика, 
предприемаческа дейност и управление в едно цяло. От друга страна, може да се и 
като координационно-икономически метод свързан с насоките за контрол на всички 
етапи и видове иновационни процеси в организацията с цел постигане на максимална 
ефективност. Последното е част от инвестиционния мениджмънт, изучаващ механиз-
мите за инвестиране на ресурси в развитието на иновационната сфера, целесъобраз-
ността на тяхното насочване и рентабилност.  
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В организациите могат да се обособят три нива, свързани с иновационния ме-
ниджмънт: [11, 10] 

 стратегическо ниво; 
 тактическо ниво; 
 оперативно ниво.  
Иновационният мениджмънт на стратегическо ниво е свързан преди всичко с 

определянето на основните посоки на промяна в дейността на организацията в съот-
ветствие с оценките и очакванията на потребителите. Тук вниманието се фокусира 
върху определянето на основните организационни цели, чрез които иновациите да се 
внедрят на всички нива на организацията. Всичко това ще позволи да се създаде ви-
зия за проиновационна организация, която ще има предимство по отношение на кон-
курентите на пазара и ще бъде в съответствие с основните изисквания за развитие на 
съвременния бизнес в глобалната икономика.  

На тактическо ниво иновационният мениджмънт се свежда до планиране дей-
ността на организацията, което ще позволи текущата дейност да бъде ефективно въ-
ведена на всички нива чрез промени, водещи до нови решения за рационализиране на 
тези процеси. На това ниво се носи отговорност за детайлно разработване на нови 
продукти и услуги, както и за планиране и подготовка на техния производствен про-
цес.  

Оперативното ниво се свързва с контрол на производствените процеси, което 
позволява рационално използване на интелектуалния потенциал и опит на служите-
лите при вземане на нови решения в областта на текущата дейност. На това ниво мо-
же да се анализира производството чрез тактически предположения, направени в 
процеса на рационализация и въвеждането на различни видове подобрения. 

При прилагане на иновационен мениджмънт не бива да се забравя, че всяка орга-
низация разполага със служители, които имат различни умения и опит. Тези знания и 
умения определят нейната идентичност, но основното умение, което е необходимо и 
важно е свързано със способността за въвеждане на иновации. Иновационния менидж-
мънт в организацията стои в основата на функциите планиране и вземане на реше-
ния, организация и координация, осигуряване на човешки ресурси, контролиране и 
регулиране – насочени към ефективно използване на ресурсите на организацията ка-
то хора, информация, суровини и финанси.[7, 38-41] Внедряването на иновацията за-
почва с процеса на планиране, което поставя ключови цели, необходими за нейното 
изпълнение. Това е най-важният момент в процеса на иновационния мениджмънт, 
тъй като на този етап се вземат важни решения, които водят до нов продукт или услу-
га и постигат успех или неуспех на пазара. Правилната организация и координация 
на дейността при внедряване на иновациите в рамките на организацията е друга ос-
новна задача, изпълняваща се основно на тактическо и оперативно ниво и може да се 
допринесе за постигане на крайната цел по ефективен начин. 

В икономическите процеси протичат междуличностни взаимодействия от различ-
но естество, насочени към постигане на специфични индивидуални и колективни 
цели.[3, 223] От своя страна, една от основните цели на съвременния мениджмънт е 
да осигури най-ефективни начини за прилагане на една иновационна стратегия в ор-
ганизацията на определени етапи от нейното функциониране. В процеса на реализа-
ция на това, управленските механизми се насочват към решаване на следните съ-
ществени задачи: гарантиране на високи темпове на растеж на организацията и 
нейната конкурентоспособност; максимизиране на печалбата благодарение на 
ефективна иновационна дейност; минимизиране на рисковете при финансиране на 
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нови проекти; поддържане на стабилност и платежоспособност на бизнеса при 
внедряване на нови процеси; търсене на начини за ускоряване на създаването на ино-
вационни проекти. От друга страна, съвременните организации, изпълняващи своята 
мисия в глобалната икономика, са длъжни непрекъснато да извършват иновации. 
Дейностите в тази насока са подчинени от една страна на придобиване на конкурент-
но предимство и осигуряване на дългосрочна позиция на пазара, а от друга, на прие-
мането на тяхната икономическа и социална дейност от всички заинтересовани стра-
ни. Иновацията е ключовият фактор, който стимулира иновативните решения в ико-
номиката и който допринася за реализирането на социалните очаквания. 

Иновацията е концепция с много голяма приложимост, чиито характеристики ва-
рират в зависимост от сферата на приложение. По мнението на някои изследватели, 
иновацията е дейност, която води до нов продукт (стока или услуга) или значително 
подобрен такъв, до нов процес или значително подобрен такъв, до нов маркетингов 
метод или изцяло нов организационен метод.[9, 26]  

В широк смисъл понятието „организационна иновация“ се отнася до създаването 
или приемането на идея или поведение, които са нови за организацията.[8, 115] Дру-
ги автори определят  организационната иновация като „внасяща промени в структу-
рата и процесите на организацията поради прилагането на нови управленски и работ-
ни концепции и практики, като прилагане на работа в екип в производството, управ-
ление на веригата за доставки или качествените системи за управление”.[4, 645-647] 
Те са разработили следната типология на организационните иновации, чрез която се 
разделят на четири типа: 

1. структурно-организационни иновации, които могат да променят структура-
та на организационните функции, йерархичните нива и информационния 
поток; 

2. процедурни организационни иновации, които могат да променят процесите и 
рутината на работа в организациите; 

3. вътрешноорганизационни иновации, които се осъществяват в рамките на 
самата организация; 

4. междуорганизационни аспекти на иновациите, които се отнасят до нови 
организационни структури и процеси, които съществуват извън границите 
на самата организация.  

Тук може да се каже, че повечето изследователи в специализираната литература 
изучават влиянието на индивидуалните, организационните и екологичните променли-
ви върху склонността на организацията към иновации, но въпреки това повечето от 
тях се фокусират върху организационната структура. Независимо, че се наблюдава 
голямото разнообразие от дефиниции за организационната иновация, споделя се 
смнението, че е трудно тя да се определи точно поради своя „многоизмерен харак-
тер“ и по този начин може да бъде идентифицирана само като „група от атрибути“: 
организационната иновация се състои от „група от промени, засягащи разделе-
нието на труда и моделите на координация, които преобладават в дадена организа-
ция, като тези модели притежават тройно измерение (информация, знания и ноу-
хау, интереси)“. [10, 79-80] От това следва, че различните проучвания използват раз-
лични имплицитни представи за организационната иновация и не е възможно да се 
даде единна дефиниция за нея.   

Като цяло управлението на иновационния процес в една организация обхваща 
четири етапа: 
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 провеждане на фундаментални изследвания и получаване на ново изобрете-
ние; 

 приложни изследвания; 
 експериментални проекти;  
 комерсиализация на технологичните иновации и пълното им използване.  
Отправна точка при стартирането на иновативни дейности в организациите тряб-

ва да бъде внимателното наблюдение на всичко случващо се в средата на функциони-
ране в определен период.[5, 124] Съвременните организации са отворени системи, 
при които се наблюдават непрекъсанти промени свързани с техните цели, изискващи 
прилагане на знания, умения и квалификация от страна на работещите в тях. Основен 
фактор за успех в процеса на внедряване на иновации се смятат хората, разглеждани 
под формата на интелектуални ресурси. Управлението на иновациите в организация-
та не може да се свежда само до тяхното внедряване във вида на нов продукт или ус-
луга, но и във всички функционални области. Организацията създава технологични, 
организационни или маркетингови инновации, които увеличават значително нейната 
стойност на пазара и са основни фактори за създаване на конкурентно по-добри по-
зиции.   

Крайният резултат от управлението на иновациите е реализирането на новото от-
критие и развитие на производствения процес. Стимул за създаване на иновационни 
проекти може да бъде както научно-техническото развитие, така и маркетинговите 
проучвания в посока откриване на неудовлетворени потребности. Въз основа на на-
учни изследвания е установено, че началото на инвестициите в иновационното управ-
ление на организацията може да включва следната последователност от действия 
като: [6, 89] 
 избор на инвестиционна политика; 
 наблюдение на инвестиционни обекти; 
 създаване на портфолио от обекти; 
 оценка на рационалността на всеки от предложените обекти; 
 определяне на ефективността на проекта и анализ на иновационното портфо-

лио.  
Постигането на конкурентни предимства и добър иновационен резултат зависят 

от балансирането между цел, задачи и обхват на финансовите инвестиции. Инвести-
ционният процес е дългосрочен капиталов ангажимент, който се използва с цел раз-
витие, разширяване на производството и получаване на доходи. Основният признак 
на новите продукти е научно-техническата новост и тяхното приложение. Следова-
телно, всяка успешна организация работи в условия на собствена конструктивна дей-
ност – непрекъснат процес, ориентиран към създаването на нов продукт, който може 
да задоволи нови обществени или индивидуални потребности. 

Ясно е, че за да оцелее в днешните конкурентни условия една организация трябва 
постоянно да прави иновации в собствения си бизнес. Иновационната дейност е ва-
жен елемент на социално-икономическото развитие, ориентирано преди всичко към 
повишаване на конкурентоспособността на продуктите, които се предлагат. Ефектив-
ният мениджмънт на организацията в посока повишаване степента на конкурентоспо-
собност на продукта осигурява оптимален баланс на нейните елементи – повишаване 
на качеството на стоките, намаляване на производствените разходи и подобряване на 
нивото на обслужване. Всеки от тези елементи може да се разглежда като сложен от-
делен обект на управление. По-специално, цената, качеството на суровината и елек-
троенергия, квалификацията на работниците, заплатата на персонала и администра-
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тивните разходи влияят върху обема на разходите. В един момент всички компонен-
ти се определят от техническото ниво на производство, конструкцията на производ-
ствения процес и управлението.   

В заключение може да се отбележи, че иновациите са не само основен източник 
на икономически растеж, но те са източник и на възможности за развитието на об-
ществото, за откриването на нови идеи за подобряване качеството на живот, за произ-
веждане на продукти и услуги с по-високо качество, спомагат за опазването на окол-
ната среда. Иновационният процес трябва да включва всички етапи от разработване-
то до пълното въвеждане на новия продукт (технология) на пазара или в производ-
ството. Активната намеса на държавата в подкрепа на иновациите е един от важните 
инструменти, които биха могли да подпомогнат трансформацията на нестабилната 
икономика в момента и развитието на нови сектори в нея.  
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Abstract: In response to the negative impacts of Covid-19, it is urgent and crucial the 
initiatives for the digital transformation of educational activities at all levels related to the 
development of new inclusive digital pedagogical methods and skills for relevant and 
suitable use of digital educational tools aimed at learners (including to participants with 
disabilities) to be supported. This creates the conditions for a more integrated EU strategy 
to draft a proposal for a Council Recommendation on the factors contributing to successful 
digital education, which implies a real digital revolution in educational processes and 
learning skills. This article presents the main results of a study conducted within the EDU-
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education in Bulgaria, Greece, Italy, and Latvia. 
 
Key words: Covid-19, Digital transformation, Digital education, Digital learning, Higher 
education 
 
 

Цифрова трансформация на висшето образование – парадигми и концепции 
През последните години академичните институции претърпяват значителни из-

менения, които са следствие от процесите на глобализация, социалната мобилност и 
експоненциалното развитие и разпространение на новите технологии (Moran et al. 2018).  

 

Широкото разпространение на информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ), подкрепено от интегрирането на цифрови процеси на „умни“ обекти (машини 
и продукти), които обединяват физическия и виртуалния свят, доведе до появата на 
парадигмата Индустрия 4.0.  
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Индустрия 4.0 (Industry 4.0 или I4.0) се отнася до стремежа за справяне с глобал-
ните предизвикателства, като подобряване на стандарта на живот и създаване на по-
добра работна среда чрез внедряването в различни сфери и домейни на нови техноло-
гии (напр. безжични сензорни мрежи, големи данни, Интернет на нещата и т.н.) 
(Wang et al., 2016). Така наречената четвърта индустриална революция генерира нови 
ресурси и възможности, които използват конкурентни предимства и понастоящем е 
рамка за съвременните организации и бизнеса за подобряване на ефективността, ка-
чеството, информационните технологии, изкуствения интелект и производителността 
на роботиката (Fonseca et al., 2021 г.). 

В настоящата парадигма на Индустрия 4.0 и цифровата трансформация, Качест-
вото 4.0 (или Q4.0) се появи като комбинация от модели и подходи за управление на 
качеството и използването на технологии за насърчаване на критични компетенции и 
фактори за успеха на организацията. 

Образование 4.0 обхваща различните модели и подходи, чрез които висшите 
учебни заведения могат да съгласуват своите услуги и учебни програми, за да под-
готвят бъдещите висококвалифицирани кадри. Като се има предвид иновативността 
на концепцията, възникват въпроси относно необходимата трансформация на настоя-
щите подходи за проектиране и предоставяне на преподаване и учене, както и за оси-
гуряването на по-интелигентни учебни пространства, услуги и инструменти за обу-
чение (Bonfield et al., 2020). 

В допълнение към концепцията Образование 4.0, Университет 4.0 е термин, отра-
зяващ прилагането на парадигмата Индустрия 4.0 в университетите чрез насърчаване 
на автоматизацията, адаптацията и персонализирането на учебните процеси (Gueye 
and Exposito, 2020). 

Концепциите Университет 4.0 и Образование 4.0 очертават следващата стъпка в 
образованието, където цифровите технологии и персонализираните данни създават 
подходящата среда за обучение, което е ориентирано към студентите, позволявайки 
гъвкави, адаптивни и динамични пътища на обучение (Gueye & Exposito, 2020 г.).  

Пандемията COVID-19 (Tejedor et al. 2020) очерта с още по-голяма сила необхо-
димостта от бързото внедряване на тези нови концепции във висшето образование, 
принуждавайки академичните институции да разработват иновативни програми, кои-
то комбинират онлайн и смесени режими на преподаване и учене с цел рационализи-
ране и подобряване на обучението на студентите (McGuinness & Fulton, 2019).  

 

Новите методологии и технологии не осигуряват гарантирано повишаване на ка-
чеството и ефективността на обучението (Jonas-Dwyer, Pospisil, 2004). Важно условие 
в този случай е изграждането на интегрирана стратегия на ЕС, която обхваща: 

 насоки, рамки и препоръки за осъществяване на успешна цифрова трансфор-
мация на образователните дейности на всички нива; 

 осигуряване на механизми и стимули за подкрепа и интеграция на нови при-
общаващи цифрови педагогически методи; 

 изграждането на умения за адекватно използване на цифрови образователни 
инструменти, насочени към обучаемите включително и към участници с 
увреждания.  

За да се подкрепят процесите на преход към на цифрово образование в контекста 
на Университет 4.0 и Образование 4.0 през месец март 2021 с финансовата подкрепа 
на ЕС в рамките на програма Еразъм + бе стартиран международният проект EDU-
GATE, чиято основна цел е изграждането на образователен университетски портал, 
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който да осигури устойчивост, подобряване на възможностите за иновативно елек-
тронно обучение, създаването и разпространението на добри практики в образова-
нието. В проекта участват 7 организации от 4 страни на ЕС – България, Гърция, 
Италия и Латвия.  

 

В следващите раздели на настоящата статия накратко са представени резултатите 
от мащабно проучване, осъществено в страните-партньори с цел: 

 да се проучи и анализира текущото състояние цифровизацията на висшето 
образование в страните партньори; 

 да се идентифицират нуждите и изискванията на целевите групи – студенти, 
преподаватели, административен персонал на ВУЗ; 

 да се анализират събраните данни и информация с цел да се предоставят на-
соки  за изграждането на транснационален университетски портал. 

 Детайлно описание на процеса на обработка на данните по страни и като ця-
ло, както и подробно документиране на резултатите от извършения сравни-
телен анализ е описано в международния изследователски доклад, който е 
публикуван на сайта на проекта  EDU-GATE (EDU-GATE, 2021). 

 
Методология и обхват на изследването 
Изследването бе проведено сред студенти и университетски преподаватели от че-

тирите страни-партньори по проект EDU-GATE. Събирането на данни и информация 
от представителите на посочените целеви групи бе осъществено чрез разпростране-
ние на два типа онлайн въпросници, предназначени съответно  за академичния състав 
и за студентите.  

 

Въпросниците, адресирани и към двете групи респонденти, обхващаха над 50 
въпроса, структурирани в няколко раздела. Първият раздел на въпросниците включ-
ваше въпроси за събиране на обща информация за респондентите – възрастова група, 
степен на образование, роля и т.н. Следващият раздел включваше въпроси, целящи 
идентифицирането на нуждите от цифрово обучение – 28 въпроса, от които 26 затво-
рени. Последният раздел включваше 16 въпроса, целящи събирането на: 

 обратна връзка от респондентите относно тяхната позиция, свързана с из-
ползването на новите технологии и медийни иновации;   

 информация за тяхната осведоменост относно концепциите Индустрия 4.0, 
Качество 4.0, Образование 4.0, Университет 4.0.  

Във въпросниците бяха включени и отворени въпроси, за да се даде възможност 
на респондентите да разяснят по-подробно своята позиция по отношение на цифро-
визацията на образованието както на ниво конкретна организация, така и по отноше-
ние на връзката на организацията с други заинтересовани страни. При затворените 
въпроси се използва скала на Ликерт със степени от 1 до 5, където 1 е минимум, а 5 е 
максимум. 

Изследването бе проведено в периода януари-февруари 2022 година. Бяха събра-
ни над 310 отзива. Разбивката на респондентите (студенти и преподаватели) по стра-
ни е представена съответно на Фигура 1 – студенти, а на Фигура 2 – Преподаватели. 
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Фигура 1. Разпределение на студентите, участвали в проучването по страни 

 

 

Фигура 2. Разпределение на преподавателите, участвали в проучването по страни 

Обобщени резултати от изследването  
Резултати от проведеното изследване сред студенти от България, Гърция, 
Италия и Латвия  
На Фигура 3 в обобщен вид са представени резултатите от обработката на съб-

раните от студентите в четирите страни-партньори данни по отношение на цифрово-
то образование, услугите и мерките за информационна сигурност.  

Сравнителният анализ на резултатите показва, че по отношение на дигиталната 
грамотност са открити статистически значими разлики преди всичко между България 
и Гърция. Отзивите на българските студенти илюстрират по-високи нива на знания за 
термини като „дигитални номади“ и „дигитална грамотност“. По отношение на сте-
пента на развитие на цифровото образование във висшите учебни заведения, резулта-
тите от обработката на анкетите, разпространени сред студентите в България са доста 
по-високи в сравнение с резултатите, получени в другите партньорски страни. Най-
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ниски са резултатите, получени в Гърция, а резултатите за Италия и Латвия са сход-
ни, но не твърде високи. 

Във връзка с оценката на мерките за киберсигурност се откроява сравнително 
ниската оценка, която дават гръцките студенти. Оценките на българските студенти 
по този показател са най-високи в сравнение с останалите три страни, включени в из-
следването. 
 

 

Фигура 3. Мнения на студентите относно цифровото образование,  
електронните услуги и платформи (по страни) 

Дигиталните платформи, които в момента се използват за електронно обучение, 
са оценени по-високо от мнозинството български студенти в сравнение с гръцките. 
Италианските студенти подчертават наличието на по-висока свързаност на техните 
университети с други университети, организации и структури в сравнение с другите 
три групи респонденти – студентите от България, Гърция и Латвия. 

Интересно е, че студентите и от четирите страни съобщават за сходни нива на 
удовлетвореност по отношение на софтуерните приложения, използвани за онлайн 
обучение, и техническата поддръжка, осигурена както от техническия персонал на 
техните университети, така и от страна на ИТ компаниите, които поддържат техните 
дигитални (онлайн и смесени) учебни дейности. 

Zoom и Microsoft Teams са посочени от преобладаващата част от студентите във 
всички страни, включени в изследването, като най-често използваните комуникаци-
онни платформи. 

Мнението на студентите по отношение на концепцията Индустрия 4.0 и реле-
вантното ѝ интегриране в университетските учебни програми, както и обобщение на 
резултатите за осведомеността на респондентите относно Образование 4.0 и Универ-
ситет 4.0 са представени на Фигура 4. 

Студентите, участвали в проучването, проведено България, Гърция, Италия и 
Латвия споделят едно и също мнение по отношение на: 
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 поддръжка на обучението чрез осигуряването на дигитални тюториъли – 
(високо);  

 ниво на информираност за парадигмата Индустрия 4.0  – (средно до ниско); 
 нужди от цифрово обучение – (средно до високо);  
 информираност за приложения с отворен код – (средно до високо); 
 облачно съхранение и облачни изчисления – (средно до високо).  
Това, което също заслужава да се отбележи, е, че всички студенти са наясно с он-

лайн заплахите и мерките за киберсигурност. Изглежда обаче, че студентите не поз-
нават добре регулациите и законодателството, свързани с възпроизвеждането на циф-
рово съдържание. 

С изключение на студентите от Гърция, студентите от останалите страни смятат, 
че парадигмата Индустрия 4.0 е интегрирана доста добре в учебните програми на 
тяхното обучение.  

По-голямата част от студентите считат, че техните университети осигуряват 
адекватно на нуждите ИТ оборудване. Преобладаващата част от студентите считат, 
че дигиталното образование позволява ефективно споделяне на учебни материали и 
подобрява взаимодействието им с техните връстници и всички останали участници в 
образователния процес. Оценките за смесеното обучение са високи във всички стра-
ни, включени в изследването. 

 

 

Фигура 4. Осведоменост на студентите по отношение  
на Индустрия 4.0, Образование 4.0 и Университет 4.0 

Анализът на резултатите за Латвия и България показва различни нива на осведо-
меност на студентите за цифровата трансформация, особено по отношение на Обра-
зование 4.0 (резултатите за България показват по-високо ниво на информираност).  

Относно нивото на информираност за Образование 4.0 има по-съществена раз-
лика в резултатите на Гърция и България (за България е регистрирано по-високо 
ниво).  
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Резултатите от анализа на събраната информация показват, че нивото на инфор-
мираност на студентите от латвийските университети относно Образование 4.0 е по-
ниско в сравнение с нивата на осведоменост на българските и италианските студенти. 
 

Резултати от проучването сред университетски преподаватели от България, 
Гърция, Италия и Латвия  

 

Като цяло няма съществени разлики в оценките на университетските преподава-
тели от различните страни, включени в изследването, по отношение на степента на 
развитие на цифровото образование и процесите на дигитализация, осигурените елек-
тронни услуги и наличните платформи за осъществяване на електронно обучение. 
Обобщените резултати по отношение на тези показатели са представени на Фигура 5. 

 

 

Фигура 5. Мнения на университетските преподаватели относно цифровото 
образование, електронните услуги и платформи (по страни) 

Преподавателите, независимо от държавата, смятат, че изградените в техните 
учебни заведения дигитални инфраструктури и политики са адекватни.  

По-голямата част от респондентите смятат, че нивото на информираност относно 
регулациите и законодателството по отношение на възпроизвеждането на цифрово 
съдържание не е достатъчно високо и би трябвало да се повиши значително.  

Резултатите от анализа на анкетите, проведени сред университетски преподавате-
ли от Гърция и Латвия, показват по-високи нива на информираност по отношение на 
съхранението на данни в облак и използването на облачни услуги в сравнение с тех-
ните колеги от България и Италия. 

Италианските и българските преподаватели изразяват по-високо ниво на удовлет-
вореност от осигурената техническа поддръжка в рамките на електронното препода-
ване и обучение в сравнение с техните колеги от Гърция и Латвия. 

На Фигура 6. са представени обобщените резултати от анализът на данните, съб-
рани в рамките на изследването по отношение на мнението и осведомеността на уни-
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верситетските преподаватели в четирите партньорски страни относно парадигмата 
Индустрия 4.0 и концепциите Качество 4.0, Образование 4.0 и Университет 4.0.  

Както се вижда от графиката по-горе няма големи и съществени разлики в пози-
циите на университетските преподаватели от различните страни.  

Относно концепциите Образование 4.0 и Университет 4.0 е важно да се отбеле-
жи, че резултатите от сравнителния анализ показват по ниско ниво на осведоменост 
сред латвийските преподаватели в сравнение с нивата, регистрирани в България, 
Гърция и Италия. 

Анкетираните преподаватели споделят мнението, че компютърната култура и ди-
гиталните умения са ключови фактори за постигането на максимална ефективност на 
услугите, предлагани от висшите учебни заведения. Съществува и широк консенсус 
по отношение на необходимостта публичният и частният сектор да инвестират и да 
насърчават развитието на цифрови компетенции, тъй като те са гаранти за постигане-
то на устойчивост, растеж и конкурентоспособност.  

Всички анкетирани преподаватели отчитат голямото значение на свързаността на 
висшите учебни заведения както вътрешно между самите тях, така и с други заинте-
ресовани страни, като общини, министерства или други публични или частни органи. 
Обобщените резултати от проучването показват, че според мнението на респонденти-
те свързаността на гръцките и латвийските университети е на по-ниско ниво в срав-
нение с България и Италия.  

 

 

Фигура 6. Осведоменост на университетските преподаватели относно Индустрия 
4.0, Качество 4.0, Образование 4.0 и Университет 4.0 (по страни) 

Изводи и заключения 
Задълбоченият анализ на данните и информацията, събрани в рамките на прове-

деното изследване, дават основание да се заключи, че наличието на платформи за е-
обучение с отворен достъп, които да позволяват лесна персонализация и преход от 
традиционен към онлайн модел на обучение, ориентиран към студентите е от решава-
що значение. За целта е нужно критично преразглеждане на традиционните образова-
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телни парадигми и прилагането на високотехнологичен подход съгласно стратегиите, 
дефинирани в рамките на концепцията Образование 4.0. 

Осигуряването на равен достъп до университетско образование изисква набор от 
инструменти за цифрово обучение, които да насърчат дистанционното и самостоя-
телно учене, както и средства и среди за смесено обучение, сътрудничество и изграж-
дане на виртуални общности в рамките на, а също и извън академичните курсове. 

Ясно е идентифицирана необходимостта висшите учебни заведения да разполагат 
с модерна инфраструктура и технически персонал, който да подпомага преподавате-
лите в процесите на усъвършенстване на техните дигитални умения и компетентности.  

Проектирането на методологии и механизми, които да позволяват на дизайнерите 
на учебно съдържание и на преподавателите да използват най-съвременни образова-
телни технологии и иновативни педагогически подходи е от решаващо значение за 
успешното осъществяване на цифрова реформа в образованието – процес, който 
изисква както изграждането на референтни рамки, които да ръководят дизайнери и 
преподаватели при проектиране и осъществяване на  образователните процеси, така и 
университетски портали, които да подпомогнат процесите на сътрудничество, 
генериране и обмен на ноу-хау и добри практики. 
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КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР  

В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН 
 

Ивинка Пазиева 
Международно висше бизнес училище, Ботевград 

 
 

CIRCULAR ECONOMY IN THE TOURISM SECTOR  
C THE BLACK SEA REGION 

 

Ivinka Pazieva 
International Business School, Botevgrad 

 
Abstract: Despite the growing interest in building innovative industries based on marine 
resources, sustainable energy, sustainable tourism, the circular economy and digitalisation, 
there is still a lack of sufficient initiatives and research on this topic. At the same time, the 
EU 2020 Action Plan for the Circular Economy in Coastal and Island Regions promotes 
the processes of the circular economy. This report examines the possibilities for applying 
the concept of circular economy in the context of the development of tourism in the Black 
Sea region of Bulgaria. The first part of the paper presents the principles of the circular 
economy in tourism. The second part identifies good practices for a systematic approach 
and paradigm shift in coastal regions. The third part traces initiatives and possible 
solutions in the region of Burgas. 
 
Key words: circular economy, circular economic model, sustainable consumption 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Изменението на климата и замърсената околна среда доказват неоспоримата нуж-

да на съвременното общество от прилагане на практика на глобална идея за еколо-
гично развитие с ясна мисъл за бъдещето и ефективен природосъобразен подход към 
използването на ресурси. Заложената до момента линейна форма на управление в 
много отрасли и в частност в туризма води до ограничено моментно потребление 
(изхабяване) на природни ресурси. 

От друга страна, избухването на пандемията COVID-19 постави туристическия 
сектор пред голямо предизвикателство. Туризмът бе пряко засегнат от пандемията от 
COVID-19, като в края на юни 2021 г. националната статистика регистрира съществе-
ни промени в предпочитанията и избора на места за отдих. Близо 81% от допитаните 
са предпочели да пътуват само в България, заради пандемията от коронавирус. Други 
19% не са ограничили пътуванията си само в страната, като това са най-вече хора на 
възраст между 18 и 39 години, жители на столицата, с високи доходи. Все пак Панде-
мията е принудила 61% да намалят пътуванията си като цяло, което се обяснява с 
наложените рестриктивни мерки от страна на държавата (Обществени нагласи… 
2021).  

Солидарността между държавите и правителствата сега е от решаващо значение 
за включването на туризма като приоритет в бъдещите усилия за възстановяване.  
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Някои учени например предоставят примери за кръгови практики в туристичес-
кия сектор с аргумента, че хотелиерството и другите туристически компании могат 
да допринесат за устойчивия туризъм при прилагането на принципите на кръговата 
икономика (Rodrigez 2020). 

Прието е, че хората, работещи в хотели и туристическата индустрия като цяло, 
трябва да бъдат обучени в здравните протоколи, които трябва да се спазват, така че 
туристическото предлагане да бъде безопасно за клиентите и разбира се за персонала. 
От особена важност е да се създаде здравен протокол при какви условия трябва да се 
посрещат туристите. От друга страна, регионални инициативи следва да се насочат 
първо към защита на общественото здраве, придружавано от следните допълнителни 
мерки за развитие на туристическия продукт: 

1. Дигитализация на туристическите услуги в близко бъдеще, 
2. Насърчаване на местните малки и средни предприятия в туризма, 
3. Насърчаване на туристическия бизнес да преразгледа своите кризисни планове 

и да пренареди услугите си при извънредни условия (каквито създаде пандемията), 
4. Преразглеждане на регионалните стратегии за развитие в туризма в съответст-

вие с насоките на ЕС и националните насоки за прилагане на политиките за кръгова 
икономика. 

Налице са редица стратегии, които биха могли да осигурят устойчиво възстано-
вяване на туристическите сектори в някои страни от Малките държави от британска-
та общност (Commonwealth Small States - CSS), като им дадат възможност да се дифе-
ренцират конкурентно в новата туристическа реалност на „необичайни бизнеси“ след 
COVID-19 (Kampel, 2021). Фокусът тук е по-специално върху това как COVID-19 ус-
кори подходът към икономиката към туристическите услуги. Вече се въвеждат прин-
ципи и практики на кръговата икономика за рестартиране на съответните пазари на 
туристически услуги. 

Може да се приеме, че COVID-19 предостави огромна възможност за възстановя-
ване на туризма, тъй като правителствата вече преосмислят изграждането на устой-
чиви пътища към възстановяване, за да гарантират, че техните туристически сектори 
са устойчиви на бъдещи климатични събития, природни бедствия, епидемии  и ико-
номически сътресения. Също така се признава необходимостта от инвестиции и фи-
нансиране след COVID-19, за да се следват насоките към устойчиви, нисковъг-
леродни и кръгови стратегии за възстановяване на икономиката. Наред с това Планът 
за действие на ЕС 2020 за кръговата икономика в крайбрежните и островните ре-
гиони насърчава развитието на процесите на кръговата икономика и устойчивото 
потребление за постигане на оптимална реална добавена стойност (Implementing the 
Circular Economy Action Plan… 2022). Въпреки това, липсват достатъчно подробни 
научни проучвания по темата за кръговата икономика в туризма. Мениш и колектив 
например илюстрират в свое изследване ролята на иновациите за развитие на туризма 
в Южния Балтийски регион със специално внимание върху въпросите за устойчивост 
и кръгова икономика (Manniche et. al. 2017). От пролетта на 2017 г. при търсене на 
термините „кръгова икономика“ и „туризъм“, не са намерени полезни аргументи за 
проведени изследвания, което показва, че липсват инициативи в тази област на про-
учване. Липсват достатъчно научни изследвания, насочени към кръговата икономика 
в туристическия сектор, върху които да се надгражда.  

Настоящият доклад има за цел да установи кръговият икономически модел като 
инструмент, който да подпомогне бъдещото развитие на туристическия сектор в 
Черноморския регион. Чрез идентифицирането на най-обещаващите кръгови бизнес 
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модели от икономическа и екологична гледна точка може да се постигне една добра 
основа, която да е предпоставка за бъдещо устойчиво развитие. В тази връзка е про-
ведено предварително документално проучване (desk research) за събиране на основ-
на информация за специфични характеристики на начините на прилагане на кръгова-
та икономика в туризма, които ще бъдат взети предвид по време на планирането, 
проектирането и организирането на последващо емпирично изследване и които могат 
да бъдат добра основа за изготвяне на въпросници за анкетни карти и проучване на 
терен. 

 
 
1. Принципи на кръговата икономика в туризма 
За начало на концепцията за кръговата икономика може да се приеме аналогията – 

по-скоро кръгов отколкото линеен поток от материали, която Kenneth Ewart Boulding 
прави през 1966 г. и която се описва като „икономика на каубой“ (характерна с 
безкрайни ресурси и модел за отказване от проблемите) до „икономика на космичес-
кия кораб“ (икономика обвързана с рециклиращия способ и повторното използване 
на материалите като устойчиви системи за живот в бъдеще) (Geipele et. al. 2018). 

Без всякакво съмнение бъдещето на туристическата индустрия се конкретизира 
по принципа на сложната адаптивна система, но несъмнено това ще бъде и резултат 
от преконфигурацията на сектора, чиято движеща сила би била кръговият модел за 
развитие (Vergas-Sánchez, 2019). 

Изследванията сочат, че не всеки остатък от туристическото потребление подле-
жи на възстановяване и реконструкция, а следва да се замени с такъв материал или 
продукт, който отговаря на сертифицирането за екологичен отпечатък. За да може да 
се възстанови (реконструира), компонент от туристическа база (продукт) следва да 
отговаря на следните 8 критерия: 
 да е издръжлив 
 функциите на продукта да могат да се възстановят 
 дизайнът на продукта да е стандартизиран 
 да бъде с висока стойност преди да се изхвърли 
 да бъде с ниски разходи за снабдяване с основния материал (материалът за 

снабдяване трябва да бъде същият като основният материал „ядрото на про-
дукта“, който ще се възстановява) 

 основната технология (хардуера) на продукта е стабилна и за времето на 
бъдещо използване 

 да съществува възможност за връщане на ядрото, за да може да бъде използ-
вано от друг потребител (добра взаимна връзка между търсено и предлагано 
„ядро“) 

 продуктът да е разглобяем (Vogtlander & Scheepens, 2017) 
 
2. Примери за устойчив туризъм чрез кръгова икономика в крайбрежни 

региони 
Развитието на кръговия икономически модел може да доведе до устойчиво из-

ползване на природните ресурси, да повиши ефективността на туристическата ин-
дустрия и да постигне устойчиво развитие на туризма (Европейска комисия, 2015 г.). 
За да се постигне това, традиционният модел на управление на туризма трябва да се 
промени и при пристанищните градове. Сътрудничеството между технологиите и 
бизнеса е задължително за успешното прилагане на кръговия икономически модел и 
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в териториите на яхтените пристанища. Компенсирането на екологичните тежести на 
туризма и  позиционирането по този начин на туристическия сектор в по-добра пози-
ция в битката с недостига на ресурси са някои от безспорните полезни инициативи 
(Европейска комисия 2015 г.). Един от начините, по които туризмът може да направи 
истинска промяна, е чрез по-ефективно управление на генерираните отпадъци. Вмес-
то яхтените пристанища да изпращат отпадъците в депата, те могат да бъдат използ-
вани повторно или да бъдат по-ефективно рециклирани за бъдещи икономически 
ползи.  

 

От значение е как се прилагат на практика препоръките на общата политическа 
рамка за насърчаване на кръговия модел в крайбрежните територии. Общата цел на 
BSB-CIRCLECON е да насърчава териториалната координация на опазването на 
околната среда и устойчивия растеж в Черноморския басейн (ERFC, 2020). Идеята е 
да се насърчат възможно най-много участници да се въвлекат в прехода към кръгова-
та икономика, като отпадъците вече се третират като ценен ресурс. Целта на BSB-
CIRCLECON е да насърчава: Пакета за кръгова икономика, общото повишаване на 
осведомеността и съвместните действия за намаляване на отпадъците, координацията 
на опазването на околната среда и съвместното намаляване на отпадъците и морските 
територии в страните от Черноморския басейн (пак там). 

При ограничени ресурси, преобладаващият, ориентиран към потребление линеен 
икономически модел,  вече не е жизнеспособен. Много от разработените и внедрени 
индивидуални решения не разчитат на специфични локални потенциали, но се пре-
хвърлят незабавно към други контексти, включително към регионите-партньори 
(Manniche. et. al. 2017).  

Според някои изследвания очакваното бъдеще за растеж на туризма в Померания 
и Клайпеда например и свързаните с това нужди от увеличаване на капацитета за но-
щувки и туристическите инфраструктури представляват изгодни условия за инвести-
ции в кръгови решения в тези региони. (пак там) 

Населението с високи доходи в шведския и датския южнобалтийски региони се 
интересува от въпроса за устойчивост при постоянно търсене на нови дестинации, 
предоставящи „автентични“ преживявания (Manniche at al. 2017). Подобни преживя-
вания се превръщат в ключово условие за същия тип инвестиции в туристически сек-
тор повлиян от кръговия икономически модел (Manniche at al. 2017). Регионите-
партньори от Южна Балтика може би имат само няколко структурни общи черти, от 
които да черпят в развитието на туристическата индустрия, но те могат да формират 
важни допълващи се компоненти на бъдещото туристическо търсене и предлагане, 
което да спомогне за развитието на кръговата икономика в туристическия сектор (пак 
там).  

Поради гореизложеното инициативите за кръгово развитие в туризма в такива ре-
гиони все още не са подкрепени стратегически от националните органи по туризъм и 
туристическите организации трябва да разчитат предимно на инициативи отдолу на-
горе, извършени от представители на местната власт и бизнес (Manniche at al. 2017).  

Регионът Борнхолм е стигнал най-далеч в стартиране на регионална стратегия за 
брандиране и развитие, наречена „Bright Green Island”, с разнообразие от решения за 
кръгов туризъм, отразяващи дългогодишни икономически, социални и политически 
ангажименти за разработване на базиран на Green Solution House хотел – по модела 
от люлка до люлка (пак там). 

 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

129 

Таблица 1. Възможни мерки на кръгова икономика за бизнес инициативи  
в близко и по-далечно бъдеще 

 

Материални 
потоци 

Близко бъдеще По-далечно бъдеще 

 Липса на  вът-
решнофирме-
ни бариери 

Липса на ба-
риери предвид 
зависимостта 
от другите от-
расли 

Преодолени са  
вътрешнофир-
мените барие-
ри 

Преодолени са 
външно фир-
мените барие-
ри  

Външно сек-
торните бари-
ери са преодо-
лени 

Сгради и 
конструи-
ране на 
хотели 
базирани 
на СЕ 

Решение за 
фирмения  
бизнес, бази-
рано на моде-
ла и принци-
пите на CE  

Ремонтиране 
на съществу-
ващи хотели и 
сгради,  при-
надлежащи 
към CE хотели 

Новите хотели  
използват 
съществува-
щите цирку-
лярни техно-
логии 

Иновативност 
и кръгови 
технологии 
при строеж на 
новите CE 
хотели  

Прилагане на 
политики, 
изискващи  
кръгови 
материали, 
среда и др. 

Достъп до 
преработени 
материали и 
други 

Верига за дос-
тавки и управ-
ление на база-
та на кодекс за 
поведение на 
доставчиците 

Инвестиции в  
повторно из-
ползвани и 
преработени 
продукти за 
хотелите. 
Съюзи и плат-
форми за спо-
деляне. 

Разширяване 
на принципи-
те за достав-
ката и верига-
та за управ-
ление 

Разширяване 
на видовете 
налични про-
дукти като 
преработени 
или използва-
ни повторно 

Използване на 
каскадни сис-
теми за дизайн  

Достъп до 
уреди от 
висок клас 
чрез 
лизинг 

Използване на 
верига за дос-
тавки и управ-
ление по 
принципите 
на СЕ 

Преминаване 
към лизингови 
модели на за-
купуване – 
базирани на 
употреба  

 Разширяване 
на видове про-
дукти и услу-
ги на разполо-
жение чрез 
лизинг 

Бизнес моде-
ли, базирани 
на –„използ-
вайте по-ско-
ро” вместо 
собственост 

Кръгови 
енергийни 
системи 

Внедряване на 
екологично 
управление и 
системи за 
наблюдение 

Достъп до 
възобновяеми 
енергийни из-
точници и 
системи  

Инвестиции 
в смарт енер-
гийни системи 
за наблюдение 
и енергийно 
потребление 

Достъп до 
възобновяеми 
енергийни из-
точници и сис-
теми чрез мес-
тни енергийни 
компании 

Достъп до 
100% кръгова  
енергия. Дос-
тавки чрез 
местни енер-
гийни компа-
нии 

Кръгови 
водни 
системи 

Осиновяване 
на екологични 
системи за уп-
равление на 
вода 

Достъп до от-
говорни към 
околната сре-
да услуги за 
пране 

Инвестиции в 
кръгови сис-
теми за сивата 
вода 

Развиващи се 
нови системи 
за пречиства-
не на сиви 
води с инова-
тивни парт-
ньори 

Достъп и тре-
тиране до ре-
гионални кръ-
гови водни 
ресурси 
 

Кръгово 
управление 
на системи 
за персонала 
и гостите 

Внедряване и 
прилагане на 
кръгова систе-
ма за управле-
ние 

Верига за об-
ратно захран-
ване, управле-
ние и страте-
гия 

Разширена 
кръгова систе-
ма за управле-
ние, базирана 
на представи 
за преход и 
цели 

Разширено 
кръгово уп-
равление на 
веригата за 
доставки и 
управление, 
базирано на 
представи за 
преход и цели 

Разширени 
кръгови уп-
равленски 
системи, бази-
рани на пред-
стави за пос-
тигане на цели 
 

Източник: Manniche, J. et. al. 2017, стр. 90 
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Северно море – ефективни стратегии за интелигентна специализация (Johnsen, 
North Sea Commission (NSC), 2022) 

 

Комисията на Северно море, в която членуват Дания, Англия, Германия, Фран-
ция, Холандия, Норвегия, Шотландия и Швеция (The North Sea Commission (NSC), 
2022) е една от шестте комисии създадени в рамките на Конференцията на перифер-
ните морски региони на Европа. Тя си поставя като основна цел до 2030 година:  

- да постигне икономическа диверсификация, която да гарантира жизнеспо-
собни работни места във всички части на региона 

- да развие нови и иновативни индустрии, базирани на морски ресурси, устой-
чива енергия, устойчив туризъм, кръгова икономика и дигитализация. 

 

Опитът на нациите на Северно море е особено ценен, поради възможността да се 
търси партньорство по проекти, благодарение на потенциал за обмен на опит и прак-
тики относно спецификите на крайбрежието и крайморските региони и по-специално 
въз основа на техните стратегии за интелигентна специализация, наричани S3. От 
друга страна, сформираната група на така наречените интелигентни региони (Smart 
Regions) работи за укрепване на капацитета на нациите-членки на Комисията на 
Северно море (https://cpmr-northsea.org/policy-work/attractive-sustainable-communities/ 
smart-regions-working-group/). Идеята е да се използват Стратегии за интелигентна 
специализация като инструмент за координиране на ресурсите между регионите, въз 
основа на регионални приоритети и иновационни системи. Така ще се насърчава раз-
витието на проекти за сътрудничество, особено в областите на нови и иновативни ин-
дустрии, базирани на морски ресурси, устойчива енергия, устойчив туризъм, кръгова 
икономика и цифровизация. По този начин се насърчава използването на инструмен-
тите за финансиране на ЕС. 

Планът за действие на ЕС за кръгова икономика в крайбрежните и островните 
региони (http://www.searica.eu/2020-2024/events-2019-2024/implementing-the-circular-
economy-action-plan-in-coastal-and-island-regions-challenges-and-opportunities) е приет 
през март 2020 г. от Европейската комисия и обявява инициативи през целия жизнен 
цикъл на продуктите. Той е насочен към начина, по който са проектирани продукти-
те, насърчава процесите на кръговата икономика, насърчава устойчивото потребле-
ние и има за цел да гарантира, че отпадъците се предотвратяват и използваните ре-
сурси се запазват в икономиката на ЕС възможно най-дълго. Той въвежда законода-
телни и незаконодателни мерки, насочени към области, в които действията на ниво 
ЕС носят реална добавена стойност. 

За морските сектори, като рибарството и аквакултурата, пристанищните дейнос-
ти, корабостроенето, ремонта и крайбрежния туризъм, огромен потенциал за устой-
чивост се крие в кръговото взаимодействие (Implementing the Circular Economy Action 
Plan…2022). Крайбрежните региони настояват и за прилагането на кръгови решения, 
като могат да дадат голям принос за разработените до момента най-добри регионални 
практики. 

 

По-конкретно регионите настояват за: 
 Инвентаризация на конкретното изпълнение на Плана за действие за кръгова-

та икономика в морските сектори 
 Идентифициране на конкретни мерки, които да бъдат предприети, за да се 

помогне морските и крайбрежните региони да изпълнят Плана за кръговата 
икономика.  
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Развитието на морската кръгова икономика и изграждането на морска екологична 
сигурност е и решение за търсене на устойчиво развитие, когато хората са изправени 
пред морска екологична криза в бъдещ период  (Lu, 2014).  

Морската кръгова икономика и екологичната сигурност са подсистеми на еколо-
гичната, социална и икономическа комплексна система. Те са взаимно обусловени и 
в съвместно развитие. Развитието на морската кръгова икономика е предпоставката и 
подходът за сигурно изграждане на морската екология. Изграждането на морска еко-
логична сигурност и изграждането на хармонична морска екологична среда е важна 
цел на развитието на кръговата икономика. Кръговата икономика е един от важните 
икономически модели за управление на публичните ресурси, съгласно принципа на 
устойчиво развитие, който би следвало да е водещата посока на бъдещото икономи-
ческо развитие на множество държави.  

Кръговата икономика получава все по-голямо внимание в световен мащаб като 
начин за преодоляване на настоящите производствени и потребителски бариери, 
базирани на непрекъснат растеж и разпределение на ресурсите (Fountas, C., Skanavis, 
C. & Plaka, V., 2019). В кръговата икономика ресурсите се използват ефективно за 
възстановяване на максималната стойност на продукта. Моделите в дизайна на услу-
ги и продукти в туризма се занимават с проблемите, свързани с потреблението, 
непрекъснатото развитие и изчерпването на ресурсите. Целта е да се постигне баланс 
между обществото, околната среда и икономиката. Кръговият икономически модел в 
туризма може да допринесе за устойчивото използване на ресурсите и да засили ин-
дустрията на морския туризъм. Изпълнението на подобни действия изисква правилно 
поведение и в околната среда, за да бъде успешно. В статията  Circular Tourism 
Through Small Eco-Marinas (https://www.researchgate.net/publication/330566946_ 
Circular_Tourism_Through_Small_Eco-Marinas) се разглеждат практиките, следвани от 
малкото яхтено пристанище на Линария, на път да се превърне в еко-марина. Устой-
чивият туризъм се основава на политики, които създават взаимоотношения и синер-
гии между местното правителство, местната общност, частния сектор, организациите 
с нестопанска цел и академичните институции. Прилагайки тези практики, е възмож-
но да се опазва и експлоатира природният и културен ландшафт в съответствие с ико-
номическия растеж. Дейностите за устойчив туризъм обхващат основно екологич-
ните, икономическите, социалните и културните аспекти на заложените планове за 
развитие. Природните ресурси могат да се експлоатират интензивно в туристическия 
бизнес. Туристическите дейности са склонни да оказват голямо въздействие върху 
околната среда, екосистемите, икономиката, обществото и културата. 
 

3. Инициативи и възможни решения в региона на Бургас 

Бургас е четвъртият по големина град в България, разположен на брега на Черно море. 
По данни на Националния статистически институт за 2021 година в Бургас общо 

пренощувалите лица са 1 357 889, от които 646 842 са били чужденци. Общите при-
ходи от нощувки за периода са били 385 254 602 лева, от които 242 578 899 са от 
чужденци. За сравнение, за същия период във Варна общо пренощувалите лица са 
816 901, от които 478 180 са били чужденци. Общите приходи от нощувки за периода 
са били 223 778 737 лева, от които 172 462 738 са от чужденци. Несъмнено Бургас 
води пред Варна в реализирането на туристически приходи и заетостта на местата за 
настаняване. Важно за навлизането на кръговия икономически модел в туризма е, че 
основната цел на кръговата икономика е да отдели икономическия растеж от използ-
ването на ресурси и свързаните с тях въздействия върху околната среда (De Angelis, 2018). 
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Таблица 2. Дейност на местата за настаняване по статистически зони,  
статистически райони и по области през 2021 ГОДИНА 1 

Статистически зони 
Статистически 
райони               
Области 

Места за нас-
таняване – 
брой 

Легла - 
брой 

Пренощували 
лица - брой 

Приходи от нощувки 
(в лева) 

Общо 
в т.ч. 
чужденци 

Общо 
в т.ч. от 
чужденци 

Общо за страната 3335 304209 5647634 1893031 1071711253 584225749 
Североизточен район 644 88518 1189518 652536 321231453 234496021 
Варна 401 59599 816901 478180 223778737 172462738 
Добрич 155 26795 320504 167969 93275712 61196888 
Югоизточен район 972 122231 1539196 663035 404694761 245527790 
Бургас 830 115163 1357889 646842 385254602 242578899 
1 Функционирали през съответния период. 
".." посочените данни са конфиденциални   
Източник: НСИ 

 
Община Бургас следва принципите на прехода към кръгова икономика в страте-

гическите документи, които са подготвени за плановия период 2021-2028 г. За стра-
тегическото развитие на региона от особена важност са разработената Програма за 
управление на отпадъците 2021-2028 г. на община Бургас и Стратегията и Планът за 
действие за устойчива енергия и климат 2021-2030 г. 

Съществува Интегриран план за развитие 2021-2027 г. на Община Бургас, който 
съответства на целите и приоритетите на важните национални и европейски докумен-
ти за интегрирано развитие. Очаква се планът да наложи големи промени в глобален 
и общоевропейски мащаб, включително преход към нисковъглеродна икономика и 
индустриална трансформация. Пред общината се поставят навременни инициативи за 
инвестиции в енергиен преход, кръгова икономика, адаптиране и смекчаване на изме-
нението на климата, превенция и управление на риска, което ще допринесе за разви-
тието на един по-зелен и нисковъглероден регион. 

Не на последно място е приет План за ограничаване на еднократните пластмасо-
ви изделия в административните сгради и помещения на Общинския съвет и Общин-
ска администрация Бургас, което несъмнено е един екологосъобразен подход с ця-
лостно отражение върху екологичната политика на бургаската администрация. 

Фокусът като цяло е върху няколко ключови теми, свързани с оптимизиране на 
ресурсната ефективност на производството, удължаване на жизнения цикъл на про-
дуктите чрез увеличаване на рециклирането и повторната употреба и адаптиране към 
изменението на климата. Може да се приеме, че Бургас е иновативен регион, който 
търси и въвежда иновативни инициативи. Въведени са редица системи за подобрява-
не на разделното събиране на различни потоци отпадъци в региона, като в тази връз-
ка община Бургас е изградила инфраструктура за предотвратяване на депонирането 
на рециклируеми отпадъци, включваща: центрове за разделно събиране на отпадъци; 
инсталация за разделяне на отпадъци; инсталация за компостиране за разделно съб-
рани растителни отпадъци; завод за рециклиране на строителни отпадъци, а на тери-
торията на регионалното депо е изграден екопарк за екологично събиране и съх-
ранение на специфични потоци отпадъци, включително опасни (Circular Cities 
Declaration , 2020). 
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Като предстоящи инициативи се споменават изграждането на инсталация с капа-
цитет за събиране на 30 000 тона годишно биоразградими отпадъци, което огранича-
ва емисиите на метан в атмосферата. 

По модела на кръговата икономика се изгражда център за ремонт и повторно из-
ползване на стари мебели и шоурум, където те да се предлагат. 

Като водещ туристически център на Черно море, Община Бургас е стартирала 
инициатива за разработване на стандарт „син етикет“, който ще се присъжда като 
знак за качество на ресторантьорството, развлеченията и други бизнеси (пак там). 
Можем да приемем, че изискването за присъждане на „син етикет“ е устойчива прак-
тика и в цялостното туристическото предлагане в региона. По-конкретно се касае за 
условието собствениците на ресторанти, хотели и обикновените търговци да не из-
ползват в дейността си и да не предлагат на клиентите си пластмасови изделия за 
еднократна употреба (бутилки, сламки, чаши, прибори), а стимулът за бизнеса е, че 
наградените със стандарта „син етикет” ще бъдат рекламирани на единния градски 
туристически портал (www.gotoburgas.com).   

Иновациите в устойчив туризъм включват аспекти на управлението на туристи, 
нови форми за настаняване и развитие на управлението на гостоприемството, разум-
но използване на защитени територии, и безопасен растеж на туризма. Иновации, 
свързани с устойчивия туризъм, често са силно зависими от тенденциите в по-широ-
ките социално-икономически и обществени процеси и са засегнати от тях. Отпадъч-
ните води остават подценен ресурс, твърде често основно възприеман като опасен от-
падъчен продукт, което не отразява действителната им стойност. Отпадъчните води 
представляват потенциално достъпен и устойчив източник на вода, енергия, храни-
телни вещества, органична материя и други полезни странични продукти. Изгражда-
нето на пристанище трябва да бъде устойчиво, което налага сериозни усилия за ком-
пенсиране на натиска върху околната среда. Пример за устойчивост на пристанище е 
рециклирането на течни и твърди отпадъци чрез събирането им в специални контей-
нери. Иновативните мерки за енергийни ресурси, щадящи околната среда, силно на-
маляват натиска от пристанище върху естествената среда. Слънчевите панели са доб-
ра стратегия за производство на желаното количество енергия, без неблагоприятни 
ефекти. Подходящата екологична осведоменост ще даде възможност на местните жи-
тели и посетителите да действат отговорно за околната среда. 

 
Заключение 
В обобщение на резултатите от изследването, може да се приеме, че рамката на 

кръговата икономика за община Бургас може да послужи като цялостен модел за ико-
номическо развитие на целия Черноморски регион. За тази цел е нужно да се прила-
гат инициативи, произтичащи от кръговата икономика като тези, които се отнасят до 
индустриалната екология и регионалното развитие са наистина многобройни. Може 
да се приеме, че Бургас е столицата на кръговата икономика в България с многоброй-
ните си инициативи в тази посока (https://www.eufunds.bg/bg/node/6885). По примера 
на Бургас кръговият икономически модел следва да се превърне както в регионален, 
така и в национален координиран приоритет, като в управлението на регионално и 
национално ниво ще е нужно прилагане на общообразователните принципи на кръго-
вата икономика. По този повод е наложително да се признае нуждата от така нарече-
ните зелени университети, които ще играят важна роля във формирането на бъдещи 
туристически лидери. От друга страна община Бургас и други черноморски общини е 
препоръчително да се включат в Клуба на кръговата икономика (The Circular 
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Economy Club - CEC), който е най-голямата международна мрежа за професионалис-
ти и организации в кръговата икономика, като самият клуб има за цел да изгради сил-
ни мрежи на местно ниво, които проектират и прилагат кръгови локални инициативи 
(Modak, 2021). 

Цикличността на кръговия икономически модел изобщо не е за подценяване. Тя 
спомага за развитието и създаването на схемите за обратно връщане и рециклиране. 
Чрез тези схеми се намалява и натиска върху околната среда, което е от особена важ-
ност за бъдещото туристическо и икономическо развитие на Черноморския регион. 

Не на последно място с нови бизнес модели, произтичащи от кръговите принци-
пи, могат да се стимулират другите участници към приемането на кръговите принци-
пи, като по този начин допринасят за цялостното разширяване на кръговата икономи-
ка, а кръговите услуги от своя страна се нуждаят от чисто нови начини за създаване и 
улавяне на стойност (Zucchela, 2019). 

Що се касае до туристическото потребление в Черноморския регион – не трябва 
да забравяме, че центърът на кръговата икономика сме ние, потребителите на този 
туристически продукт като услуга. Когато доставчикът на услугата – местната турис-
тическа общност ни даде ясна гаранция за своя туристически продукт и я спази, то 
тогава можем да кажем че съществува и печеливш кръгов туристически продукт. 
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Abstract: In recent decades, there has been an emerging growth in socially engaged 
activities, both nationally and internationally. The basic reasons for this activity are the 
division between the social strata in society and the deepening of the problems of 
vulnerable groups. Based on the analysis, the need for application of specific business and 
marketing approaches for effective implementation and promotion of activities related to 
the cause. This report aims to clarify the nature of the need for social entrepreneurship and 
its forms of manifestation, as well as how businesses and the community in the face of local 
and state government are committed to a new kind of concept of social economy. The report 
is dedicated to the organizations of similar type, positioned in the Black Sea region (South 
and North) with administrative centers of Burgas and Varna and in particular to specific 
organizations with social profile, which both fulfill their commitment to vulnerable groups, 
but also have become an emblem of the Black Sea cities. 
 
Key words: social entrepreneurship, Black Sea enterprises, marketing tools  

 
 

Introduction  
Marketing is a powerful tool for promoting products and services, but also for 

introducing ideas and causes. Marketing carries messages, and the need to express the 
values of Thatcherism from the early 1980s, such as innovation, imagination, ingenuity, 
pragmatism, willingness to take risks - categories inherent in individualism and the creation 
of wealth and social element in the ideological concept of Margaret Thatcher, fundamental 
in the formation of the basic concept of social enterprise, today finds expression in 
marketing with a social cause.[5] 

 
What is Social entrepreneurship  
The European Commission explains social entrepreneurship with actions committed to 

securing self-employment, helping to create jobs, developing skills and enabling the 
unemployed and vulnerable to participate fully in social and economic life. The 
Commission seeks to systematize its efforts to start new businesses by unemployed and 
vulnerable people from disadvantaged groups; to stimulate already existing social 
entrepreneurs. A tool for this is to facilitate access to finance by supporting microcredit 
providers through the Employment and Social Innovation Program (ESIP); support for 
microfinance through the European Social Fund[10]. According to research by Seelos and 
Mayr[3], social entrepreneurship is considered in three directions (Birch, Whitham, 2009). 
First, as an activity of non-profit organizations that try to diversify their sources of funding 
in order to be almost independent of delegated funds to the government or private 
foundations; individual philanthropists who aim to solve a specific social problem; as well 
as a traditional business that carries out socially responsible activities.[9] Birch and 
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Whitham[2] argue that social entrepreneurship is identified by three main concepts. The 
first concept is that of the social enterprise. It can most easily be explained as an activity to 
achieve social goals through entrepreneurial business means and is part of the social 
economy. 

 The second is the social economy, which represents organizations that pursue social 
goals not set by the government or traders. Social entrepreneurship, thirdly, is a concept 
that covers individual motivation and leadership for the pursuit of a social goal. 

 
Social Entrepreneurship in Bulgaria  
Due to the lack of sufficient statistical data and with many reservations, currently 

established social enterprises could account for around 1% of all the enterprises in the 
country, employing about 2% of the employed population. They contribute to about 0.7% 
of the added value produced in the country. All three figures lie well below the EU 
averages. The analysis of Western management know-how transfer to Bulgaria in a broader 
comparative context revealed distinctions in norms, values, and practices.[6] 

A report on social enterprises, prepared under the Operational Program for Innovation 
and Competitiveness, states that the first initiative to create and support social enterprises 
with funding was in 2002, where Counterpart Int. - Bulgaria begins the implementation of a 
program funded by the United States Agency for International Development. It can be said 
that this is the first purposeful use and introduction of the term "social enterprise" in the 
public space in Bulgaria, which arouses interest among non-profit organizations and local 
communities. In the next few years, campaigns have been launched to promote social 
enterprises, such as a mechanism for social inclusion, employment of disadvantaged groups 
and a strategic opportunity to increase the capacity of social service providers. There were 
also two competitions for non-profit organizations, where 45 organizations from 17 
communities were selected to participate in trainings and receive technical assistance and 
funding for the establishment of social enterprises. As a result of the program and in view 
of the growing role of the social economy within the United Europe, as part of the activities 
to support social enterprises, a campaign was organized to prepare legislative changes to 
legally regulate the social enterprise in the existing legislation. Despite the efforts of non-
profit organizations and the expressed political will of the government to ensure adequate 
regulation, the proposals remain only on paper.[11] 

The first step for institutional support of social entrepreneurship was made in 2009, 
when the Social Assistance Agency opened a procedure for direct provision of grants under 
the scheme BG051PO001- 5.1.01 "Social Entrepreneurship[12] - Promotion and support of 
social enterprises / Pilot phase /. The purpose of the procedure is to support the 
development of social entrepreneurship as an opportunity to improve the quality of life of 
people from risk groups and overcome their social isolation. In 2011 a new procedure was 
launched - BG051PO001-5.1.02 - "New opportunities". The main goal is to support the 
process of development of the social economy and creation of social capital by supporting 
municipalities to ensure employment and activity of persons from risk groups. The specific 
objectives are: Support for people from the target groups; Optimization of social costs of 
municipalities; Support for initiatives at the local level aimed at addressing local problems 
arising from poverty and social isolation of people from the municipality; Creating and 
supporting good practices for the development of social enterprises. 

Other government agencies and non-governmental organizations that provide support 
for activities in the field of social entrepreneurship are the Agency for People with 
Disabilities (АPD)[12], The National Association of Employers of People with Disabilities 
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(НAEPD)[14], Insitute „Open society”[14], Trust for a social alternative ”[16] (ТSА), 
mainly supporting the representatives of the Roma community, the organization „Reach for 
Change”[17], which is now starting its activities in Bulgaria and whose goal is to raise 
charity to a higher level by developing models of social entrepreneurship for children and 
youth at risk. 

In our current legislation, the term „enterprise“ is not unambiguously defined. 
Individual laws provide their own autonomous definitions, intended solely for the purposes 
of their own regulation. In the Commercial Law [18] a commercial enterprise is defined as 
a set of rights, obligations and factual relations of a trader. According to the Law on 
Protection of Competition „enterprise“ [19] is any person, company or civil organization 
that carries out economic activity on the respective market, regardless of its legal and 
organizational form. Within the meaning of the Act [20] for State aid, "undertaking" means 
any natural, legal person or civil society which carries on business, regardless of its 
ownership, legal or organizational form. According to the Small and Medium Enterprises 
Act, an “enterprise” is any person trader according to Art. 1 of the Commercial Law and the 
craftsman within the meaning of the Crafts Act. In tax legislation, the concept is defined as 
broadly as possible in order to guarantee the fiscal interests of the state. For the purposes of 
taxation, the Corporate Income Tax Act deals with the concept of "place of business", 
which is a specific room, base or permanent business transactions in the country.[21] 

The concept of social marketing builds on the traditional philosophy of modern 
marketing with a new, global goal - a comprehensive marketing activity aimed at meeting 
the needs of the target market, taking into account the socio-ethical and environmental 
problems of society as a whole[1] According to Philip Kotler, Ned Roberto and Nancy Lee, 
social marketing is the application of marketing principles and techniques to influence the 
target audience to voluntarily accept, reject, modify or abandon certain behaviors in order 
to provide benefits to individual groups or society as a whole.[4] 

Social advertising is quite typical of American society, where it matters how it is used. 
There are a number of examples of successful and unsuccessful events. The problem is 
largely the intentions of social campaigns to assign advertising the main and extremely 
important task of achieving their social goals. This is in contrast to marketing truism, that a 
marketing goal requires the coordination of the promotional mix with the mix of goods and 
services and with the distribution mix. Social marketing is certainly significantly more 
influential than social advertising and even social communication. To make this finding 
more tangible, the authors define social marketing as follows: 

„Social marketing is the design, implementation, and control of programs designed to 
influence the perception of social ideas and considerations regarding product planning, 
pricing, communication, distribution, and marketing research.“ 

Therefore, the use of marketing skills helps to more effectively translate social actions 
about projects and communications that provoke the desired reaction of the audience. In 
other words, marketing techniques are the bridge - mechanisms between the simple 
possession of knowledge and the socially useful application of what knowledge 
possesses.[8] 

The social enterprises in the Bulgarian Black Sea region, which we will consider, 
combine three main characteristics. Firstly, they have a clearly distinguishable brand, 
secondly they contribute to the development of local sustainability in tourism, producing 
products and services directly involved in tourism and thirdly they fully correspond to the 
concept and cause of social enterprise. These are Sea Signs - the city of Burgas and the 
Social Tea - the city of Varna. 
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Social Teahouse – city of Varna  
Social tea [22]is located in the largest city on the Bulgarian Black Sea coast and the 

center of the northeast coast – Varna. The project was created in 2014 by two partners and a 
year later with the help of volunteers, Social Tea officially launched an alternative social 
space where young people with limited access to the labor market can get their first job. 
One of the main challenges for the team is the sustainable operation of TeaHouse. Thanks 
to our regular supporters, the active people who organize and come to our events and the 
lovers of our teas and lemonades, we manage to support our cause and at the same time 
develop the cultural and social life in Varna. In addition to delicious tea and lemonades 
served in the Tea Hall, we have a hall for events and presentations on the 2nd floor and a 
shared workplace on the 3rd floor. The Social Tea House is an organization that has been 
working in the field with children deprived of parental care for ten years. Its main mission 
at the moment is to provide the first job and support supported by these young people, to 
enable them to realize themselves more successfully on the labor market and to be 
qualitatively integrated in the society. The organization focuses on solving the problems 
that accompany young people leaving residential services after reaching the age of majority. 
Life in a family environment is extremely important for the development of every person and 
there is no alternative. This is why the lack of a sufficiently effective methodology on the part 
of the system in terms of their preparation for independent living and the gaps in basic 
knowledge and skills that everyone should have, such as communication skills, critical 
thinking, health and financial culture, often lead to not effective enough integration into 
society and even escalate into various forms of deviant behavior. 

The tea room has multifunctional rooms suitable for trainings, workshops, lectures, 
literary readings, exhibitions, performances, cocktails, screenings and more. Here young 
people prepare dozens of our types of tea, home-made lemonades, freshly prepared 
specialties for eating, as well as souvenirs and gifts with a cause. All of them are branded, 
which promotes the place, the cause and leaves a deep and meaningful memory for their 
visitors. . In addition, the place is recognizable as Social Workspace. 

 

 
source: photo taken by the author, 2022 

„Sea Signs“ – city of Burgas  
 „Sea Signs“[23] is a brand of the Municipal Enterprise „Tourism“, Municipality of 

Burgas. Under this brand are born tourist souvenirs on maritime and Burgas themes. Here 
they make and decorate the products by hand, because at the organization believe that in 
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handmade products there is always a lot of love, care and attention to detail in order to 
create something unique and remain a precious memory. Souvenirs carry the sea spirit and 
the symbolism of Burgas, united in different thematic series - sea, floral, folklore, holiday 
and others. The products have won the following awards:The Grand Prize in the category 
„Social Entrepreneurship“ of the National Alliance for Social Responsibility / NASO / for 
2020. Award for innovative product - textile magnet, Fifth European Forum for Social 
Entrepreneurship in Plovdiv 2020  

At „Sea Signs” disadvantaged people are employed in the design and production of 
souvenirs – with disabilities, single and mothers with many children. The initiative was 
implemented under a project under OP „Human Resources Development“, entitled 
„Municipal Social Enterprise“ Sea Signs „- New opportunities to support social inclusion. 
„By buying a souvenir „Sea Signs“, you get a fun memory of the sea and summer and 
provide employment for a disadvantaged person. 

That brand is a good marketing decision for tourist souvenirs on the marine and Burgas 
theme, especially when using natural materials in them - textiles, leather, wool, glass, 
ceramics, wood and more. These souvenirs carry the marine spirit and the Burgas 
symbolism, united in different thematic series - sea, floral, folklore, festive and others. In 
the e-shop can be found souvenirs of popular Burgas tourist sites and attractions - St. 
Anastasia Island, Aquae Calidae, Aviation Museum, Festival of Sand Figures and other 
products representing the tourist city. 

Their products have won the following awards: 
 The Grand Prize in the category "Social Entrepreneurship" of the National 

Alliance for Social Responsibility / NASO / for 2020. 
 Award for innovative product - textile magnet, Fifth European Forum for Social 

Entrepreneurship in Plovdiv 2020 
In the design and production of souvenirs are employed disadvantaged people - with 

disabilities, single and mothers with many children. The initiative was implemented under a 
project under OP „Human Resources Development“, entitled „Municipal Social Enterprise“ 
Sea Signs „- New opportunities to support social inclusion.“ By buying a Sea Signs 
souvenir, you get a fun memory of the sea and summer and provide a job for a 
disadvantaged person. 

 

source: photo taken by the author, 2022 
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Conclusion  
 

The two social enterprises are perhaps the most distinctive examples of social 
commitment to a large proportion of disadvantaged young people. They provide support, 
and self-confidence is the degree to which individuals in an organization or society are 
confident, prone to opposition, aggressive in their social relationships [7]. Thus, users of 
social services feel engaged and at the same time they create branded products, which in 
both cases are used in the tourism industry and create a sense of marketing through 
experience. 
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Abstract: Entrepreneurship should be considered as a process. According to Timmons & 
Spinelli, 2007, Baron and Shane, 2008, Burns, 2011 it consists of six stages: 1) recognition 
of an opportunity; 2) decision to launch a venture; 3) assembling the resources; 4) actual 
launch of new venture; 5) building a successful business; and 6) harvesting the rewards.  
Interest is mostly shown towards IT enterprises which require special knowledge and 
experience which is not a typical characteristic of underestimated social groups, including 
women – survivors of domestic violence, young people from NEETs (Not in Education, 
Employment, or Training) group people from rural areas. They are also not considered 
potential working force by employers. Statistic also shows increase in these groups and 
young retirees and people at pre-retirement age. And one of the possible decisions for their 
inclusion is entering the social and solidarity economy. One of the known forms is social 
entrepreneurship. There are already good practices of social inclusion via tools of social 
entrepreneurship for different underestimated social groups esp. vulnerable people. The 
subject of the research are two social groups: women, surviving of domestic violence and 
NEETs and two regions – Ruse and town of Breznik (Pernik Area). 
 
Keywords: regional development, entrepreneurial potential, niche solutions, social 
entrepreneurship 

 
 

Последните няколко години, в резултат на всеобхватните кризи, които се случват 
(застаряване на населението, увеличаване на броя млади хора, които не са ангажира-
ни в никаква дейност, пандемия с Ковид) ясно показаха, че нито на национално, нито 
на регионално ниво има готовност за управление на кризи. В много от случаите най-
засегнати се оказаха социално уязвимите слоеве от населението. Обикновено на тези 
социални слоеве се гледа основно като обект на социалната система и се пренебрегва 
или по-скоро не се разпознава потенциали им за превръщане на активна работна 
сила. Един от регионите за пилотна работа е Северен Централен район. 
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Северен Централен район1 (СЦР) обхваща областите Велико Търново, Габрово, 
Русе, Разград и Силистра.  

 

 
Cтpyĸтypaтa нa иĸoнoмиĸaтa ce paзличaвa знaчитeлнo ĸaĸтo cпpямo дpyгитe pa-

йoни зa плaниpaнe, тaĸa и в caмия Ceвepeн цeнтpaлeн paйoн. Бpyтнaтa дoбaвeнa cтoй-
нocт дocтигa 7.7 млpд. лв., a paзпpeдeлeниeтo є пo ceĸтopи пoĸaзвa двoйнo пo-шиpoĸ 
aгpapeн ceĸтop (8%, пpи 4% зa cтpaнaтa) и знaчитeлнo пo-мaлъĸ дял нa ycлyгитe 
(60%, пpи 71% зa cтpaнaтa) cпpямo cpeднитe зa cтpaнaтa cтoйнocти. 

Paйoнът cъчeтaвa нaй-aгpapнaтa oблacт в cтpaнaтa – Cилиcтpa, eднa oт нaй-cил-
нитe индycтpиaлни oблacти – Гaбpoвo, и eднa oт oблacтитe c нaй-зacтъпeни ĸyлтypeн 
живoт и ycлyги – Beлиĸo Tъpнoвo. B oблacт Cилиcтpa дeлът нa зeмeдeлиeтo в 
бpyтнaтa дoбaвeнa cтoйнocт e пeтĸpaтнo пo-виcoĸ oт cpeдния зa cтpaнaтa (19%, пpи 
4% зa cтpaнaтa) и e eдинcтвeнaтa oблacт c пo-виcoĸ дял нa aгpapния ceĸтop cпpямo 
индycтpиятa, ĸoятo e eдвa 18% (пpи 25% зa cтpaнaтa). B oблacт Гaбpoвo индycтpиятa 
cъздaвa 45% oт бpyтнaтa дoбaвeнa cтoйнocт (пpи 25% зa cтpaнaтa). 

Oтнocитeлният дял нa бeднитe в Ceвepния цeнтpaлeн paйoн e пo-ниcъĸ oт cpeд-
ния зa cтpaнaтa – 21,3% пpи 23,8% зa cтpaнaтa, нo дeлът нa нaceлeниeтo, живeeщo c 
мaтepиaлни лишeния (cyбeĸтивнa oцeнĸa нa дoмaĸинcтвaтa oтнocнo възмoжнocтитe 
зa зaдoвoлявaнe нa oтдeлни нyжди и пoтpeбнocти) ocтaвa пo-виcoĸ oт cpeдния – 
21,9% пpи 19,4%. C нaй-мaлъĸ дял нa бeднитe e oблacт Гaбpoвo, a c нaй-виcoĸ – oб-
лacт Cилиcтpa. 

Πaзapът нa тpyдa в Ceвepния цeнтpaлeн paйoн ce xapaĸтepизиpa cъc cpaвнитeлнo 
виcoĸa иĸoнoмичecĸa aĸтивнocт, близĸa дo cpeднaтa зaeтocт и oтнocитeлнo виcoĸa 
бeзpaбoтицa пpeз 2020 г. Koeфициeнтът нa иĸoнoмичecĸa aĸтивнocт нa нaceлeниeтo 
нa възpacт 15-64 г. в paйoнa (зaeти и тъpceщи paбoтa ĸъм oбщo paбoтocпocoбни) 

                                                            
1 https://www.economic.bg/bg/a/view/ikonomicheski-i-investicionen-profil-na-severen-centralen-
rajon  
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дocтигa 72,6% (пpи 72,2% зa cтpaнaтa), ĸaтo вĸлючвa eднa oт oблacтитe c нaй-виcoĸa 
aĸтивнocт – Beлиĸo Tъpнoвo (77,9%), и eднa oт oблacтитe c нaй-ниcĸa тaĸaвa – 
Cилиcтpa (64,1%). Koeфициeнтитe нa oблacтитe Pyce и Гaбpoвo cъщo ca cъc cтoй-
нocти нaд cpeднитe зa cтpaнaтa. Koeфициeнтът нa зaeтocт зa paйoнa e 68,3% (пpи 
68,5% зa cтpaнaтa) c oгpoмнaтa paзлиĸa oт 75,9% в oблacт Beлиĸo Tъpнoвo дo 54,1% в 
oблacт Cилиcтpa. Koeфициeнтът нa бeзpaбoтицa в paйoнa e 5,8% (пpи 5,2% в cтpaнa-
тa), ĸaтo в oблacтитe Paзгpaд и Cилиcтpa дocтигa cъoтвeтнo дo 10,6% и 15,6%. 

Oгpoмни пpeдизвиĸaтeлcтвa пpeд пaзapa нa тpyдa в Ceвepния цeнтpaлeн paйoн 
ocтaвaт зacтapявaнeтo нa нaceлeниeтo и ниcĸooбpaзoвaнaтa paбoтнa cилa. Дoĸaтo 
пpoблeмът cъc зacтapявaнeтo e cвъpзaн нaй-вeчe c мecтнитe пaзapи нa тpyдa в oблac-
титe Гaбpoвo, Beлиĸo Tъpнoвo и Pyce, втopият пpoблeм ce oтнacя зa oблacтитe 
Cилиcтpa и Paзгpaд. Πpeз 2020 г. ĸoeфициeнтът нa дeмoгpaфcĸo зaмecтвaнe ĸaтo oт-
нoшeниe нa нaceлeниeтo нa възpacт 15-19 г. ĸъм тoвa нa 60-64 г. във вcичĸи oблacти 
oт Ceвepния цeнтpaлeн paйoн e пo-ниcъĸ oт cpeдния зa cтpaнaтa (67%). B oблacтитe 
Paзгpaд и Cилиcтpa тoй e 65%, в oблacтитe Pyce и Beлиĸo Tъpнoвo – 62-63%, a в 
oблacт Гaбpoвo – eдвa 55%. Toвa oзнaчaвa, чe нa вceĸи cтo дyши, нa ĸoитo пpeдcтoи 
дa излязaт oт пaзapa нa тpyдa в oблacт Гaбpoвo пpeз cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдини, 
cъoтвeтcтвaт 55 млaдeжи, нa ĸoитo пpeдcтoи дa ce влeят в paбoтнaтa cилa. 

Oбpaзoвaтeлнoтo нивo нa paбoтнaтa cилa в oблacтитe oт Ceвepния цeнтpaлeн 
paйoн ce paзличaвa знaчитeлнo и e cилнo взaимooбвъpзaнo cъc cтpyĸтypaтa нa иĸoнo-
миĸaтa. B oблacт Beлиĸo Tъpнoвo и Pyce виcшиcтитe cpeд нaceлeниeтo нa възpacт 25-
64 гoдини ca нaд 30% и е нaд cpeднoтo зa cтpaнaтa нивo, индycтpиaлнaтa oблacт 
Гaбpoвo пpивличa пoвeчe xopa cъc cpeднo oбpaзoвaниe – 66% (пpи 54% зa cтpaнaтa), 
a в oблacтитe Paзгpaд и Cилиcтpa дeлът нa нaceлeниeтo c ocнoвнo и пo-ниcĸo oбpaзo-
вaниe e знaчитeлeн – нaд 31% (пpи 17% зa cтpaнaтa). 

Регионът е част от Северна България, която по всички икономически показатели 
отстъпва на Южна България. В СЦР не се отделя достатъчно внимание на анализира-
не на потенциалните възможност, както и инвестиция в нови иновационни решения, 
които не са обезателно само свързани с използването на високи технологии или ИТ 
решения, т.е не се анализира предприемаческия потенциал. Предприемачеството ос-
новно е свързан с личните качества на лицето, което предприема определени дейст-
вия, за да реши даден проблем. Предприемачеството не е еднократно действие, а ця-
лостен процес, който стартира с дефиниране на проблем и съответно разпознаване на 
възможност за търсене на решение. На следващ етап се взема решение за стартиране 
на дейност за реализация на възможни решения, комбиниране на ресурси, стартиране 
на бизнес, развитие на успешен бизнес и не на последно място възползване от 
получените резултати (Timmons & Spinelli, 2007, Baron and Shane, 2008, Burns, 2011). 

Различните етапи на предприемаческия процес са под въздействието на различни 
фактори, които могат да бъдат обединени в няколко основни групи : 

 външни фактори – често непредсказуеми, неконтролируеми от страна на от-
делния индивид, но със силно влияние върху решението за стартиране на 
бизнес – напр. икономическа обстановка, финансови, индустриални, култур-
ни въздействия; 

 вътрешни или индивидуални, които се отнасят към личностните умения, 
мотивите, компетенциите, познанието и опита на съответния предприемач. 
Тези фактори се оказват в основата на различията между мениджърите и 
предприемачите най-вече по отношение на поемането на риск.  
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Но изследователите на феномена (Klyver,Hindle & Meyer, 2008) отчитат и влия-
нието на т.н. „междинни фактори“, които включват променливи социални условия на 
обкръжаващата среда и отчита въздействието и ролята на конкуренти, предприема-
чески екип, културен контекст, ефективност на взаимоотношението с различни ин-
вестиционни фондове, клиенти и потенциални служители. Тази категория фактори 
има непосредствено въздействие върху предприемаческия процес, но отново извън 
контрола и желанието на предприемача.  

Всичко това поставя много високи изисквания към предприемача, който трябва 
да притежава специфични умения, възможности и знание. 

Предприемачите се различават съществено от другите играчи на бизнес пазара и 
в още по-голяма степен от представителите на уязвимите групи, които в общия слу-
чай имат сериозни дефицити по отношение на психологическия си профил в посока 
на ниска самооценка, страх от предприемане на риск, ниско ниво на доверие, а в ня-
кои от случаите и определена степен на зависимост от социалния работник, който е 
работил с тях на етапа на излизане от насилствената връзка и на последващото 
социално включване. Работата с представителите на тези групи за създаване на пред-
приемачески потенциал трябва да бъде в няколко посоки: а) предприемаческа моти-
вация; б) управленски компетенции; в) психологически компетенции и г) социални 
компетенции.  

Разработката на този етап се е фокусирала върху развитието на социалното 
предприемачество насочена към активно включване на жени, преживели домашно 
насилие, с които се работи в посока на тяхното икономическо овластяване. Статисти-
ката показва, че всяка четвърта жена става жертва на насилие от интимния партньор. 
На този етап в България липсва регистрационен режим на тези случаи, не се следят и 
случаите на психологическо и икономическо насилие. Един от подходите за реинтег-
рацията на тези жени е в посока на тяхното икономическо овластяване, т.е придоби-
ване на опит и умения, които да повишат тяхната конкурентоспособност на трудовия 
пазар и то в посока на по-висококвалифициран труд. Над 90% от тези жени са майки 
на едно и повече деца. Основното затруднение след като заживеят самостоятелно е 
грижата за децата. Ето защо в процеса на работа от една страна със студенти от 
Русенски Университет, специалност „Социални дейности“ в рамките на проведен 
през 2021 година хакатон и последваща работа с екипа на отбора победител, и работа 
с жени, преживели насилие се оформи идеята за изграждане на социално предприя-
тие, което да предлага почасови услуги за грижа за деца. Идеята за самостоятелна 
предприемаческа активност се породи след анализ на разговори с ръководители и 
собственици на бизнес. За голяма част от тях жените, преживели домашно насилие са 
в определена степен рискова категория служители – самотни майки, които често биха 
си вземали болнични, в много от случаите са емоционално нестабилни, риск от проб-
леми, създавани от насилника и подхождат с огромна доза недоверие и предубеде-
ност към тези жени. 

При провеждането на фокус групи с жени- жертви на домашно насилие относно 
най-големите затруднения, които те изпитват при рестартиране на живота си след 
излизане от насилствената връзка бяха в посока на родителски капацитет и грижа за 
децата – информация, която в последствие бе трансформирана в идеята за създаване 
на агенция за детегледачки по подобие на развитата услуга „babysitting“, развита като 
услуга от Американския Червен Кръст.  

Екипа студенти от отбора победител в хакатона проведе  през м. януари непред-
ставително онлайн допитване в социалните мрежи, основно фейсбук групите на 
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майки от Русе. В анкетата се интересувахме основно какво решение търсят майките 
ако им се наложи да свършат работа и трябва да оставят детето на грижите на някой – 
основно член на семейството – съпруг, по-голямо дете, баба/ дядо.  

 
Следващия въпрос, който им зададохме беше по отношение на това какви са 

очакванията ако решат да оставят детето в специализиран център, тъй като в повече-
то от случаите посочените по-горе членове на семейството са работещи и трудно би-
ха реагирали в работно време.  

 
 

 

По-голямата част от отговорилите 
имат определени очаквания за активна 
работа с детето докато е в съответния 
център. 70,9% очакват там да се ор-
ганизират и включват децата в обра-
зователни игри, 55,4% детето да бъде 
наглеждано и около 15% очакват 
детето да бъде научено на определени 
навици.  
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Високи са и очакванията по отно-
шение на специалистите, които ще 
работят в съответната агенция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Очакванията са за децата грижи 
да полагат хора с педагогическо 
или медицинско образование, 
както и лица, които имат опит в 
отглеждането на собствени деца.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Получените резултати доведе екипа до решение за разработка на модел за со-

циално предприятие за предоставяне на услуги за почасово гледане на деца като же-
ните, преживели домашно насилие влизат както в ролята на доставчици на услугата, 
така и като потребители. Но целевата аудитория е по-широка – тя включва родители 
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и членове на семейството, които принципно полагат грижи за отглеждане и възпита-
ние на деца на този етап във възрастовата група 2 год. – 8 год. – т.е. във важни 
периоди на децата – тръгване на ясла, детска градина, както и завършване на основно 
училище – периоди от живота, в които много често родителя има нужда и от странич-
на подкрепа при възпитанието и отглеждането на своето дете.  

От м. юни 2022 година започна работа със 7 млади жени, от които  5 са преживе-
ли домашно насилие, а останалите две са студентки „Социални дейности“ към 
Русенски университет. Работата, съобразно получените отговори в непредставител-
ното проучване е в три посоки:  

 Обучение по социално предприемачество в рамките на 36 часа съобразено 
със спецификите на групата – представители на различни поколения (поко-
ления Х, У и Z), комбинирана работа с преживели домашно насилие и со-
циални работници. Работата започна с одит на качествата, опита, нагласите 
и уменията на потенциалните предприемачи. Резултатите от одита показаха, 
че участничките се идентифицират като самостоятелни, взискателни, рядко 
са доволни от състоянието на нещата, упорити са и са готови да поемат от-
говорност. Обучението е планирано да бъде в рамките на 35 часа с основни 
теми „Социална и солидарна икономика. Предприемачество и социално 
предприемачество“, „Генериране на идеи“, „Бизнес планиране – SWOT ана-
лиз, анализ на сектора, на пазара, на клиентите и на конкурентите, бизнес 
план“, „Маркетинг план и маркетинг стратегия“, „Създаване на бранд“, 
„Финансов план, източници на финансиране“, „Форми“, „Бизнес канава“, 
„Асансьорно представяне“, „Дизайн мислене и комуникация“ и т.н. Обуче-
нието комбинира теоретични знания и много полева работа (напр. провеж-
дане на интервюта с потенциални клиенти, анализиране на конкурентите, 
изработка на бизнес план). В обучението са включени и много видео мате-
риали. Обучението се провежда от експерт с бизнес опит и обучител по 
предприемачество. Като краен резултат от работата в рамките на това обу-
чение и последващите менторски сесии е заложена подготовка и регистри-
ране на социално предприятие. Обучението в момента тече с график, съоб-
разен с ангажираността на участниците 

 Курс по оказване на първа долекарска помощ на деца до 8 годишна възраст 
воден от хабилитирано здравно лица и организиран от Български Червен 
Кръст Русе. Успешно завършилите курса (всички участнички) получиха сер-
тификати, които удостоверяват успешното им представяне на курса. 

 През есента на 2022 год. предстои и сертифицирано обучение за възпитател-
ки и бавачки с акцент върху педагогическия подход, умения за комуникация 
с деца, техните семейства, когнитивно и емоционално развитие, физическо 
и психомоторно развитие, управление на времето, организиране на различ-
ни дейности, осигуряване на безопасна среда за работа с деца, правни аспек-
ти на професията „детегледач“. Обучението ще завърши с полагане на изпит 
и получаване на сертификат.  

 С така организираната програма основната цел, която си поставяме е запъл-
ване на дефицитите от конструкцията на предприемаческия потенциал от 
една страна, от друга страна повишаване на тяхната самооценка, както и 
развитието на потенциала им като родители. Преминаването на сертифика-
ционни обучения им дава възможност да полагат достоен труд, който е 
съотносим към получените от тях компетенции. Провеждат се разговори за 
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провеждане на допълнителен семинар за развитие на капацитета с участие 
на представител на Американския Червен Кръст и възможност за адапти-
ране на тяхната програма в български условия.  

 

В регион Русе от 2021 г. има разписан териториален протокол, подкрепен от 13 
местни заинтересовани лица в това число Сдружение „Център Динамика“ (кризисния 
център, в който биват настанявани жени и деца, преживели домашно насилие и 
насилие, основано на пола), Община Русе, УМБАЛ Канев, Русенски Университет, 
представители на бизнеса, на професионалните средни училища,, НПО за подпомага-
не на процеса по икономическо овластяване на жените, преживели домашно насилие. 
След регистрацията на социалното предприятие, подкрепилите териториалния про-
токол ще бъдат поканени да подкрепят работата на новосъздадената организация 
спрямо своите компетенции и възможности – като инвеститори, ментори и супервай-
зори.   

На следващ етап предстои разписването на тази практика като модел, приложим 
за други региони, в които има кризисни центрове и заявен интерес за пилотиране на 
модела на териториалния протокол.  

Въпреки липсата на статистика за случаите на домашно насилие, наблюденията 
основно на неправителствени организации и системата на МВР всяка 4-та жена е 
жертва на домашно насилие. Основните усилия на държавните структури е в посока 
на осигуряване на безопасни условия за жените и техните деца, както и подкрепа за 
излизането им от насилствената връзка. Подкрепа се осигурява и в процеса на тяхно-
то социално включване основно в процес на намиране на работа, осигуряване на жи-
лище и настаняване на децата в детски заведения и образователни институции, но 
много често тази подкрепа не е достатъчна и често е ограничена до намиране на нис-
ко платена и непрестижна работа поради все още неразпознаваемост и чувствител-
ност на бизнеса към темата. Социалното предприемачество вече е доказана форма 
като възможност за създаване на заетост и осигуряване на доход от страна на пред-
ставителите на уязвими групи. За съжаление нашето законодателство все още не 
признава жените като такава група и няма създадени преференциални условия за биз-
неса при наемането на такива жени на работа. Социалното предприемачество е поз-
нат термин, макар и сравнително нов. Съдържанието се интерпретира различно. По 
отношение на законодателството Законът за предприятията на социалната и солидар-
на икономика (в сила от 02.05.2019) дефинира понятията „социална дейност“, 
„социално предприятие“, „социално предприемачество“ и др. По данни на НСИ – 12 
287 субекти ССИ през 2019 г. 

Мотивацията за социално предприемачество са много в посока на развитие на 
предприемаческия потенциал на жените като цяло и в частност на тези, преживели 
домашно насилие: самоутвърждаване, възможност за независимост, свобода да взе-
маш решения, Личностна реализация, изява, по-добри доходи, по-добро качество на 
живот. Мотиви основно в посока на икономическото овластяване на жените, прежи-
вели домашно насилие и насилие от интимния партньор.  
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Abstract: This work looks at opportunities to build trust through the use of marketing tools. 
The ultimate goal of the work is to offer an appropriate combination of components to build 
trust. A model has been proposed, the application of which would be suitable for tourist 
sites that provide shelter and nutrition. 
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Според Lindstrom [1] едно от важните изисквания за силна марка в онлайн среда 
и социалните медии е „доверието“. Доверието към марката е силно свързано с обеща-
нията, които марката трябва да спазва. В маркетинга доверието обикновено се раз-
глежда като желанието на клиента да общува с марката отново [2][3]. Според някои 
изследователи [4][5], доверието е двупосочно. В едната посока е вярата на клиента, а 
в другата е намерението на марката. Вярата на клиентите се свързва с очакването 
марката да спазва обещанията си, а намерението на марката определя приоритетите в 
очакванията на клиентите. Според Lin и Lee  доверието представлява положителните 
очаквания на клиента към марката и психологическото усещане и да се чувства неза-
висим от нея. Съотнесено към туристическия продукт, доверието се свързва с вярата, 
че клиентът ще получи обслужване, което да съответства на неговите нужди, без да 
попада в зависимост от доставчика на туристическата услуга. Що се отнася до наме-
рението на доставчика на услугата, комплексният характер на туристическият про-
дукт се свързва с високо ниво на сложност. 

 
От гледна точка на маркетинга, доверието може да бъде съотнесено към кон-

цепцията за маркетинговия микс, като се разглежда като стока. 
Прилагането на това мислене е възможно и полезно, ако следва да бъдат решени 

проблеми, свързани с регулирането на отношенията между доставчика и клиента. 
Същевременно е възможно участието на неограничено количество посредници, кои-
то да детайлизират различните аспекти на маркетинговия микс. Разглеждането на до-
верието като стока, ни дава възможност и да вникнем във възможностите за управле-
ние на доверието.  
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Възможности на дигиталния маркетинг за комуникиране на доверието към 
туристическия продукт 
 

За целите на настоящата работа ще разгледаме основно аспектите, свързани с ко-
муникацията на туристическите канали в дигиталното пространство. Аспектите свър-
зани с продуктовата, ценовата дистрибуционната политика, а също така други въз-
можни насоки, като значението на хората, които дават увереност на клиента, че про-
дуктът може да бъде доставен и използван, са възможност за бъдещи проучвания, 
които няма да бъдат разгледани. 

 

Социалните медии се считат за част от дигиталните компоненти на микса на 
интегрирани маркетингови комуникации. Те предлагат на компаниите както тради-
ционно представяне, така и възможности за уникални изяви. Традиционното прило-
жение на дигиталния маркетинг предлага на компаниите платформи, които създават 
възможности за общуване с клиентите, това може да са собствени ресурси, като уеб-
сайтове, или пространство на трета страна издател, каквито са блоговете, влоговете 
или сайтовете на социалните мрежи. Уникални са със своите характеристики, дават 
възможност на клиентите да общуват с компаниите и помежду си, като изграждат 
свързани общности от потребители [7][8]. Социалните медии осигуряват ефективен 
начин за достигане и ангажиране на настоящи и потенциални клиенти [9][10][11], 
като насърчават взаимодействието между потребителите и марките/компаниите 
[12][13]. 

Социалните мрежи са важни за търсенето на информация, в сферата на туризма 
[14][15] и като платформа за създаването на събития, организирани от потребителите 
[16]. Необходимо е да се оценят няколко важни момента при анализирането на со-
циалните медии. На първо място е необходимо да се използват по различен начин за 
различните сегменти туристи [17]. На второ място е необходимо да се реагира адек-
ватно на апелите, които социалните мрежи създават [18]. Социалните медии при под-
готовката за пътешествие могат да спомогнат за съкращаването на когнитивното раз-
стояние в туризма, според Ankomah и Crompton [19].  

Съдържанието на социалните медии и обзорните сайтове в туризма, създадени от 
доставчиците и посредниците на туристически услуги и организации по управление-
то на туристически дестинации, общо може да се нарече съдържание, създадено от 
организацията, а от ползвателите – съдържание генерирано от потребителите. Потре-
бителското съдържание може да се раздели на първично (снимки, видео, кратки исто-
рии, обзори и подобни), вторично (коментари на основата на първично потребител-
ско съдържание включително коментари, отзиви, лайкове, препоръки по разглеждано 
съдържание, количество на последователите, адресация през връзки и др.). 

Тема на задълбочени изследвания е въпросът за доверието към потребителското 
съдържание е социалните медии. В същото време се обсъждат въпроси, свързани с 
разкриването на самоличността и неприкосновеността на личните данни [20]. Обект 
на засилени изследвания са причините за писането на лъжи в отзивите и други лъж-
ливи съобщения за потребителското съдържание в социалните медии [21]. Според 
Berhanu & Raj [22], доверието в истинността на потребителското съдържание е срав-
нително високо и се запазва, но с увеличаване на възрастта на потребителите, негови-
те равнища спадат. На това доверие влияят редица фактори (например равнище и на-
чин на общуване, прозрачност и консистентност на комуникацията), както твърдят 
редица автори [23][24][25]. Според други изследвания, доверието в социалните мре-
жи е силно свързано с типа на социалната мрежа. Така например Facebook прилага 
стриктни мерки за превенция на Координирано неавтентичното поведение в социал-
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ните мрежи. Изследователите се обединяват около мнението, че „координираните 
човешки и автоматизирани акаунти тайно се стремят да подкопаят и манипу-
лират обществените дебати на социалните платформи“ [26]. 

С всяка следваща година нараства значително броят на потребителите, които 
използват Интернет и социални мрежи. През 2021г. количеството на потребителите, 
които използват Интернет достигна 59,5% (4,66 млрд. души) от световното население 
(7% ръст по сравнение с предходната година), а 53,6% (4,20 млрд.) от цялото населе-
ние има активни профили в социалните мрежи (13,2% ръст по сравнение с предход-
ната година). Забелязва се ръст на важни показатели като средно време, което пот-
ребителите прекарват в Интернет. През 2021г. потребителите изкарват средно по  
6 часа и 54 минути, а около 2 часа и 25 минути, потребителите изкарват в социалните 
мрежи. 

Мрежата от свързани потребители увеличава своята стойност със запазването на 
активните потребители и включването на нови. Забелязва се обща тенденция, че вся-
ка общност развива свои собствени стандарти, които стават задължителни за члено-
вете на общността. Новите членове е необходимо да се съгласят с утвърдените стан-
дарти, за да бъдат приети. 

От гледна точка на доверието, особен интерес представляват лидерите на мнение. 
Те успяват да привлекат вниманието на общността и мобилизират членовете към дей-
ствие. От гледна точка на бранда, представляват ценност тези влиятелни личности, 
които успяват да привлекат клиенти, които да извършат покупка. Като разплата, 
брандовете правят различни форми на плащане към влиятелните личности. 

Развитието на собствени дигитални активи става все по важно за организациите. 
Те се потапят все по-дълбоко в дигиталното пространство, като увеличават значител-
но присъствието в социалните мрежи. Туристическата индустрия не прави изключе-
ние. Пътуванията и туризмът сформират един от най-големите икономически сектори 
в света, като: стимулират социално-икономическото развитие и създаването на работ-
ни места (на него се дължат около 10,3% от световния БВП в размер на 8,9 трлн. 
USD). Пандемията от 2020г. доведе до загуби в размер на 2,7 трлн. USD и загубата на 
100,8 млн. работни места. Възстановяването на този сектор е от ключово значение за 
преодоляването на последствията от COVID-19. Това не остана незабелязано както от 
бизнеса, така и от правителствата. 

Инфодемията [27] от 2020г. се оказа ключов фактор, който дестабилизира турис-
тическата индустрия. Негативните последствия се свързват с изкуствено насаждане 
на страх и стигматизация [28]. Въпреки официалната отмяна на мерките срещу 
COVID-19 в България, обществото е разделено в мнението си. Всеобщо е усещането 
за неувереност в това, че хората могат безопасно да пътешестват. 

Социалните медии, като инструмент за маркетинга на туризма, имат големи пос-
ледствия. Клиентите все по-често осъществяват своето пътуване далеч преди негово-
то начало, защото в работата на специалистите по маркетинг започва още със създа-
ването на идеята, която се очаква да купи клиента. В този смисъл, компаниите, които 
създават съдържание, е необходимо да оформят своята дигитална стратегия на много 
ранен етап, в който да обмислят добре какви собствени ресурси ще разработят и как 
биха се възползвали от възможностите на социалните мрежи. Потенциалните ползва-
тели на туристическите услуги със сигурност ще се информират за възможностите, 
които предлага дестинацията, мястото за настаняване, заведението за хранене или 
забележителността, но това няма да даде отговори на всички нововъзникващи въп-
роси. 
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Маркетинг в социалните мрежи 
 

Географското положение на хората вече не е фактор, който е необходимо да 
отчитаме, ако искаме да постигнем сътрудничество между хората и съвместно 
създаване на стойност. Това е така, благодарение на технологиите, които навлязоха 
благодарение на Web 2.0 и поредната дигитална революция. Интернет е достъпен и 
позволява едновременно и глобално общуване Web 2.0 и дигиталната революция 
дадоха възможност на хората за включване, общуване и взаимодействие в социални-
те мрежи. Потребителите имат възможност да създават заедно потенциално привле-
кателно и следователно силно въздействащо съдържание. 

До момента не може да се наложи единно определение за „социални мрежи“, но 
работата на много изследователи и оформените от тях мнения, се допълват. Berthon и 
др. [29] смятат, че те представляват „продукт на базирано в интернет приложение, 
което се основава на технология Web 2.0“. Kaplan и Haenlein [30] смятат, че функ-
ционалността на социалните мрежи като информационен инструмент, ги определя 
като „група от интернет базирани приложения, изградени на технологическите 
основи на Web 2.0, които позволяват обмена на потребителска информация и 
съдържание“. Към това определение Mangold и Faulds [31] добавят, че социалните 
мрежи са станали основен фактор, който включва различни аспекти на поведението 
на потребителите, включително осведоменост, получаване на информация, обмен на 
мнения, отношения, потребителско поведение, а също така и обобщаване на инфор-
мация и оценка след извършване на покупка. Така можем да обобщим, че социалните 
мрежи или наричаните от някои изследователи „социални медии“, представляват ин-
тернет базирани приложения, които имат съдържание, генерирано от потребителите. 
Това съдържание се състои от „впечатления от медия, създадена от потребите-
лите, въз основа на съответен опит, архивиран или съвместно използваем в 
Интернет, за лесен достъп от страна на други потребители с техните впечат-
ления“[32]. 

Що се отнася до мащаба – през 2021г. 4,20 млрд. активни потребителя използват 
социалните мрежи. Най-голямото количество потребители са на възраст 25-34 
години, следвани от 18-24 годишните, като заедно двете групи са 57,4% от общото 
количество на потребителите в мрежите [33]. Най-използваната платформа през 
2021г. е Facebook (2,740 млрд. активни потребители), следвана от YouTube 
(2,291млрд.), WhatsApp (2000 млн.), Facebook Messenger (1300 млн.), Instagram (1221 
млн.). Instagram се приема за най-влиятелната социална мрежа, независимо от това, 
че по количество на потребителите е едва на пето място. Специалистите по марке-
тинг е необходимо да отчитат следните глобални тенденции: 

 приемането на социалните медии е все по-голямо (4,2 млрд. до началото на 
2021 г.); 

 мобилните устройства вземат преднина пред телевизията (3ч. 39 мин. 
интернет от мобилния телефон срещу 3ч. 24 мин. гледане на телевизия); 

 нараства времето онлайн (7 часа на ден в Интернет); 
 търсенето на информация е основен мотиватор за 2/3 от потребителите; 
 потребителите все още използват няколко устройства за достъп (всеки 9-ти 

потребител ползва и второ устройство); 
 по-стратегически подход към маркетинга в социалните мрежи (Кого? Защо? 

Как? В коя платформа?); 
 нови навици на аудиторията онлайн. 
 поръчка на храна онлайн и възход на онлайн търговията. 
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 Отчитайки глобалните тенденции, компаниите в туризма е добре да вземат 
под внимание следните препоръки: 

 нарастването на потребителите е възможност да достигане на повече по-
тенциални клиенти, но е свързано със засилваща се конкуренция; 

 дигиталната стратегия е необходимо да използва офлайн каналите в диги-
талния микс, както и стратегии за хармонично съвместяване; 

 по-продължителния престой на потребителите в Интернет не е гаранция за 
това, че те ще достигнат до апелите на брандовете по-лесно; 

 разработването на адаптивни версии на уебсайтовете, подходящи за различ-
ни екрани, се оказва минимално изискване, което трябва да се поставя пред 
разработчиците; 

 стратегията на организациите в туризма е необходимо да вземе под внима-
ние основното условия в дигиталния маркетинг – целите следва да бъдат 
фокусирани, целенасочени и измерими; 

 трябва да се предвиждат средства за извършването на проучвания, докол-
кото аудиторията е променена и все по-малко склонна на компромиси; 

 потребителите се научиха, че в онлайн пространството могат да направят 
много неща, освен това да намерим информация – не е разумно да се пести 
от електронни услуги (плащания, резервации и др.) 

Свързаните с туризма организации, които използват социалните мрежи, за да 
предават свята комуникация до аудиторията е необходимо да вземат под внимание, 
че е нужно да прилагат диференциран подход по отношение на съдържанието. Пре-
поръчително комуникацията да не се разпростира в прекалено много канали. Поддър-
жането на всеки канал изисква време и средства, които могат да отклонят организа-
цията от основната ѝ цел. Разумна стратегия може да бъде ограничаването на съдър-
жанието от компанията до минимум, като се насърчава съдържанието, създадено от 
потребителите.  

 
Доверие в сайтовете на основа на потребителско съдържание 
 

Нараства разпространението и важността на обзорните сайтове, създадени на ба-
зата на потребителско съдържание (а също така и на съдържанието, създадено от 
туроператорите). Нараства доверието в достоверността на тяхното съдържание 
[34][35][36]. Според Filieri и др. [37], пред мениджърите на тези сайтове стои все по-
сложната задача да запазят доверието. Така например, във Великобритания 
TripAdvisor беше необходимо да премахнат своя слоган, който по мнението на мест-
ните власти заблуждава хората за това, че отзивите на сайт са честни и заслужават 
доверие. 

Последното десетилетие поставя пред изпитание обзорните сайтове като 
TripAdvisor и Booking.com. В поредица от статии [37][38][39][40], тези платформи 
обстойно се анализират. В други публикации се разглеждат мотивите и причините за 
систематичното манипулиране на съдържанието на обзорните сайтове от страна на 
доставчиците на туристически услуги. Разглежда се възможността за манипулиране 
на съдържанието, с цел постигане на положителни отзиви. Количеството лъжливи 
отзиви се оценява на около 20% [41]. 

Различните типове анализ на данните в сайтовете, експерименти и практиката на 
мениджърите показват, че не всички отзиви са написани от реални потребители на 
туристическата услуга, които са мотивирани да дадат съвет на други потребители 
[42]. По този начин, част от съдържанието на сайтовете за отзиви за хотелско наста-
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няване въвеждат потребителите в заблуждение [43]. Оказва се, че отговорите на отзи-
вите, от страна на мениджърите, не се възприемат като положителни, а даже напро-
тив – могат да понижат доверието, както показва на практика на TripAdvisor [44].  

 
Опростен модел на доверието към туристическия продукт в дигитална среда 
 

Как ще изглежда туристическият продукт, в очите на ползвателите е въпрос на 
решения. Полезна рамка за взимане на решения от туристическите организации е въз-
приемането на доверието като стока. На база на теоретичната рамка и проведените 
изследвания в места, които осигуряват подслон и изхранване, можем да отделим 2 
големи групи подходи (Табл. 1). Първата група са тези, които водят към укрепване на 
доверието, а втората група са подходите по канали, които разклащат доверието в 
обекта. 

 
Табл. 1. Подходи в дигиталния маркетинг на обекти които осигуряват подслон  

и прехрана 
 

Положителни подход Отрицателен подход 
Facebook – насърчавайте гостите  

да оставят коментари и впечатления; 
качвайте актуална информация и 

снимки с ясна бележка, че са  
от собственика. 

Facebook – намеса в съдържанието, 
генерирано от потребителите. 

Instagram – използвайте референции, 
силно въздействащи образи и 

изключително кратки послания. 

Instagram – генериране на сложно за 
разбиране съдържание. 

TripAdvisor – поддържайте 
фактологията актуална и отговаряйте 

на коментарите. 

TripAdvisor – използване на 
инструменти за генериране на 

коментари. 
Booking.com – насърчавайте 

коментарите, актуализирайте редовно 
снимковия материал, без да използвате 

прекалено много редактори, 
актуализирайте описанието  

на обекта редовно. 

Booking.com – използване на 
преувеличения, сравнения, и прекалено 

много художествен текст. 

Google Maps – следвайте препоръките 
на системата, актуализирайте 

съдържанието, следвайте препоръките 
на гостите и отговаряйте  

на коментарите. 

Google Maps – следете собственото 
съдържание да е логически свързано с 

целта, която преследвате, не 
отстранявайте негативни коментари. 

 
Заключение 
 

Дигиталният маркетинг продължава да се въоръжава с нови и нови инструменти, 
които преследват целите на маркетинга, а именно – да направят изявата на марката 
по-целенасочена и по-печеливша, по сравнение с конкуренцията. Големи екипи от 
разработчици се опитват да предоставят пространството на своите платформи, за да 
насърчат обмена. По своята същност, социалните мрежи не се различават особено от 
класическата представа за пазар, където се срещат търсенето и предлагането, случва 
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се обмен на информация, идеи. Ако в миналото, на пазара се обменят всякакви стоки, 
то в социалните мрежи се търгува с най-безценната стока - доверието. 

Продаваме и купуваме доверие, като го обменяме за влияние, за последователи, 
за постигането на маргинална печалба, но каква е крайната цел?  

През мисленето за доверието, всеки туристически продукт може да бъде уника-
лен, в очите на своите клиенти или да бъде просто поредното разочарование. 
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Abstract: Today, there is no dispute anymore that success for a business comes through the 
application of the principles of sustainability in all its aspects. The understanding of 
sustainability translates into the implementation of a holistic approach to the financial and 
overall management of a company. Banks are major players in the economy, and they are 
compelled to follow this approach. How is it to be applied in practice, however? The 
current paper aims at providing a high-level answer to this question by providing 
information and shedding light on the emerging ECB and international organizations 
standards and requirements and outlines their relevance for the banks in Bulgaria and in 
Greece.  
 
Key words: Sustainability, Banks, ECB 
 
 

Introduction 
In 2020 the European Union (EU) officially sealed its decisiveness to move 

collectively towards a zero-emissions economy by 2050 by agreeing on the Green Deal. 
This was the apex of years of efforts at country level undertaken by several EU member 
states to counteract the phenomena that have been becoming increasingly evident - climate 
change and pollution along with the deepening need for imports of key raw materials.  

The Deal envisages the most sizable transformation ever in history to take place in 
Europe’s economy so that the most immediate challenges ahead of societies today - 
pollution and resource scarcity - be met. For that to take place, a change of the underlying 
economic model is required - from linear based on the „take-make-dispose” principle to a 
circular  – „take-make-recycle-reuse” economic model. The circular model is expected to 
solve both challenges thus boosting economic efficiency and curbing pollution, and 
therefore - climate change. 

Such changes require massive financial means to take place. Since banks are at the 
heart of the EU’s lending their role in this large-scale transition is of key importance. They 
will have to be in a position to properly meet the needs of businesses and households in the 
coming years so that the targets set out in the Green Deal to be accomplished at the EU 
level. This will inevitably impact their product portfolio and risk management. Here comes 
the key question: how to organize management of the multifaceted sustainability issues 
within banks? The answer requires understanding the role and the policy of the ECB in that 
direction, and then looking into the particular requirements it has for banks. In addition, 
international organizations, in the first place the United Nations Environmental Program 
Finance Initiative (UNEP FI), are offering their approach to sustainability management at 
banks though the Principles of Responsible Banking. And while the ECB requirements and 
recommendations are applicable to all banks in Greece and to only the systemic one’s in 
Bulgaria, the PRB are open to all banks, independent of their country of operation and size. 
ECB’s Stance on Sustainability with Respect to Its Own Operations. 
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By adopting an ambitious plan to incorporate climate change considerations into its 
policy framework, the European Central Bank (ECB) has taken the first step towards 
making its policies more environmentally friendly. In making this decision, the Governing 
Council demonstrates its dedication to incorporating environmental sustainability into its 
monetary policy in a more systematic manner. Climate change and environmental 
sustainability were a major focus of the 2020-21 strategy review. 

 
The ECB recognizes the importance of incorporating climate change issues into its 

policy framework, even if governments and parliaments have the main responsibility for 
addressing the issue. Changes in macroeconomic variables such as inflation, production, 
employment, interest rates, investment, and productivity; financial stability; and the 
transmission of monetary policy are all affected by climate change and the shift to a more 
sustainable economy. It's also worth noting that climate change and the transition to a low-
carbon economy have a direct impact on the value and risk profile of the assets held on the 
Eurosystem's balance sheet.1 

 
The ECB is placing focus on a number of particular areas: 
● Macroeconomic modeling and evaluation of the consequences for the transmission 

of monetary policy. For the ECB, the implications of climate change and related 
policies on the economy, the financial system, and the transmission of monetary 
policy through financial markets and banks to households and businesses will be 
closely monitored through the use of new models and analytical methods, both 
theoretical and empirical. 

● Analytical statistics for the assessment of the dangers of global warming. Green 
financial instruments and the carbon footprint of financial institutions, as well as 
their exposures to climate-related physical risks, will be covered by new 
experimental indicators developed by the European Central Bank. Starting in 2022, 
there will be a step-by-step improvement of these indicators in accordance with 
EU rules and activities in the area of environmental sustainability disclosure and 
reporting. 

● Disclosures as a condition of collateral and asset purchasing eligibility. For 
collateral and asset purchases, the ECB plans to impose new disclosure 
requirements on private sector assets as a new eligibility criterion. As a result of 
these regulations, the environmental sustainability disclosure and reporting 
practices in the market will become more standardized, while the proportionality 
of the requirements for small and medium-sized businesses is maintained. In 2022, 
the European Central Bank will unveil a complete plan. 

● Improved ability to conduct risk assessments. A climate stress test of the 
Eurosystem balance sheet will begin in 2022 to examine the Eurosystem's risk 
exposure to climate change, using the ECB's economy-wide climate stress test 
methodology. To that end, the ECB will check to see if the credit rating agencies 
recognized by the Eurosystem Credit Assessment Framework have provided all of 
the information necessary to understand how climate change risks are factored into 
their assessments. In addition, the European Central Bank is considering adopting 

                                                            
1 ECB presents action plan to include climate change considerations in its monetary policy strategy, 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.en.html, 8 July 
2021. 
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minimum guidelines for the integration of climate change risks into its internal 
ratings. 

● Collateral framework. For collateral mobilized by counterparties for Eurosystem 
credit operations, the ECB will take into account relevant climate change risks 
when examining valuation and risk control regimes. As a result, all relevant 
hazards, including those associated with climate change, will be taken into 
account. It is also important to note that the ECB will continue to keep an eye on 
structural market developments in sustainability products and will be ready to 
promote innovation in this sector as demonstrated by its decision to accept 
sustainability-linked bonds as collateral. 

● Asset acquisitions by corporations. According to the ECB's due diligence 
procedures for its purchases of corporate sector assets in its monetary policy 
portfolios, climate change concerns are already being considered. The ECB intends 
to alter the allocation structure for corporate bond purchases to integrate climate 
change considerations in the future. Climate change measurements or 
commitments by issues to such targets will be part of these efforts, as would issuer 
alignment with EU legislation implementing the Paris agreement. Aside from that, 
the ECB plans to begin providing CSPP climate-related data in the first quarter of 
2023. 

 
1. The Sustainability Policy ECB Has towards Banks under Its Supervision: 
Relevance for Greece and Bulgaria 
 
ECB’s policy towards banks in the area of sustainability translates into a number of 

supervisory expectations. They are outlined in one major document - the Guide on Climate-
Related and Environmental Risks for Banks, issued in November 2020,2 and materialize in 
detail in other activity-specific documents, such as the European Banking Authority’s 
Guidelines on Loan Origination and Monitoring.3 These documents are relevant to all banks 
in Greece since the country is a Eurozone member state, while for Bulgaria they apply only 
to the banks in the so-called Group I of BNB, or the largest, systemic banks. 

The Guide is a comprehensive document, it covers practically all areas of operation of 
banks, as well as HR, IT, audit, compliance, business continuity planning, and disclosures. 
In it, the ECB highlights the importance for banks to incorporate climate-related and 
environmental considerations across both their strategies and into their day-to-day modus 
operandi. These are presented in a schematized view on Fig. 1 below. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 More details here: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.ht
ml 
3 For further reference, see: Guidelines on loan origination and monitoring, 
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-
monitoring 
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Fig. 1. Allocation of climate-related and environmental considerations  
in a bank’s operations 

 

 
 

 
In particular, the Guide sets out 13 concrete expectations that the ECB has from banks. 

They cover different areas of banking activity, however, are intertwined and 
interdependent. We have analyzed them and grouped them into 6 broader categories.  

 

The first such category is related to strategy and business development. In this area, 
banks are expected that: 

1. They are aware of the short, medium, and long-term impacts of climate-related 
and environmental risks on the business environment in which they operate; 

2. They incorporate climate-related and environmental risks into the formulation and 
implementation of their business strategy;  

3. The management body considers climate-related and environmental risks when 
developing the overall: 

● business strategy; 
● objectives;  
● risk management framework and  
● demonstrates good oversight of climate- and environmental-related risks. 
 

The second area of importance that the ECB outlines, is risk management, and banks 
are expected to do the following: 

● The risk appetite framework (RAF) should explicitly integrate climate-related and 
environmental risks; 

● Climate-related and environmental risk exposures should be reported in an 
aggregated form so that management and relevant subcommittees can make 
informed choices; 

● Risk management frameworks need to incorporate climate-related and environmental 
concerns as drivers of existing risk categories; 
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● At each level of the credit-granting process, keep an eye on the risk in all 
portfolios and take climate-related and environmental concerns into account. 

 

The third area of interest is capital markets, and the particular expectations from ECB 
to banks are the following: 

● Continually monitor the impact of climate-related and environmental concerns, 
and build stress tests that incorporate these risks, into the Bank's present market 
risk positions and prospective investments. 

● Determine whether or if significant environmental and climate-related risks could 
result in net cash outflows or a reduction in liquidity buffers, and if so, include 
these risks in the management of liquidity risk and the calibration of liquidity 
buffers. 

● As part of the broader process of ensuring capital adequacy, identify and assess 
climate-related and environmental risks 

● It is necessary for the Bank to review the suitability of its stress testing in order to 
incorporate climatic and environmental risks into its baseline and adverse 
scenarios if they exist. 

The fourth sphere that banks are called to incorporate climate-related and environmental risks, 
is human resource management. And here they are expected to assign responsibilities 
within the organization for the management of climate and environmental hazards. 

The next, fifth area of concern is legal issues management and business continuity 
management. In this specific area, banks need to consider the potential impact on business 
continuity and the increased reputational and liability risks that may result from 
environmental and climate-related disasters. 

The last, sixth, area that we have grouped ECB expectations into, is related to 
disclosures. Climate and environmental hazards that banks consider to be significant should 
be made public. In this respect, banks need to pay particular attention to the European 
Commission’s Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-
related information, the Sustainability Finance Disclosure Regulation (SFDR), and the EU 
Taxonomy for sustainable activities. 

 
2. Setting Up Sustainability Management at Bank-Level Based on International 
Agreements: Relevance for Greece and Bulgaria 
 

At international governmental level, the most important agreements that define certain 
frameworks for sustainability management are the UN Sustainable Development Goals 
(SDG), the Paris Agreement, and the EU Green Deal (relevant for the EU, however 
impacting the rest of the world). These agreements prescribe the high-level framework for 
actions in all spheres of economic activities of the signatories. How are banks impacted and 
what are the practical implications for them stemming from these agreements? When 
thinking about the applicability of international agreements on banks, all banks both in 
Greece and in Bulgaria are affected. 

In order to organize meeting the various goals and targets in the agreements, 
governments need to involve commercial, as well as investment banks in the process. At 
global level, the United Nations (UN) acts as the focal point for setting standards for the 
industry. For the purpose of meeting the SDG, as well as the targets set out in the Paris 
Agreement, in 2019 the UN together with 132 banks from 49 countries initiated the 
Principles for Responsible Banking (PRB). This is a voluntary initiative whose aim is to set 
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standards for banks worldwide with regards to, generally, how they are going to contribute 
in the process.  

 

More specifically, the PRB comprises six principles targeting particular areas of 
banking activities, and signatory banks have committed themselves to reflecting these 
principles in all strategic, portfolio and transaction levels of their activities:4 

1. Alignment: requiring banks to align their business strategy with the SDGs and the 
Paris Climate Agreement; 

2. Impact and target setting: implying that banks shall continuously increase their 
positive impacts and at the same time decrease their negative impacts on, and 
manage the risks to, people and the environment resulting from their activities, 
products, and services. They will set and publish targets for the areas in which 
they can have the most significant impacts; 

3. Clients and customers: banks are to ensure that their clients and customers have a 
positive impact on the environment by acting in a responsible manner; 

4. Stakeholders: banks will consult, engage, and collaborate with key stakeholders in 
a proactive and responsible manner to advance society's goals; 

5. Governance and culture: banks will demonstrate their commitment to the PRB 
through effective governance and a culture of responsible banking; 

6. Accountability and transparency: banks commit to conduct periodic reviews of 
their individual and collective execution of the PRB and be upfront about their 
good and negative affects on, and contributions to, society's goals. 

 
To put the PRB into action, signatories must follow three procedures. They are outlined 

in a separateUNEP FI document, Key Steps to be Implemented by Signatories, and they 
include certain theoretical considerations. In order to determine the most significant 
potential good and negative implications that their operations may have on the societies, 
economies, and environments in which they operate, banks must evaluate their actions. 
More specifically, they have to: 

1. Consider the bank's scale in specific geographic areas, industries and technologies;  
2. Take into account the importance of certain challenges and priorities in nations 

where the bank works and  
3. How large the economic, social and environmental impacts identified are5 
 
Each signatory bank must submit a progress report 18 months after its joining the PRB. 

Each bank’s progress and then the collective progress of all signatories takes place in three 
steps 

● Whether and how the banks have examined their present impact on people and the 
environment. 

● How and have they done prioritization and setting of targets in areas with the 
greatest impact.  

● And finally, what steps they have taken towards the implementation of steps to 
achieve the objectives. 

                                                            
4 UNEP FI. About the Principles. https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/more-about-the-
principles/) 
5 Paul A. Davies and Michael D. Green. 130 Banks Commit to UN Principles for Responsible 
Banking. The Banking Law Journal. Feb 2020, pp. 83-84, https://m.lw.com/thoughtLeadership/banks-
commit-UN-principles-banking-law-journal) 
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Reporting progress publicly and having this reporting validated by a third-party by year 
four. 

In October 2021 UNEP FI published the first collective progress report on the 
implementation of the PRB.  

 
The report's key findings show early signs of progress. As an example: 
● Sustainability has been identified as a strategic priority by 94 % of signatory 

banks. 
● 93 % of signatory banks are investigating the environmental and social 

consequences of their operations. 
● Targets are being set by 30% of signatory banks, with a strong collective focus on 

climate and financial inclusion. Within this group, 17% have set at least one 
aggressive target in a high-impact area (this is mainly climate mitigation and 
financial inclusion).6 However, the report also identifies areas in which signatory 
banks can improve. For instance: 

 

1. Data availability and quality. The analysis demonstrates that many banks are 
having difficulty tracking and measuring success due to the scarcity and poor 
quality of data, both within the banks' internal IT systems and from external data 
sources. As banks get a greater grasp of how to assess the influence of their goods, 
portfolios, and services on society and the world, they will strengthen their impact 
analysis. 

2. Increasing action on more crucial challenges of sustainability. Certain 
sustainability issues appear to be underrepresented, despite the fact that science 
and the world community have classified them as vital. For example, only 15% of 
banks listed biodiversity as a critical impact area, while 23% identified human 
rights, despite studies and stakeholders indicating that both are significant risks 
and impacts that the industry must address. 

3. Ascertaining that all targets are sufficiently connected to the impact analysis's 
findings. The targets should be consistent with the PRB's guidelines and should 
include all bank-financed activities. Too many banks have targets for internal 
operations, such as head office electricity consumption.7 

 
Conclusion 
Organizing sustainability management at bank level is a must for all banks in Greece 

since the country is a member of the Eurozone and all rules of the ECB are applicable to its 
banks, as well as for all systemic banks in Bulgaria due to its desire to join the Eurozone. 
This means they need to embrace sustainability as a core consideration in their business 
undertakings. In order to assist banks, navigate in the vast and complex sustainability 
universe the ECB has produced a specific guide in which the main steps to be taken are 
outlined.  

                                                            
6 See: Lovegrove, S. UNEP FI first collective progress report on the UN Principles for Responsible 
Banking, (UK), https://www.regulationtomorrow.com/eu/esg-uk/unep-fi-first-collective-progress-
report-on-the-un-principles-for-responsible-banking/, 2021 
 

7 Simon Lovegrove, S. UNEP FI first collective progress report on the UN Principles for Responsible 
Banking, (UK), https://www.regulationtomorrow.com/eu/esg-uk/unep-fi-first-collective-progress-
report-on-the-un-principles-for-responsible-banking/, 2021 
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Apart from that, international organizations such as the UNEP FI and their PRB, are 
assisting in this complicated process. And while ECB requirements are applicable to all 
banks in Greece but only to the systemic ones in Bulgaria, the recommendations of the PRB 
are open and potentially applicable to all banks who wish to abide by them. Thus banks are 
collecting knowledge and expertise to be in a position to meet the shifting demands of the 
market. 
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DIGITAL VALUE CHAINS –  

AN EXPLORATORY STUDY OF THE PHARMA 
  AND HEALTHCARE INDUSTRY 

 
Christian Rueckold, PhD Student 

BASF, Burgas Free University 
 
Abstract: This research assesses what impacts digital solutions can have in the value 
chains of the pharma and healthcare industry once being used across different players. As 
research in this area is yet emerging, research was conducted via mixed methods/ 
triangulation approach, reviewing state of the art literature, expert interviews with ten 
experts in pharma and healthcare and case studies of six digital solution examples in 
practice. The research could validate that tracking seems to be an important topic but also 
gave indication that pharma players will move closer to patients and can improve their 
innovation cycles. Additionally, it provides insights on the potential evolution of value 
chain players and their offerings which will relate much more to personalised treatments 
and services.  
 
Keywords: Value Chains, Healthcare, Pharma, Digital, IoT, Blockchain 
 
 

As in almost all industries, digitalisation has triggered several changes also for the 
pharma and healthcare industry and its value chains. Digital technologies are in use across 
several areas of the these value chains and more recently are used across different players. 
Most recently, also decentral digital technologies such as blockchain and Internet of Things 
are used in the pharma and healthcare industry in order to manage interactions across 
different players and help to support efficient coordination and supply of goods (Schofield 
& Thasarathakumar, 2021). In general, the pharma and healthcare value chain is rather 
complex with many players interacting. Pharma producers source raw materials from many 
different suppliers in order to manufacture their products. Afterwards, products are passed 
on to distributors who supply pharmacies. So called over-the-counter products (OTC) can 
be directly sold to patients from there whereby prescribed medications are provided based 
on a prescription by a medical practitioner.  

Consequently, medical practitioners are important actors in the value chain for pharma 
and healthcare and many marketing activities of pharmaceutical producers focus on them. 
Issues in this value chain area are manyfold: 90% of pharmaceutical innovation projects 
fail, data sources are not efficiently connected and data analytics consumes a lot of time 
which impacts time-to-market for new products and fraud happens in many areas along the 
value chain. Consequently, significant effort is spent of quality management activities, 
fraud protection and communication between key stakeholders. In this context, some 
authors foresee a big potential of newer digital technologies, stating that for example 
technologies such as blockchain could have the potential to account for more than 20% of 
cost saving in a market where pharma let along accounts for 500 bn $ sales p.a. globally 
(Iredale, 2021). Nonetheless, research around digital solutions along the value chain of the 
pharma and healthcare industry is still very limited and this research field is yet emerging 
(Hoppe, et al., 2021). Thus, this paper aims to shed light and give insights of what can 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

167 

happen if digital solutions are used across different players in the pharma and healthcare 
value chain and how the value chain could evolve once those digital solutions across 
different players are implemented. 

 

 
 

Figure 1: Schematic graph of pharma & healthcare value chain,  
Source: created by author, 2022 

 
1. Research approach 
The current field of research on the impact of (decentral) digital technologies on the 

value chains of the pharma and healthcare industry is very premature. Hence, research is 
exploratory and aims to identify first indications on what impact these technologies could 
have. More in-depth research will be required afterwards to analyze particular elements in 
detail. To tackle exploratory research impactfully and comprehensively, a mixed methods 
approach was chosen to conduct the research adequately. For this purpose, three different 
methodologies are used to research the same field: 

1. Extensive literature research 
2. Case studies of recent use cases 
3. In-depth expert interviews 
This mixed methods-approach allows triangulation of the research field and enables a 

comparison between the findings of the different methodologies to ensure validity and 
reliability of these findings, especially for exploratory research (Johnson, et al., 2007). 

 

To assess the question which impact (decentral) digital technologies can have on value 
chains of the pharma and healthcare industry, three elements are researched: 

 Trust 
 Coordination 
 Business Models 
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Figure 2: Schematic graph of research approach via mixed methods/triangulation, 
Source: created by author, 2022 

 
Based on this, 5. key research questions have been defined: 
1. Can (decentral) digital technologies help to overcome issues related to trust and 

transparency? 
2. Can (decentral) digital technologies help to allocate resources more efficiently 

and/or generally optimize flow of goods and processes within the value chains? 
3. Can (decentral) digital technologies enable new business models, i.e., new forms 

of value creation and/or value capture and if so who is creating and capturing it? 
4. Can the deployment of (decentral) digital technologies change the way how value 

chain players interact with each other and how would this influence their 
relationship among each other then? 

5. Can (decentral) digital technologies trigger the rise of new players in the value 
chains or the disappearance of others and how would this influence the distribution of 
power along the value chains? 

To conduct the research along the mixed-methods/triangulation approach, at first recent 
literature is researched for the respective areas to detect initial insights around the research 
questions. Secondly, case studies of real-life examples of (decentral) digital technologies in 
practice in the pharma and healthcare industry are researched. Lastly, exploratory in-depth 
expert interviews are conducted to address the research questions from an expert point of 
view. Finally, the findings of all three research methods are compared in order to identify 
consistencies and detect discrepancies of the different methodologies. The questions have 
been validated via a pre-test with an expert for (decentral) digital technologies for the 
pharma and healthcare industry. 

 
2.  Literature research 
Recent literature is researched around four different areas in order to assess what 

impact digital technologies across different payers can: 
 Trust and trust-related issues 
 Efficiency and coordination across different players 
 Business model evolution 
 Obstacles to implementation 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

169 

This clustering shall provide multi-perspective and comprehensive insights and help to 
derive potential implications on the evolution of the value chains of the pharma and 
healthcare industry. 

 

2.1. Trust-related issues 
The management of supply chains, in particular temperature management is an 

essential topic for the pharma and healthcare industry as many medications need to be 
stored and transported along strict temperature regimes. Thus, many authors see great 
potentials of utilising decentral digital technologies such as blockchain in conjunction with 
sensors and other Internet of Things technologies to improve this topic (Hulea, et al., 2018). 
Herby parallels are drawn to the nutritional industry that has similar quality requirements to 
its value chains and flow of goods management (Yang, et al., 2021). Recent studies show 
that technologies like blockchain can eventually be very useful to manage temperature 
within the supply chains of pharmaceuticals (Hosseini Bamakan, et al., 2021). As temperature 
management is also essential to meet regulatory requirements, distributed ledgers and IoT 
sensors can be instrumental to improve effectiveness in the pharma and healthcare industry 
(Bocek, et al., 2017). In fact, product tags that can be used by digital technologies, e.g., bar 
codes, already exist for many products, so authors rather state that the difficulty to 
implement tracking technologies is rather a question of how to manage data flows but not 
tagging goods, as currently data is handled in insular system by respective players along the 
value chain in rather insular systems (Clark & Burstall, 2018) 

What can distinguish the pharma and healthcare industry might be its high degree of 
fragmentation that can make fraud much easier compared to other industries. So, beyond 
managing information sharing around origin and processing of goods along the value chain, 
some recent studies also put new digital technologies such as distributed ledgers in context 
of intellectual property management (Clark & Burstall, 2018).  

 
2.2. Coordination & process efficiency 
The usage of digital technologies across different players in the pharma and healthcare 

industry is associated in most cases with increased efficiency. Strong benefits are seen by 
integrating different systems which seems to be very beneficial as the industry is very 
complex and has lots of stakeholders interacting with each other in parallel (Trenfield, et 
al., 2022). Currently, many larger players operate their own systems which makes it 
difficult to bring them together in an efficient way and valuable time is lost, i.e., inefficient 
communication and data flow slow down time-to-market of pharmaceutical research 
projects and thus innovations. In the past, key players were trying to implement larger 
overarching systems that seem to have a rather centralised character but this has triggered 
questions around data privacy and data ownership, so that most recently some authors do 
see decentral technologies as potential alternative to manage efficient exchange between 
stakeholders but to overcome potential issues around data privacy and ownership that might 
come with rather centralised systems  (Mirdad & Khadeer Hussain, 2021). This was also 
shown in a most recent study that examined the implementation of a circular concept for 
pharma supply chains. The authors clearly mention that the complexity with many different 
actors in the value chains of pharma and healthcare makes it difficult to implement such 
systems effectively (Khan & Ali, 2022). Nevertheless, great benefits of digital technologies 
across different players in this industry are mentioned in context of supporting more 
individualisation of medication and healthcare service delivery and also by faster 
innovation circles in context of decentral clinical studies that are supported by digital 
technologies (Woods & Iyengar-Emens, 2019). 
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2.3. Business model evolution 
Generally, research on business model evolution in context of digitalisation is very 

limited for the pharma and healthcare industry. Moreover, authors rather mention that 
business models that are enabled by digital technologies, such as sharing economy-related 
business models, are also applied in the healthcare context as shown by a recent study for 
healthcare delivery transportation services in Italy (Schiavone, et al., 2021).   

Notwithstanding, some authors see opportunities for business model innovation in 
context of digital technologies in the healthcare and pharma industry especially for 
information exchange platforms that enable co-creation of different players and 
connectivity of service offerings. Although enabling co-creation on digital platforms is 
nothing new, this notion seems to be beneficial in the pharma and healthcare industry as so 
many stakeholders are interacting and proper connectivity between key actors can thus 
yield some significant benefits, especially if such platforms can connect public and private 
stakeholders (Su, et al., 2021). 

Some authors state that often larger players such as pharma companies have key roles 
in the pharma and healthcare industry, whereby those larger incumbent larger players rather 
trigger incremental innovation and stick to their existing business model, while mostly start-
ups are the ones that trigger actual business model innovation in healthcare (Herrmann, et al., 
2018). In line with this, most recent research states that a majority digitalisation efforts in 
the pharma and healthcare industry rather relate to digitising existing processes, predominantly 
communication processes, so that digitalisation is rather supporting efficiency gains but not 
so much the rise of actual new types of business models (Kraus, et al., 2021).  

 

2.4. Obstacles to implementation 
As improving communication between different stakeholders via digital systems is 

seen as major benefit, the integration between different systems is key. Hereby research 
sees major issues regarding the lack of interoperability of different systems especially for 
the pharma and healthcare industry that is highly fragmented with many different actors 
interacting at the same time with each other (van Velthoven, et al., 2019). This lack of 
interoperability was also confirmed by recent research although digital technologies are 
constantly improving (Trenfield, et al., 2022). Other authors refer to the ethical dimension 
that needs to be considered when triggering digitalisation in pharma and healthcare and thus 
ethical questions might slow down the rise and implementation of new digital solutions 
across different player although being technically feasible (Vial, 2019). 

 

2.5. Results of literature research 
In essence, digitalisation activities in the value chains of the healthcare and pharma 

industry are mainly considered by recent research in context of efficiency gains. In most 
cases those efficiency gains relate to improving the communication and information 
exchange among different stakeholders. Hereby two areas seem to be standing out, first 
those digital technologies seem to create some improvement for tracking goods along 
supply chains and secondly, digital solutions can be used to make patient data fast 
accessible and trust support innovation and more precise and individualised treatment. 
Obstacles are seen in many areas, referring to potential issues around data privacy 
management and ethical discussion but also to technical issues such as the interoperability 
of systems that are used by different players. As a consequence, digital technologies that 
are used across different players are not so much seen by researchers as key enabler of new 
business models but as potentially strong contributor to efficiency and quality improvement 
for existing process flows. 
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3. Case studies 
To assess the research questions in practice, the deployment of digital technologies 

across different players in the healthcare and pharma value chains is examined. Although 
the research is exploratory and the usage and deployment of (decentral) digital technologies 
for cross-value chain systems and initiatives is yet emerging, these use cases have been 
chosen with the aim to cover a broad range of applications. Thus, these different examples 
have been selected in order to draw conclusions and provide guidance for further research.  

 

3.1. PharmaLedger 
PharmaLedger, a blockchain-based project was started in 2020 by a consortium of 29 

member including 12 large pharmaceutical companies such as Pfizer, Bayer and Novartis 
and various other players of the pharma and healthcare industry. The project aims to realise 
a broad range of use cases based on distributed ledger technologies, referring for example 
to patient data management and support of clinical studies. By this consortium approach, 
players also strive to shape certain market standards, i..e, technological standards, where 
every player can benefit individually and to enable a more streamlined and smooth 
interaction. The initiators see the incentive to join as quite important for the project to be 
successful and thus see this as major topic (Morris, 2020). One of the first use cases of the 
project is to manage leaflets that are packaged together with drugs, in order to overcome the 
issue of communicating any changes on those leaflets. Up until now, it seems to be rather 
tricky and complicated to communicate any changes on those leaflets once the drugs leave 
the production on pharma producer level. With the new decentral digital technology those 
communication hurdles towards patients should be overcome, i.e., pharma producers should 
be connected more swiftly to patients. Technically, this use cases utilises a code on the 
drug´s packaging so that patients can scan this code and then receive most recent 
information on the respective drug. Also, the producer can prove via this solution that the 
respective patient got the right information which adds to compliance for pharma 
producers. On the flipside, the distributed ledger technology secures the personal data of the 
patient, i.e., so that network participants do not know who is asking for the information on 
that particular medication (as this person is likely also the user of the medication). The aim 
of this initial use case of PharmaLedger is not only to improve the communication and 
information flow – and by this also compliance – between pharma producers and patients, 
but also to reduce costs that are associated with drug recalls that are triggered by faulty 
leaflets or faulty information on packages which account for a two-digit percentage of all 
drug recalls. Also, the project received support from the European Union as public 
governance body in order to ensure that legal requirements are considered and the public 
support for such initiatives is given (Jennings, 2021). 
 

3.2. BlockMedX 
In 2018 the distributed ledger-based BlockMedX has been created with the aim to 

improve safety for taking painkillers and avoid drug abuse in the USA, mainly caused by 
overprescription. One enabler of overprescription by medical practitioners is the lack of a 
proper tracking solution about how much prescribed painkillers a patient already received 
and used. This is due to the fact that one patient can consult multiple doctors at the same 
time and receive multiple prescriptions accordingly. Also, handwritten prescriptions and the 
lack of a proper cross-practitioner tracking system pay into a significant share of drug abuse 
and overprescription, in many cases even leading to patients´ deaths.  With BlockMedX a 
blockchain-based solution was established where patient, physicians and pharmacies 
participate. Physicians have access to the patients prescription history and can issue 
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prescriptions accordingly. Technically, the medical practitioner who alone can issue a 
prescription via a dedicated key functionality, is realising a prescription that is still pending 
until it gets validated by BlockMedX Pharmacies also have access to the prescriptions 
issued by the physician and the history of the patient, whereby each transaction is validated 
on the blockchain accordingly. By this, transparency increases significantly on both 
medical doctors but also pharmacy level in order to support a more drug usage for patients 
(Jindal, 2018). 
 

3.3. Adveva® platform 
The pharma company Merck has partnered with smartpatient, a digital service provider, 

to create a digital interaction platform with patients that suffer from Multiole Sclerosis. The 
platform was called Adveva® as part of the my patient platform and started in 2017. The 
platform was aiming to give personalised advice and intended to be complementary to the 
treatment by medical practitioners who do not have sufficient time to manage patients that 
frequently. The ultimate goal was to support patient compliance, i.e., ensuring that the right 
medication is taken at the right time and to increase patient knowledge and transmit 
important content for their therapy. By this, relevant content can be shared highly scalable, 
e.g., via videos. Smart digital technologies provide the content in a tailored way, based on 
specific needs, which is patients the perception that this service is personalised. The 
Adveva® platform is interlinked with other digital offerings of Merck that target patients, 
for example platforms that help to manage injections. By this, patients can utilise a 
comprehensive offering for their treatment needs and likewise Merck is gathering more and 
more data and insights. Patients do not neccessarily need to register and by this Merck aims 
to manage data privacy obstacles. Nowadays, the platform has more than 100 million 
interactions with patients on a regular basis (Gaede, 2021). 
 

3.4. VaccineLedger 
In 2021, the two Asian tech companies StaTwig and Tech Mahindra were creating the 

project VaccineLedger in context of the Covid crisis. The project is based on a distributed 
ledger technology and shall support the tracking of vaccines along value chains from 
producers, throughout logistics and up to healthcare delivery providers, i.e., patient level. 
The tracking solution should support the reduction of vaccine shortages, temperature 
management along logistics, e.g., cold chain management and shelf-life management as 
well. Participants of the tracking scheme can use their smartphones to scan codes on 
packages in order to validate their progress along the value chain (Manly, 2021). The 
approach has been piloted by StaTwig in India and now both parties seek to scale the 
solution by establishing a consortium including many players and stakeholders of the 
pharma and healthcare industry (Taylor, 2021). 
 

3.5. Decentralised clinical studies and Medidata platform 
Throughout the last years, decentralised clinical trials were on the rise whereby 

participants of such studies interact with the organisers of the respective study via digital 
means. This can include the usage of certain wearables, telemedical interactions or online 
surveys. Some authors project a strong growth rate, i.e., almost doubling the amount of 
decentralised studies in 2022 compared to 2020 (Parkins & Hillman, 2021). Digital solution 
like Medidata support the organisation and execution of decentralised clinical studies and 
also engage patients to join similar studies after they joined a particular one. Other digital 
platforms like Castor allow researchers to create clinical trials within easy-to-use solutions 
and also match with suitable patients that have joined the platform, in order to create faster 
outcomes  (Parkins, 2021). 
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3.6. BRUINchain 
The project BRUINchain was established in 2020 as an digital solution between UCLA 

health, a system of different hospitals and health institutions around Los Angeles, 
California, and a pharma producer using decentral digital distributed ledger technologies. 
The project was set up within a public program that should support traceability of 
pharmaceuticals along the value chain for improved compliance and reliability of the value 
chain. The digital solution utilises codes on the packaging of each drug in order to validate 
its origin with the pharma provider (Chien, et al., 2020). Hereby the pharma provider does 
not have to reveal to many details and data points such as all serial numbers of the 
respective drug, but the user in the hospital simply scans the code and asks for validation be 
the pharma producer (Jennings, 2021). If the code is validated, the drug package is 
processed, if not then being sorted out in order to avoid fraud. After this, each transaction 
across different persons at the pharmacies and hospitals at UCLA health are tracked 
whereby each person scans the product via smartphone app. By this, medical doctors can 
check at a glance where the drug comes from and how it was processed. As quality checks 
bear significant costs, i.e., personnel costs, utilising such approaches might bear significant 
cost saving potentials. In fact, the project was initiated in context of a new public regulation 
by the US federal authorities FDA, the so called Drug Supply Chain Security Act, requiring 
healthcare providers to validate the origin of medications more thoroughly (Chien, et al., 
2020). Notwithstanding, this system of connecting different players across the value chain 
of pharma and healthcare were initiated as closed system between a pharmaceutical 
provider and a healthcare institution.  
 

3.7. Results of case studies 
The case studies of the two areas pharma creations and healthcare delivery give 

insights and diverse perspectives on the research questions as follows: 
 

1. Can (decentral) digital technologies help to overcome issues related to trust and 
transparency? 

There are many indication in the mentioned case studies that digital solutions across 
different players in the pharma and healthcare value chain can help to improve trust and 
compliance and overall support quality management in related supply chains. The case of 
Pharmaledger shows that digital technology can be used to protect against fraud and 
manage compliance by sharing the right information to the right person at the right time. 
The examples of BlockMedX shows that digital solutions between various stakeholders in 
healthcare delivery, i.e., patients, medical doctors and pharmacies, can help to ensure 
compliance and avoid drug abuse by potential overprescription, whereby especially 
decentral digital technologies where chosen to manage data privacy safely. The example of 
VaccineLedger showed that seamless tracking of value chain steps across different players 
via digital technologies can help to manage quality issues and thus trust between them and 
also the example of BRUIN chain shows that digital technology can help to manage quality 
of drug delivery in healthcare delivery institutions and thus improves compliance and trust 
between different players effectively. In many of these cases decentral technologies where 
used and it can be derived that those technologies can play a vital role for trust and 
compliance. 

2. Can (decentral) digital technologies help to allocate resources more efficiently 
and/or generally optimize flow of goods and processes within the value chains? 

The example of PharmaLedger has shown that relevant information can be shared 
much more efficiently among different players than before, i.e., leaflets are automatically 
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updated once changes happen. Also, this example shows that effectiveness can be improved 
as the digital solutions ensures that everyone who participates in the system is receiving 
information once issued which might not have been the case before. The case study of the 
Adveva® platform by Merck makes patient interaction much more scalable and thus 
efficient, also it provides comprehensive advice to patients very frequently which is an 
extent of therapeutical advice that was not possible before by means of the healthcare 
delivery system, i.e., by using purely medical doctors and pharmacies for advice. Vaccine 
ledger has shown that temperature management can be improved and thus improve the 
effectiveness of the supply chains for pharmaceuticals and corresponding raw materials as 
well as BRUIN chains that showed that costs for quality checks can be saved and that 
quality management can be run comprehensively and not only by sample tests. Looking at 
the examples, it can be seen that especially decentral digital technologies can help to 
improve efficiency and effectiveness for supply and delivery related topics whereas for 
more efficient communication they can be useful (e.g., PharmaLedger) but also other digital 
technologies can create efficiency and effectiveness benefits (e.g., Merck´s platform 
Adveva®). Overall, there is a clear indication that digital solutions across different players 
in the pharma and healthcare value chain can strongly support efficiency and effectiveness. 

 

3. Can (decentral) digital technologies enable new business models, i.e., new forms 
of value creation and/or value capture and if so who is creating and capturing it? 

The example of the Adveva® platform enables Merck as pharma player to interact with 
patients much more, i.e., to an extent that was not possible before for pharma players. By 
this, Merck can offer additional services and can make use of data points and related 
insights for themselves but maybe also sell data points (if compliant with data privacy) to 
others. Also, healthcare delivery, in this case tailored therapeutical advice, is enabled which 
was not possible before to this extent and frequency by the existing healthcare delivery 
system. Nevertheless, looking at other example cases, most of digital solutions help to 
improve the effectiveness, e.g., by better or more personalised support, and/or efficiency of 
existing business models in the pharma and healthcare value chain.  

 

4. Can the deployment of (decentral) digital technologies change the way how value 
chain players interact with each other and how would this influence their 
relationship among each other then? 

Generally, the example cases show that data is shared much more comprehensively 
once those digital solutions are deployed between different players and actors of the pharma 
and healthcare value chain. The example of PharmaLedger shows that decentral digital 
technologies can be useful to support data sharing in compliance with data privacy 
regulations whereas the case of the Adveva® platform by Merck shows that that utilising 
other approaches can also work whereas patients are not registered in this case which can 
be an indication that decentral digital technologies can play a supportive role for data 
privacy management. Also, this example shows that incumbent players such as pharma 
company Merck can act in new roles in addition to their current role, meaning that Merck 
acts in addition to its role as pharma suppliers also as medical advisor which was done by 
medical practitioners and pharmacies  before only. 

In essence, most examples show that by using digital technologies along the pharma 
and healthcare value chain, pharma players move much closer to patients and get many 
more insights. Traditionally, there had been a few intermediate players between pharma 
companies and patients such as distributors and pharmacies and also medical institutions. 
This line seams to get blurred and more direct interaction between pharma companies and 
patients can be observed. On the other hand, the example of the Medidata platform for 
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decentralised clinical studies also shows that new types of intermediates can arise as those 
decentralised clinical studies were enabled by digital technologies. Besides the fact that 
interaction between different stakeholders can be enabled by digital technologies that was 
not possible before (i.e., between pharma companies and patients), digital solutions in the 
pharma and healthcare value chain help to improve the existing communication between 
different players, as shown in the example of BlockMedX by medical doctors, pharmacies 
and patients for drug prescriptions. 

 

5. Can (decentral) digital technologies trigger the rise of new players in the value 
chains or the disappearance of others and how would this influence the 
distribution of power along the value chains? 

The example of Medidata as platform for decentralised clinical studies shows that new 
players can emerge once digital solutions have enabled new forms of interaction between 
different players along the value chain. On the contrary, the example of the Adveva® 
platform by Merck shows that also incumbent players like pharma company Merck can take 
over a similar role by interacting with patients directly. Thus, there is no clear indication 
and it might be subject to further research if this is new players will rise significantly. Also 
the cases have no clear indications if certain players will be gone once those new digital 
solutions are in use, although the stronger interaction between pharma companies and 
patients directly can be interpreted as potential opportunity to make certain intermediaries 
between both players redundant. 

 
4. Expert Interviews 

The third method as part of the mixed methods/triangulation approach is related to 
experts for using (decentral) digital technologies in the value chains of the agri-food 
industry. These experts are a diverse group of people and comprise decision makers and 
experts and from digital health companies, decision makers and digital experts of pharma 
companies as well as medical practitioners and doctors in order to ensure comprehensive 
insights. In total, interviews with 10 different experts took place in order to create initial 
insights as part of exploratory research along three research areas: transparency, 
cooperation and business models.  

 

 
 

Figure 3: Schematic graph of expert panel for interviews.  
Source: created by author, 2022. 
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The questions have been pre-tested with one expert and tested for validity and 
reliability. The interviewees have been informed that the interviews are recorded and that 
their participation is voluntarily and then can end the interview anytime if they wish. Also, 
the interviewees have been encouraged so speak openly about their experiences and views. 

After taking place, the interviews have been transcripted and analysed using the 
qualitative research analysis method from Mayring. Accordingly, superior themes have 
been identified and the interview content was assessed accordingly in order to find 
communalities and inconsistencies and also to identify potential directions for future 
developments as the research field as entirely exploratory (Mayring, 2015). Based on the 
expert interviews, the following themes around the research objects trust, coordination and 
business models as well as the research questions were identified: 

 
4.1. Traceability to avoid fraud 
Almost all interviewed experts point out the importance of digital solutions that are 

used across various players along the value chain for improved traceability of goods. 
Especially, traceability was mentioned in the context of fraud protection whereby some 
interviewed experts clearly state that this topic is relevant especially outside Europe, i.e., 
for the African market, larger parts of Asia such as China and also partially the United 
States of America were mentioned in this context. In the past, so called agents had been 
used that do sample checks in various markets in order to validate that each drug package 
does really contain the product that is mentioned on the packaging. Hereby those agents 
had to visit individual pharmacies and check individual packages, resulting in a costly and 
workload-intense procedure. Nowadays, digital solutions can be utilised to manage this 
topic whereby pharmacists and patients can check with their smartphone if the drugs in a 
package do match what the package claim to be. Hereby decentral digital technologies are 
in use that also allow to connect to legal authorities and potentially report any deviations 
from expected quality standards or potential fraud allegations. Especially this connection 
was reported by an expert to be not possible to this comprehensive extent and that 
efficiently,  utilising the traditional approach with agent screenings on pharmacy level. By 
this, new digital technologies connecting various players along the value chain of the 
pharma and healthcare industry have enabled to swiftly connect different stakeholders of 
the industry. 

Technically, experts report that such digital solutions often utilize codes on packages, 
e.g., bar codes, that are unique and allow tracking all along the value chain up to drug 
producer level. Generally, counterfeit and fraud seems to be a big issue according to the 
experts, also selling pharmaceuticals online on marketplaces such as Amazon seems to have 
boosted this issue. Meanwhile, not only tags on packages are used but also drugs, i.e., pills, 
are tagged as well according to the experts. Hereby holograms or codes printed on pills are 
used, yet those approaches are still somehow niche applications. Asked about potentially 
scalability of this methos, experts told that this might be quite costly and resource-intense 
but seems to be a matter of economies of scale whereby such printing technologies can get 
more affordable once being used more broadly. Y 

The interviewed experts state that in most cases such traceability initiatives have been 
initiated by pharma players, mostly to avoid any damage to brand reputation. Being asked, 
experts mention especially brand reputation in this context and not only or not especially 
the motivation to reduce commercial losses of pharma companies due to such fake drugs 
and black market developments. Notwithstanding, experts also mention that digital 
solutions are also utilised by raw material suppliers for the pharma and healthcare industry, 
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not only by the pharma producers themselves. Nevertheless, most experts see those 
approaches being driven mainly by the pharma producers, especially by the originators, i.e., 
those who have intellectual property on certain drugs. 

In addition, an expert also mentions potential trust issues to be existing between 
pharma players and regulatory bodies and institutions of the public healthcare system, so 
traceability might also be beneficial in this context. Also the notion of “customers” was 
discussed by the interviewed experts, whereby one experts points out that especially for 
prescribed medicine rather medical doctors serve as customers from a pharmaceutical 
producer perspective as patients anyhow need to take the medicine they get described from 
their physician in order to treat their medical issue. Thus, the medical doctor acts as 
decision maker which drug to prescribe (if several different drugs exist with the same active 
performance ingredient). Generally, the notion of marketing towards patients was discussed 
controversially, as for prescribed drugs usually patient marketing is not permitted legally 
and/or morally. Although this does not affect over the counter-drugs that can be bought by 
patients without any advice or subscription from medial doctors, generally, according to the 
experts, it seems that digital solutions for traceability are not so much used to support any 
marketing claims. In contrary, one experts reports that it can be observed that in context if 
sustainability, patients might be more interested where drugs are coming from. 
Nevertheless, most experts see digital solutions for traceability mostly in the context of 
fraud protection in order to avoid any issue related brand reputation and product quality.  

 
4.2. Efficiency gains 
Generally, the interviewed experts did strongly refer to potential efficiency gains in 

context of digital solutions that are used across different players of the pharma and 
healthcare value chain. Among them, digital solutions for improved traceability along the 
value chains of the pharma and healthcare industry were mentioned by the experts also 
strongly in the context of potential efficiency gains. In particular, the experts referred to 
certain quality checks that need to be performed at individual stages of the value chain. For 
example, ingredient suppliers need to perform quality checks for the raw materials that they 
receive and pharma producers need to perform quality checks for the ingredients that they 
receive. In particular, experts point out that those quality checks are important but likewise 
exhaustive as many raw materials can go into one ingredient and many ingredients can go 
into one pharmaceutical. According to the experts, it seems not only to be important that 
the right products are delivered in the expected quality, but also that certain quality criteria 
along the logistics are met. For example, for some products it seems to be important that 
they do not exceed certain temperature thresholds throughout logistics which is the reason 
why some products ad purpose are not shipped via air freight or other logistical ways. 
Notwithstanding, it seems not to be easy to validate if the framework conditions, that have 
been pre-defined, were met along the logistical ways. Hereby digital technologies can be 
instrumental, i.e., sensor technologies or similar that can be used throughout the logistical 
routes between different players. 

Once goods arrive at the next stage of the value chain, one expert explains, often 
samples are taken and checked in the lab while the product is already being used in 
production. If this quality check reveals that quality of the received good is not as expected, 
the whole production batch for which the arrived good was used, needs to be wasted. For 
this case, digital solutions that are based on sensors can be used, whereby they check in 
real-time once goods arrive of the quality of the goods is as expected. If goods do not 
comply with those quality standards, they can be immediately sorted out and will not be 
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used for production. Hence, via this approach misproduction can be reduced effectively, 
leading to less resources being wasted along the production process.  

In this context, experts also mention the necessity of sharing data across different 
players, as those data points can also support to minimize any production-related issues. 
The experts mention that for this purpose currently data logs are shared between different 
players along the value chain, for example temperature data of the production of ingredients 
are shared by ingredient suppliers to pharma producers. Although experts point out that 
sharing data between different players of the value chain strongly improves the 
effectiveness and efficiency of the value chain, they also mention that this does not work 
perfectly due to cultural issues and concerns around the overall sensitivity of those data 
points. Nevertheless, they mention that collecting data points has been simplified by 
applying (decentral) digital technologies such as sensors, so more and better data could be 
shared. In context of potential efficiency gains via digital technologies in the pharma and 
healthcare industry, experts do not only mention the substitution of improvement of quality 
checks but also the potential substitution of validity checks being embodied by four- or 
eight-eyes principles. Hereby digital technologies could be used to validate information 
without the necessity of various actors to perform the validation themselves. Aside from 
this, efficiency gains by digital solutions are mentioned by the experts as lever to manage 
costs more smartly. For examples, the experts state that medical doctors can become more 
efficient if initial assessments are supported by digital tools and patient data records are 
available comprehensibly and conveniently for various stakeholders in healthcare delivery. 
In fact, proper management and availability of digital patient records was mentioned 
several times by the interviewed experts as key enabler for an efficient healthcare delivery. 
Other solutions being mentioned are telemedical services that can help to serve more 
patients at the same time.  

 
4.3. Improved patient compliance 
Another element that was associated by the experts with digital solutions being utilised 

across different players along the value chain is related to patients´ drug-taking compliance. 
In particular, experts mention that due to digital technologies, pharma players can interact 
with patients and check if they are taking the right drugs at the right time, which is the 
ultimate goal of any successful medical treatment. For this purpose, pharma players utilize 
for example smartphone applications that remind patients of taking their respective 
medicine. More recently, also newer sensor-based technologies have been used as 
mentioned by an expert whereby 6G-enabled technologies utilize microchips that are 
attached to tablet blisters and send a signal once a tablet leaves the blister. This approach 
does not only help patients to improve their intake compliance but also supports pharma 
producers during clinical trials in order to validate those studies. In essence, those digital 
technologies enable pharma players to move closer to patients, as highlighted by the 
experts. 

 
4.4. Improved precision and individualised treatment 
Most interviewed experts highlight that digital technology that is used across different 

players of the value chain significantly contributes to effectiveness for the value chains of 
pharma and healthcare, i.e., support precision in medical care. Some experts even mention 
improved precision as main benefit of digitalised value chains in the healthcare industry. 
Examples often include certain feedback loops from patients to treatment providers or 
developers, e.g., one expert mentions the benefit of knowing a patients´ blood type in order 
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to prescribe the right medicine. In this context, also personalised medicine is discussed 
whereby the interviewed experts rather state the truly personalised medicine might be rather 
unrealistic but providing treatment to patients based on certain biomarkers that are 
transmitted via digital tools might already bear a great benefit, e.g., for cancer treatment. In 
fact, individualised treatment could mean that a certain drug is manufactured differently for 
each blood type, as mentioned by one expert, and by this can be much more effective at 
patient level compared to a broader all-blood type treatment. Digital technologies are 
mentioned in this context as transmitter and storage technologies, whereby not only 
individual patient track records seems to be interesting for pharma producers and healthcare 
providers but also the spread of certain bio markers across populations, e.g., in one 
geography might already be beneficial for pharma producers in order to provide more 
tailored medicine. Some experts mention that pharma producers and players of the pharma 
and healthcare industry would also be willing to pay for such data points, opening up 
perspectives on potential new revenue streams.  

Also the interviewed experts mention that precision can be supported by digital 
technologies in the pharma and healthcare value chains by more effectively coordinating 
different players to support more precise development and delivery of the right 
pharmaceuticals at the right time. In essence, one expert also mentions that digital 
technologies that connect patients with other players in the pharma and healthcare industry 
can also support pre-emptive evaluation of health risks and thus support faster action, 
maybe even before certain diseases arise. Some experts see medical devices being 
instrumental hereby if they can submit data to relevant stakeholders accordingly. This 
would enable real-time treatment of certain issues and by this eventually help that certain 
diseases do not emerge that heavily or at all and thus enable a stronger focus on prevention 
by the healthcare system. In addition, the interviewed experts also mention that this might 
be the case not only for pharmaceuticals but also for healthcare equipment. One expert 
raises the example that digital technology and data feedback could reveal that the 
effectiveness of one medication was not given as the equipment to apply the medication 
was not warm enough and thus needs to be pre-heated. This insight was obviously new to 
the equipment manufacturer and thus helped to improve the medication by providing more 
clear advice to patients. 
 

4.5. Improved usage of patient data for innovation 
Another important topic that was highlighted by many experts is related to using 

patient data, in particular from clinical studies, for innovation purposes whereby digital 
technologies can be supportive to transmit and share data among many different players. 
On one hand, the interviewed experts mention digital technologies in context of improving 
validity and reliability of clinical studies with patients while on the other experts state that 
via support digital tools clinical trials can be run much more efficiently and thus innovation 
can be driven much faster. Also, studies can be shared more easily and international 
comparison between results will be simplified according to the experts. 

 In fact, experts mentioned that Covid served as booster of utilising digital technologies 
as efficiency driver in this area. For example, digital tools were used to perform clinical 
studies with much shorter time required than usually, as patients could provide data points 
via digital means to pharma companies and medical institutions. Perspectively, experts see 
great benefit of digital solutions for research and innovation as many more data points can 
be created and gathered. 
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Nevertheless, many experts mention that data privacy plays and important role in this 
context and especially certain decentral digital technologies such as blockchain could be 
useful to manage data privacy from a patient perspective, i.e., to support patients in making 
conscious decisions about what data to share with whom and what not. In this context, also 
decentral digital technologies such as blockchain are mentioned as potential support for 
data privacy and data ownership management for patient data. Nevertheless, it was also 
stated that blockchain and similar decentral technologies can be instrumental but there will 
likely be other technologies coming in future that will then substitute such approaches 
based on decentral technologies like blockchain. 

Also, experts see a potential downside in the significantly increasing amount of 
available data points throughout digitally supported medical studies which is related to 
quality concerns. In particular, experts mention that currently quality-ensuring systems such 
as peer reviews are in place that support the validity of clinical studies. If more and more 
data points will be gathered via digital solutions and more and more clinical study data is 
available, it can be hard to navigate for researchers and medical practitioners and become 
more difficult to assess what is relevant and meaningful and what not. 

On the contrary, experts state that the current systems of clinical studies and medical 
publications is rather focussed on publishing results of clinical studies that show positive 
results whereby especially those studies with no positive results might be very insightful as 
well. Accordingly, if due digital solutions it gets much easier to collect and process patient 
data, also these types of studies can be made available and used by relevant stakeholders. 

In addition, the experts mention certain obstacles of data being created by clinical trials 
currently, for example that data points cannot be used across different departments at one 
pharma player or cannot be used for similar projects due to certain restrictions in data 
privacy regulations. If digital technologies would enable a more broad usage of patient data, 
this would yield a massive benefit for innovation management in pharma creations in 
particular, as mentioned by the experts. 

Besides insights on patient data, the topic of patient co-creation was discussed 
somehow controversially as some experts state that this might be less relevant especially 
for prescribed drugs and if feedback of patient around certain (side) effects is provided, this 
is mostly associated with lots of bureaucracy to be managed. Some pharma producers and 
similar players in the pharma and healthcare industry look specifically for patient feedback 
via digital tools, for example via social listening on online forums around certain (side) 
effects or particular drugs. Other experts see this topic of patient feedback rather less 
relevant and – if anyhow – rather relevant for over the counter-products. Notwithstanding, 
the interviewed experts point out the benefits of digital solutions for open innovation 
projects whereby pharma producers open up their innovation projects for external 
researchers and experts. 

According to the interviewed experts, Covid served as strong lever for more 
digitalisation of the value chains in the pharma and healthcare industry and in particular for 
faster innovation cycles supported by digital technologies. For example, one expert 
mentions the so called project “lightspeed” by the two pharmaceutical companies Biontech 
and Pfizer, whereby the clinical trial period was not more than one year compared to 
usually a minimum of three years until sufficient data is being collected. In fact, experts 
state that managing clinical studies actually means managing data points, thus digital tools 
that connect patients with other players along the value chain can be very supportive. 
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4.6. Enabling of new business models via data monetisation 
Generally, the data that is gathered within clinical studies remains in the ownership of 

patients as these are very personal data points. As these data points might not only be 
relevant for the pharma player that operates one particular clinical trial but can also be 
beneficial for other pharma producers or similar players of the value chain, patients could 
also sell them to those other players as mentioned by the interviewed experts. By this, data 
monetisation would be enabled, for example one expert explicitly mentions the OCEAN 
protocol in this context that is used to commercialise on data points via shared and 
distributed digital technologies. In particular, patients can store their data points as tokens 
on distributed ledger technologies and offer them on digital platforms to other parties, i.e., 
other players of the pharma and healthcare value chains. Although being technically 
feasible, the experts mention that such approaches are yet premature and still many pharma 
players might still be reluctant to utilise such approaches for getting data points as they are 
afraid around any potential data privacy issues that are associated with sensitive patient 
data. Some experts state that maybe other industries might be more bold to utilise such 
approaches near-term but generally see a big opportunity for improved and more efficient 
innovation of pharma players by participating in such data monetisation economies. 

On the contrary, other experts mention successful examples of patients that sell their 
data points for specific purposes in Switzerland and the USA. In this context, the 
interviewed experts clearly state that sharing data by patients as part of a rising data 
economy in pharma and healthcare might not only relate to selling data for money, but can 
also mean that patients share their data if they get other types of benefits such as a more 
personalised treatment of healthcare delivery service and medicine can be tailored to their 
needs or they get a discount on certain medications if the commit to share their data points. 
In fact, many experts mention that patients are much more willing to share their data 
digitally if the see the ultimate benefit of their data sharing, i.e., if it improved certain 
therapies such as cancer treatment but they might be less willing to share and sell if it is for 
pure commercial purposes. 

Although shared data play an important role for the pharma and healthcare industry, 
many experts point out that culturally this industry is rather conservative and proper data 
sharing does still not happen to a larger extent. In this context, experts point out that data 
sharing is actually an enabler to create more meaningful data points, as other players can 
make use your data and enrich it whereby the insights on the enriched data set has much 
more value than the isolated data sets would have. Some players seem to facilitate data 
sharing via their own digital services, e.g., one experts mentions a digital solution that is 
being offered to players in the pharma and healthcare value chain in exchange of data 
insights and if those players do not want to share data they have to pay subscription fees. In 
essence, such approaches whereby users of services can either pay via money or via data 
seem to be a serious hint on a rising data economy. According to the experts, respective 
players in the industry already understood the value of data that they can share, as one 
expert mentions that certain data points of raw material suppliers can simplify work with 
regulatory bodies (e.g., for registering drugs in certain geographies) of pharma players 
which are the customers of those ingredient suppliers. In this context, according to the 
expert, those ingredient suppliers do not give away those data points for free but try to 
commercialise them somehow.  

In context of data sharing, the interviewed experts anticipate the evolution of only few 
data sharing standards that are used across the industry, whereby being able to share data 
might serve as differentiator for players for some time and then could be hygiene factor to 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

182 

participate later on. Also distributed ledger technologies such as  blockchain have been 
mentioned by the interviewed experts whereby these technologies are not seen to be vital 
for data storage but their smart contracts are seen eventually instrumental to be useful to 
manage a data sharing-economy. Generally, data monetisation is seen as major topic 
whereby (decentral) digital technologies can serve as strong enabler. 

Generally, the experts foresee that data aggregating companies will benefit from this 
evolution and eventually a new market can be established that is based on shared data 
whereby service providers put more focus on prevention than before which can potentially 
lead to a decrease of treatment measures to be required, e.g., pharmaceuticals. Nevertheless, 
one experts mentions that already today plenty of relevant data is available but the tricky 
part is rather to draw meaningful conclusions out of those data points. Based on this, some 
experts see that likely larger tech companies will play a vital role in this areas as they have 
they technical expertise to deal with larger sets of data and it will be hard for pharma 
companies that need to insights for their innovation management to keep up to speed with 
those tech players. 
 

4.7. Obstacles to implement new digital solutions across value chains 
The interviewed experts also refer to certain obstacles to implement new digital 

solutions across different players in the pharma and healthcare industry´s value chains. In 
particular, many experts refer to cultural resistance whereby the culture of most players and 
actors in this industry is rather conservative in context of data sharing, i.e., a pro-active data 
sharing-culture is not yet evolved sufficiently. Next to this, many interviewed experts state 
that associations, e.g., associations of medical practitioners, want to hinder the rise of 
digital solutions among different players as this creates more transparency, also about value 
chain profit pools. Generally, the experts see that key players are resistant to change and see 
this resistant and major reason why larger, value chain-wide digital solutions fail. Also, the 
experts mention a lack of proper organisation between different key stakeholders of the 
pharma and healthcare industry to implement new digital solutions across different players 
such as patient records that can be accessed by a number of relevant players in the industry. 
Here, the experts state that not the lack of suitable technical solutions hinders progress, but 
ineffective organisation between key players to define common standards and cultural 
resistance to change. In this context also budget constraints are mentioned, especially for 
healthcare providers such as hospitals. In essence, experts also see that an ineffective 
communication between healthcare providers and public institutions and administrations 
contribute to a slow adoption of new digital solutions. 

In fact, some experts mention that the actual technical implementation of new digital 
solutions is not so expensive but the trickier part is often to get the new solution approved 
by respective authorities and to make them comply with respective regulations. Hereby the 
experts refer to the current regulatory system not being ready for the implementation of 
new digital solutions across different players of the value chains in the pharma and 
healthcare industry. Especially Covid was showing, according to the experts, that data 
points as basis for studies can now be gathered much faster via digital solutions but that the 
technical feasibilities of those solutions where often clashing with the existing regulatory 
standards.  

In addition, experts mention the strong need for technical capabilities of various players 
in the industry in order to technically implement all those new digital solutions, including 
technical talents experts. For example, some experts mention that major pharma and 
healthcare players do not have the technical capabilities to make their systems robust 
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against hacking which contributes to a slow adoption of digital solutions across different 
players in the industry. In this context, experts also refer to the complexity of the value 
chains in the pharma and healthcare industry, mentioning examples where one player has 
lots of different suppliers, often ranging from smaller to larger entities, so that 
implementing comprehensive data sharing systems can be quite complicated. 

Nevertheless, the experts also mention that Covid strongly accelerated the rise and 
usage of digital solutions, although still a lot of basic work has to be done to create an 
infrastructure for new digital solutions across different players to unfold. One expert states 
that many regulatory bodies where driven by the fast development during Covid that were 
enabled by new digital technologies, i.e., gathering relevant data points for permitting new 
vaccines as these data points have been gathered much faster than expected by the 
regulatory authorities. In order to deal with the situation, regulatory bodies committed to 
certain practices in a rush due to the high pressure for releasing new medications during 
Covid, whereby the expert anticipates that Covid has opened a new age in terms of dealing 
with digital solutions and regulatory bodies. Generally, most concerns relate to the usage of 
patient data for innovation purposes, i.e., clinical trials and studies, and then finally also the 
permission of new medications by regulatory institutions. Hereby experts also mention new 
decentral digital technologies such as distributed ledger (e.g., blockchain) to support the 
patients in managing their own data and eventually limiting visibility as they would like to. 
Hence, some experts see new decentral technologies as potential enabler for managing 
patients data within new systems of data sharing across different players of the pharma and 
healthcare industry´s value chains. 

In fact, data privacy and related regulations and public governance bodies are 
mentioned as major obstacle for new digital solutions to be implemented across different 
players. Some experts state that data privacy regulations are overdone and are not required 
to ensure a safe handling of patient data among various institutions and players. In some 
cases, experts also describe that existing rules can be hard to understand for practitioners, 
one example being mentioned is the processing of patient records which is very tricky from 
a legal perspective even via secure emailing systems but can easily be done via fax, 
whereas fax machines can be accessed by many people and secure email program require 
comprehensive authorisation checks. However, the experts describe the legal situation 
around data privacy as complex and heterogenous across different countries, whereby 
Switzerland was mentioned as bet practice example of safeguarding patient interests but 
also enabling innovative digital solutions to be implemented fast and effectively. 

 
4.8. Value chain evolution 
Being asked about potential a evolution of the industry´s value chains in light of new 

cross-value chain digital solutions, the experts believe that the role of some players might 
change whereas other players might not be required anymore. For examples, existing 
validation institutions such as quality assurance bodies, will likely not be substituted by 
digital solutions but their work might change according the some experts. One expert 
mentions that maybe they will rather validate the processes that lead to a certain final 
outcome but not the outcome itself anymore in the future. In addition, also the role of 
market intelligence institutions might change as they usually compile data sets of on 
insights of the pharma and healthcare industry and these insights can also be created and 
gathered somewhere else, maybe more efficiently. 

In fact, experts anticipate that certain roles will change as the availability of data will 
make rather basic tasks more redundant, so that experts do not need to spent time on 
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gathering data but spent more time on interpreting them and taking action upon the 
interpretation. In essence, this would make operations of certain players in the pharma and 
healthcare industry more efficient. 

Generally, the experts foresee the evolutions of data management standards including 
data governance frameworks and data literacy, whereby those who set those standards can 
become very powerful. With many decentral digital technology projects happening at the 
moment in parallel, according to one expert, this evolution might take more time as such 
decision are now with many different players and actors in the industry. Consequently, the 
experts foresee such an evolution rather mid-term, i.e., not happening within the next five 
years. It this context, it was mentioned by some experts that they see decentral digital 
technologies being instrumental to manage data confidentiality for new digital solutions  
but not so much as sharing infrastructure along the value chain. 

Furthermore, experts perceive already now a stronger consolidation also for digital 
platforms in the pharma and healthcare industry, whereby the experts anticipate that only 
two or three powerful platforms will remain after a period of further consolidation. On the 
contrary, one expert anticipates that new business models with smaller, more specialised 
digital platforms will evolve, especially in context of bio-pharma.  

In terms of current value chains players, the interviewed experts mention that newer 
digital technologies can make incumbent players redundant as those digital solutions can 
connect various players much easier without major support by intermediates. Examples 
were raised during the interviews for software companies that support invoicing of medical 
practitioners and also for service companies that connect doctors to pharmacies for 
prescribed medication as this can be handled via e-prescription. Generally, the experts see 
that many activities of those intermediaries are not required in the future once those new 
technologies are in use across different players. Hence, if those players don’t change their 
role and offering, they might turn out as losers from such developments. Hereby some 
experts could foresee that pharmaceutical companies could make use of digital interaction 
channels with patients and directly provide their products and medications to them without 
pharmacies as intermediaries. One expert explained that although being technically 
possible, pharmaceutical players are currently hesitant to implement such solutions as they 
do not want to harm their relationships to pharmacies. In this context, e-prescription is seen 
as major digital innovation and key enabler of this development. Nevertheless, in near- to 
mid-term future pharma players will make use of such opportunities with a high likelihood. 
On the contrary, one expert states that providing medication might also require human 
interactions for some patients that appreciate personal contact and advice by pharmacies 
whereby very likely patients will reveal a heterogenous behaviour with some utilising more 
efficient and convenient e-commerce channels whereas others might appreciate using 
(local) pharmacies and their expertise. Either way, most interviewed experts state that 
generally pharma companies will move much closer to patients once data is shared more 
comprehensively in various initiatives.  In addition, most experts also highlight that the role 
of medical practitioners will likely not be substituted by digital means but their work will 
become more precise and efficient by using digital technologies. 

Also, the interviewed experts highlight the increasing importance of prevention that is 
enabled in a personalised and tailored way by digital means. If more prevention measures 
are realised, much less disease treatment might be required and many diseases will likely 
not emerge or expose a much less harmful development than today. As a consequence, this 
will impact key players of the value chain that operate their business based on medical 
treatment needs, most prominently pharma companies. In this context, one expert states that 
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prevention measures will increase being supported by digital technologies and treatment 
will become less relevant, but very likely the industry will end up in a kind of more 
balanced hybrid of prevention and treatment measures and treatment applications will not 
be fully substituted by prevention. 

If enabled by public legislation, some experts foresee a more stronger steering role of 
healthcare insurances that utilise digital solutions across the value chain to support patients 
more and foster prevention measures in order to reduce costs. Also, they can offer patients 
more tailored services and solutions based on their individual needs in this context. 

Once more and more of those cross-value chain digital solutions are implemented, 
some experts see that tech companies which are not traditional players of the pharma and 
healthcare value chain, can become very powerful as they have all required competencies 
and economies of scale to manage those digital solutions fast and effectively. Regarding 
pharma players, experts see that they might struggle to adopt to such a technology leader 
role although currently they would be the natural players due to their powerful position and 
access to data via clinical studies. Thus, it might be likely that new powerful players enter 
the pharma and healthcare value chain. 

Due to increased connectivity between different players along the value chain via 
digital solutions, experts mention that very likely the different sectors of the industry will 
likely move closer together, for example primary and secondary care and research and 
medical practitioners. In essence, experts state that most of those incumbent players will 
remain but their work will become more connected and thus efficient. 
 

4.9. Results of expert interviews 
Efficiency gains are seen in many areas, among them traceability of goods along the 

value chain, more efficient healthcare delivery services such as more efficient work of 
medical doctors and especially in context of sharing patient data across different players. 
Also digital solutions will help to become more effective, i.e., by enabling more precise and 
individualised treatment and medication for which data sharing across different players 
along the value chain is key. 

Digital solutions are used to track product flows across different players and can help 
to avoid costs, optimise production and perform quality management tasks at several 
players along the value chain much cheaper and more comprehensively (not only sample 
testing by agents). Aside from fraud protection that is especially relevant in Africa, Asia 
and partially also the US, pharma players want to protect their brand reputation via utilising 
such digital solutions. Such digital quality management solutions are not only used by 
pharma but also by various other players such as raw material suppliers, distributors and up 
to pharmacy level. 

Innovation cycles can be much faster using digital tools as just proven with the 
digitally supported clinical studies during Covid where pharma players required only a 
fraction of the time that is usually required to perform those activities. However, data 
privacy seems to be a serious issue and many opportunities cannot be captured due to 
existing data privacy regulations. Governance bodies and legal regulations in this context 
are perceived to have outdated rules that hinder innovation to unfold. Although the 
increased availability of patient data is much appreciated by the experts, also by medical 
doctors, some concerns around quality management of clinical studies were raised once 
many more data points are available and published. 

The connectivity that comes with cross-value chain digital solutions in pharma and 
healthcare might foster the evolution of a data economy where patients can share their data 
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and get something in return, initial cases in Switzerland and the US have been mentioned 
by the experts. In this context, the experts see a higher likelihood for a potential data 
economy to unfold if patients see the clear value of their data sharing and this value might 
be connected to some health benefits, for example by contributing to the innovation of a 
new medication that might be relevant to them or by offering more personalised services, 
than purely offering monetary compensation for data sharing. Decentral technologies can 
be an enabler to manage data access for patients but are not seen as vital instrument for data 
storage. 

Although data sharing is key for all those development, experts see a strong cultural 
resistance for this in many areas of the value chain, i.e., between raw material suppliers and 
pharma companies but also between patients and healthcare delivery institutions. In this 
context, also a lack of proper organisation and lack of common ground between key 
stakeholders in the industry are mentioned as major obstacle for digital solutions to be 
implemented effectively across different players, e.g., for digital patient records. Generally, 
mindset, culture and cooperation between different key players are seen more as an 
obstacles than the lack of suitable digital technologies. 

Digital technologies will enable more preventive measures which can shift value from 
treatment to prevention. This can create a new market but also this can mean that the 
market for treatment providers will decrease which would have a significant impact on 
pharma companies. Although pharma payers are quite powerful in the pharma and 
healthcare value chain, they are not considered as key players for those digital 
developments due to lack of expertise. Rather larger tech companies are seen in this role. 

Generally, the experts see that most value chain players will remain and become more 
connected and thus work more efficient together. Although digital solutions could make 
significant parts of the work of some players redundant, the experts see that some roles 
such as medical doctors and pharmacies or also quality assurance institutions will remain 
but only their work will change whereas other players such as invoicing support service 
providers are likely to be substituted by digital technologies that increase the connectivity 
across different players. 
 

5. Evaluation & Discussion of findings 
The mixed methods/triangulation research that comprises state of the art literature 

reviews, 10 expert interviews and 6 case studies of digital solutions that are used across 
different players within the value chains of the pharma and healthcare industry reveal 
interesting insights. Some statements and hypothesis of recent literature could be validated, 
some could be enriched and some new findings could be gathered. To enable a proper 
comparison of the results, they have been clustered into 3 different clusters with 3 themes 
each: 

 Motivation with finding related to tracking of goods, research and innovation and 
more individualisation and precision 

 Implementation with findings related to data privacy, obstacles and efficiency 
gains 

 Evolution with findings related to existing and new roles, business models and 
winners and losers.  
All findings are captured in the Figure 4. 

The motivation to use digital technologies across different actors in the pharma and 
healthcare value chains are manyfold. Especially, track and trace of goods along the value 
chain is considered in literature as key benefit of using digital solutions among various 
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players. In this context, literature also strongly considers newer decentral digital 
technologies such as distributed ledgers. Tracking is mainly useful to protect against fraud 
and also for quality management purposes such as temperature management. These 
statement from other researches could be validated by both, case studies and expert 
interviews. In particular, experts see reputation management as key driver of pharma 
players as strong rationale. Also other motivational elements to use digital solutions across 
different players that were mentioned in recent literature – such as more individualised 
treatment and thus precision as well as faster innovation cycles – were validated by both 
case studies and expert interviews. For those two motivational aspects data sharing, 
especially patient data, is key. In this context recent literature suggests that in particular 
decentral digital technologies such as blockchain could play a vital role to manage data 
privacy smartly. This could only be partially validated by the case studies and expert 
interviews as some case studies do show that decentral digital technologies can be 
instrumental for this purpose, but also other ways exist that can enable processing of patient 
data across various stakeholders. In essence, it needs to be subject to further research if 
decentral digital technologies will be a key enabler of data sharing, especially patient data, 
or it is a technology that is hyped by researchers. Notwithstanding, data privacy 
management was mentioned in all sources, literature, case studies and expert interviews as 
prominent obstacle for digital solutions to be implemented along the value chain 
effectively. In addition, the expert interviews revealed that also cultural adaptiveness can 
serve as major obstacle for digital solutions to work effectively across different players. In 
particular, this relates to a culture of information sharing which is rather pre-mature in the 
pharma and healthcare industry. As research also mentions the lack of proper interoperability of 
different systems and ethical issues as potential obstacles, there was no evidence in the 
expert interviews of the case studies that could neither validate nor falsify these statements. 

Generally, digital solutions across different players in the pharma and healthcare value 
chain are considered as strong contributor for efficiency, i.e., more efficient communication and 
information flow between different stakeholders. This could be validated by the case studies and 
also the expert interviews but also the expert interviews showed that not all tasks are likely to be 
substituted by digital technologies for efficiency gains although this would be possible 
technically. Thus, statements of recent research could be validated only partially. 

There is limited research available on the potential evolution of value chains in the 
pharma and healthcare industry once digital technologies are used across different players. 
Both case studies and expert interviews reveal that many digital solutions that are used by 
different players will likely move pharma companies closer to patients. Hereby incumbent 
pharma players could take over new roles, i.e., by providing medical advice, in addition to 
their existing roles. Although digital technologies enable that more players can interact 
directly with each other without intermediaries, e.g., pharma companies with patients, the 
case studies suggest that also new intermediaries such as matchmaking platforms can arise. 
Expert interviews confirmed the opportunity of direct interactions between pharma 
companies with patients and highlighted in this context also the fact that at some point in 
time eventually pharma companies could be able to provide medications directly to 
patients. Nevertheless, other interviewed experts state that medical practitioners will still be 
required – at least for some patients – in the future although it will be technically possible 
that pharma players directly supply patients with their products. As this research clearly shows 
that pharma companies can much more interact with patients via digital means, it will be subject 
to further research how this will impact the relation of pharma companies to pharmacies and the 
supply of pharmaceutical products to patients will look like in the future. 
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Figure 4: Results of mixed methods research 
 
In terms of business model evolution, literature rather states that digitalisation efforts in 

the pharma and healthcare industry focus on improving efficiencies of existing processes 
and thus optimising existing business models. Only some authors relate to digitally-enabled 
business models that can also be observed in other industries, such as sharing economy 
platforms, that are applied to the pharma and healthcare industry. In this context, the case 
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studies create new insights as also new types of offerings could be created that were not 
possible before digital solutions are used. Examples relate to medical advice that is given 
by pharma players to patients based on their data inputs. Furthermore, the expert interviews 
also state that a potential data economy could arise whereby patients provide their data 
points to relevant stakeholders and get something in return. For this purpose, there are 
indications that also decentral digital technologies could play a vital role. Nevertheless, 
expert state that very likely patients rather share data if they can get some health benefits 
out of this, e.g., by contributing to research for a new medication or by getting more 
personalised treatment and services, than simply getting money in return. As this was not 
considered in recent research, it can be considered as new finding that needs to be explored 
further in future research. Also relating value chain evolution in terms of winners and 
losers, there is no clear indication in literature how roles of players will evolve once digital 
solutions are used among many of them. The case studies show that especially pharma 
players might benefit as they can be much faster for innovation purposes. The expert 
interviews reveal that some players such as quality institutions and medical practitioners 
will likely not be substituted by digital technologies but there role will likely change 
whereas some players, such as invoicing support institutions, might become redundant and 
eventually being replaced by digital solutions in the future. Also healthcare insurance 
providers could play a more active role in the healthcare system if they can utilise more 
patient data and likely existing digital platforms will consolidate so that only a few 
comprehensive and powerful platforms will coexist. As this research is exploratory, these 
findings need be assessed by future research but already provide hints on a potential 
evolution of the pharma and healthcare industry in context of digitalisation.  
 

6. Conclusion & Outlook 
Generally, it was proven that systems of (decentral) digital technologies can have a 

major impact for the pharma and healthcare industry. Although recent research puts those 
digital solutions predominantly in context of efficiency gains within existing process flows 
and business models – which was proven by expert interviews and case studies – there are 
some new offerings that could be established via digital means. Much more important, 
digital solutions enable a much easier interaction between different players and by this also 
enable relationships that were not there or only to very limited extent in the past, which 
then results into potential new offerings and services. First indications on a rising data 
economy are given but very likely this will relate much more to health benefits than to 
commercial value. As many of those digital solutions are at a very early stage, it needs to be 
observed and carefully assessed by researchers how this topic around data economy will 
evolve. The role of decentral digital technologies in this context can be manyfold and 
impactful, although this research shows that there might be other suitable digital solutions 
as well that create significant improvements for the value chains of the pharma and 
healthcare industry. This research also gives some indication how the roles of incumbent 
players will evolve, in particular who is benefitting and who not, but this might be assessed 
more in-depth once those digital solutions are used more broadly and for a longer period of 
time. Especially, it will be interesting of pharma companies can build on their improvement 
potential in terms of closer contact to patients and faster innovation cycles and thus foster 
an even more powerful position in the value chain or if digital players from outside will 
take over such a role and become the powerhouses of the pharma and healthcare value 
chain as indicated via the expert interviews. 
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Abstract: This publication is part of a broader examination with regards to digitalisation in 
the banking sector and the necessity of customer centric business models. The study also 
considers the importance of perpetual alignment between business models and customer 
needs to avoid market share losses. Furthermore, it focuses on newcomer in the market as 
non-/near-banks which could cause disruption. This research paper examines at the extent 
to which digitisation in the banking sector is needed and why customer centricity plays an 
important role as a competitive advantage in terms of market shares to avoid disruption. 
Customer data, digital ecosystems, and predictive analytics as foundation for customer 
centricity and trend setting will be described accordingly. This article presents 
recommendations for banks in terms of the foundation for customer centricity and why the 
use of predictive analytics is not a small project to implement. However, digitalisation in 
the banking sector is not only an ongoing trend, but also poses a significant challenge to 
most institutions. This article picks up on this and presents key challenges as well as 
opportunities for financial institutions to deal with it. An overview of the financial 
technology sector will be presented. It then takes a closer look at drivers for change, 
customer centricity, distribution channels, and customer needs. The link of predictive 
analytics and customer centricity will be outlined. The article is rounded off with a view on 
the future customer proposition. This article supports the wider objective of an elaboration 
to define a model to enable the banking industry conducting a continuous analysis of 
defined input factors and resulting from that changed customer behaviour to derive 
recommendations for action to change or keep the business model customer centric. 
 
Keywords: banking, digitalisation, customercentricity, disruption, predictiveanalytics, 
digitalecosystems 
  
 

Introduction  
The banking and financial industry is undergoing rapid change, driven by evolving 

customer needs, new technology, new and disruptive competitors, new generations, 
political environment, and new ways of working. The slowly increasing interest rates due to 
a sharply increasing inflation rate is helping banks to recover the interest margin business. 
It also helps customers to avoid interests/fees which had to be paid for deposits in the past.  

From a business model perspective there are still quite some threats. There is still a 
very fast growing financial technologies sector which ultimately not only simplifies 
banking but also makes it more cost effective for both the provider and the customer (Alt 
and Huch, 2022). Furthermore, existing FinTechs becoming more meaningful through 
consolidation in the market across the value chain proposition. Although the environment 
with regards to financial technology companies i.e., disruptive competitors is changing fast, 
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the banking industry seems to be stuck in their traditional role with significant improvable 
technology and business models. 

This is causing poor customer experience which ultimately ends up in market share 
losses in traditional banks in favour of their competitors, quite often non-banks or 
nearbanks. Traditional banks have taken measures to become more customer centric, they 
often face the challenge to realise this in reality. It is not just losing market shares, so called 
digital ecosystems or ‘digital cages’ on the competitors side make winning the customer 
back very difficult or sometimes impossible. This makes it even more necessary for 
traditional banks to significantly reduce the reaction time between the changed situation or 
customer behaviour and to move from a reactive position to a proactive trendsetter position. 
However, traditional banks struggling to interpret historic customer data to derive the right 
conclusions for a future business model. Additionally, once understood what has to be done 
banks are struggling to enable a dynamization of their business model based on a changed 
environment or changed customer behaviour which causes market share losses.  

Digitalisation in the banking sector is not only an ongoing trend, but also poses a 
significant challenge to most institutions. In addition to the growing pressure to comply 
with regulatory requirements, which means rising costs and declining earnings, the 
demands of digitalisation are exacerbating the difficult situation of banks. Not only the 
necessity to consider the topic of digitalisation for one's own institution, but the constant 
emergence of disruptive technologies puts banks under massive pressure to retain relevant 
market shares.  

Many of the newly emerging competitors have the advantage of being able to optimally 
use the technological progress of recent years as well as the networking possibilities and to 
integrate these into the business model. Especially the new networking possibilities with 
customers using the internet enable cross-border competition for the German banking 
sector.  

However, it is not only technological progress but also changing customer behaviour 
that poses challenges for banks. Declining customer loyalty, for example due to the 
increasing turbulence on the financial markets, but also a lack of trust as well as the high 
price sensitivity of customers are leading to further declining earnings for banks (Grussert, 
2009). Customer behaviour has also changed in terms of expectations. The basic needs of 
customers – for example, to keep an account in a secure environment, to carry out the 
necessary payment transactions or to save money – have not changed. However, the 
demands of customers regarding interaction with the bank have changed which puts historic 
customer proposition under pressure in terms of channels.  

Customer centricity is one of the key words in the financial industry however its 
implementation has not been completed or in some areas not even started. There are 
multiple definitions for customer centricity. A definition of a customer-centric management 
system is that organizational actions are driven by customer needs rather than internal 
views (Jayachandran et al., 2005). Furthermore, another definition has assumed that 
customer centricity is also dependent on customers proception. Perceived customer 
centricity: „The degree to which a customer perceives a company to put customers’ 
interests at the centre of all of its actions” (Habel et al., 2020).  

The biggest challenge for financial institutions is that customer centricity is an ongoing 
exercise and not a one-off. It is not just a matter of empowering the frontline staff; it 
requires a company-wide implementation of the customer-centric mindset, starting with the 
C-suite and filtering down to all operational and support departments (Ernst and Young, 
2013). 
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Client behaviour as well as the external environment is changing steadily which 
requires a dynamic adjustment of the business model. Customer centricity is not a program 
it is a change in mindset and behaviour which requires fundamental commitment from the 
whole organization to think and act differently. Customer centricity has changed to a 
strategic business imperative if companies wish to attract, retain and acquire new customers 
i.e., being sustainable profitable and competitive (Valls Giménez, 2018). This requires a 
steadily adjustment of the value proposition and marketing mix (Valls Giménez, 2018). 

 
Research questions 
The aim of the wider elaboration where this article contributes to, is to define and 

evaluate a dynamic and data driven methodology to enable banks to continuously react and 
anticipate customer needs through a signal model based on predictive analytics. This model 
will enable banks to adjust their business models in time to avoid market share losses 
through reduction of reaction time to a minimum and ensure perpetual customer centricity.  

Banks hold quite a significant amount of unstructured data which causes a poor data 
quality hence not only inefficient and expensive operations but also less customer centric 
processes. Newly established large corporates and financial technology companies 
“newcomer” have revealed business models with leveraging data to offer their clients with 
customized products and services. This challenge for banks or advantage for newcomer 
steadily increases the pressure for banks to react. This pressure for banks alongside the 
already challenging financial environment due to the ongoing low interest rate phase, high 
operations costs, steadily increasing regulatory requirements and market share losses driven 
through suboptimal customer centricity even increase the challenge to free up time and 
budget for necessary business model adjustments. This vicious circle nevertheless does not 
allow banks to refrain from efforts to retain their customers through customer centricity. 

The model within the wider elaboration will define its radar through situational factors, 
which will consider both external factors and internal factors. The model is known as 
situational model or contingency model. The "situation" basically includes all internal (e.g., 
company size, product programme, management philosophy, etc.) and external factors (e.g., 
economic situation, competitive situation, technology etc.) that are relevant for the design 
of the organisational structure. In reality, an organisation is not confronted with just one 
factor, but with a multitude of influencing variables at the same time (Grussert, 2009). In 
this respect, a mono-causal characterisation of the situation is insufficient.  

This article contributes to the main objective of the wider elaboration which is to define 
a model to enable the banking industry conducting a continuous analysis of defined input 
factors and resulting from that changed customer behaviour to derive recommendations for 
action to change or keep the business model customer centric. Customer centric business 
models are essential to retain market shares or increase those (Oppold et al., 2021). To be 
able to conduct qualitative research in a targeted manner and to address the research gap, it 
is essential to define one or more research questions that reflect the core of the 
investigation. Both the questions and the applied methods for the later evaluation and 
analysis of the research results will be based on the five postulates of qualitative research 
according to Philipp Mayring. 

This article will contribute to provide further clarity to the following questions, which 
are part of the research questions set in the wider elaboration and which will be considered 
in more detail there. 

1) How could predictive analytics be used to anticipate customer behaviour and 
support deriving the necessary actions to adjust the business model? 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

195 

2) Which high level strategic principles do banks have to ensure with regards to new 
disruptive market players to ensure banks reason for existence?  

3) Which key prerequisites in banks must be met to enable a dynamization of the 
business model to ensure its customer centricity?  

 

The following graph summarizes the objective of the elaboration.  
 

 
Figure 1: Objective of the elaboration, Own illustration. 

 
Predictive analytics 
Predictive analytics has not been newly defined. It is almost a natural behaviour for 

humans to apply predictive analytics consciously and unconsciously. Humans often 
consciously use experience from the past to act accordingly in the future. There is also an 
element of unconscious actions driven through experience in the past, mostly known as 
“gut feel”. The systematic use of predictive analytics in the business context is relatively 
rare (SaS Institute Inc, 2022). Predictive analytics could be used to ensure a greater 
customer experience by learning from the past to for the future. In other words, this could 
help the organization to get a better view of the expected benefits.  

„Customers do not inherently want to buy products. Products cost money and, for 
corporate buyers, reduce profits. Customers buy products for the benefits that the product 
features provide”(Winer, 2004). So, while automotive companies produce and sell cars, 
customers buy transportation, image, and freedom. Customers are focused on benefits 
rather than the product itself. Key for successful companies is to translate those benefits 
into products and services and communicate those effectively to customers (Deshpande, 
2014). Some companies offer beneficial products but aren’t successful due to an ineffective 
communication others oversell products in terms of benefits through misleading marketing. 
For successful companies it is important to not only identify the right benefits but also to 
communicate them in the right way. A false identification of benefits will lead to wrong 
products and services which consequently result in market share losses. To identify the 
right benefits for the customer it is essential to consider customer value. In principle 
customers attempt to receive the greatest benefits from products and services from the 
lowest possible cost. That principle is called Customer-perceived-value (CPV) (Blokdyk, 
2020). CPV can also be summarized in the following equation: Customer perceived value = 
benefits - cost 
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Intelligent use of customer data combined with an effective and value adding 
ecosystem contribute to a higher CPV which ultimately increases market shares and 
reduces the potential for disruption. However, in order to derive the right conclusions from 
customer data and ensure the most valuable products and services proposition in the 
ecosystem, predictive analytics is indispensable (Abbott, 2014). “Predictive analytics is the 
use and interpretation of data, statistical algorithms, and machine learning techniques to 
identify the likelihood of future outcomes based on historical data. The goal is to go beyond 
knowing what has happened to providing a best assessment of what will happen in the 
future” (SaS Institute Inc, 2022).  

Effective predictive analytics to derive the right conclusions from a products, services 
and business model perspective is not only to protect or increase market shares but also 
essential be on front foot from a trend setting perspective. The combination of predictive 
analytics, continuous review of the business model including the associated operating 
model and future innovation thinking are key success drivers for a corporate to be 
successful in future (Abbott, 2014). The largest challenge for banks now is the amount of 
unstructured data. Almost 80 % of the data is unstructured and therefore a challenge for 
systematic predictive analytics (FIS Global, 2022). The basis for a successful implementation of 
predictive analytics is therefore not a small project, it is a transformation of the whole 
organization incl. IT, people, process, data, and mindset. Banks legacy systems and the 
amount of unstructured data e.g., captured through unstructured documents must be 
transformed to a data driven operations. Many banks have already projects underway to 
remediate their current data and set standards for future data models.  

To apply predictive analytics. A model must be agreed and setup. The model must 
predict values for different or new data e.g., data changes based on current results. 
Depending on how sophisticated the model is a continuous improvement of the model 
could be achieved using artificial intelligence. Through modelling predictions would show 
results and the probability of the target variable e.g. customer satisfaction based on 
estimated significance from a set of input variables (SaS Institute Inc, 2022). Nevertheless, 
there are also limitations about predictive analytics. Predicting future events based on 
historical events is like predicting curves by looking in the rear-view mirror. Basically, it 
assumes that there is a correlation between historical behaviour of customers and future 
behaviour (Indriasari et al., 2019). Accordingly, a continuous trend analysis to complement 
the findings is indispensable to draw conclusions with sufficient certainty. In other words, it 
is not enough for a company to simply analyse historical data and not make any innovative 
contribution of its own.  

In the past so called descriptive models have been applied. Descriptive models describe 
ex-post why certain events or behaviour happened. Predictive analytics reinstates “gut feel” 
into corporate decision making. In other words, it is not an abstract exercise for leadership 
teams. However, there are barriers to usage. Several barriers can prevent organizations from 
implementing predictive analytics. Barriers for organizations could be (Indriasari et al., 
2019): 

1. Complexity. Banks have several divisions, geographies, products, and customer 
types. On top of this in some areas there is an evolving strategy. Developing sophisticated 
models has traditionally been a slow, iterative, and intensive process where a certain 
dynamism is expected. 

2. Data. Most banks are still operating with legacy systems with a fragmented IT 
architecture. This often leads to significant data inconsistencies and errors. Furthermore, 
data availability is a challenge as some data is stored as unstructured data in either central 
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or decentral data/document repositories. Clean, formatted, and consistent data is mission 
critical for predictive analytics.  

3. Processing Challenge. The model often becomes a set of complex analytical queries 
and scoring processes which requires IT capacity to operate.  

4. Knowledge. Experts for modelling and analysing the data are difficult to find and 
retain. This also drives the cost for these resources.  

5. Interoperability. Banks are often managing processes across multiple systems. 
Predictive models require access of data across multiple systems and platforms as well as 
the ability to move data from one system to another. 

6. Pricing. The total cost to build and run a predictive analytics model with the 
required software and hardware is beyond the reach of most midsize organizations or 
departments in large organizations.  

Nevertheless, predictive analytics are essential for banks to derive the right conclusions 
to predict future customer needs. Banks have the advantage with customer data as an asset 
to detect future customer needs, set new trends and maximize revenues through cross 
selling opportunities (Law and Chung, 2020). If banks used this asset correctly, they would 
have a competitive advantage compared to newcomers as potential disruptors. Ultimately 
the quality of the model supplemented with innovation will be an important success factor 
and competitive advantage across banks, non- and near banks. Predictive analytics not only 
open up opportunities to retain customers or grow market shares, it also enables cost 
reduction through focusing on more profitable customers or customers with a growth 
potential (Ramesh, 2017). A good data analysis would crystalize less profitable customers. 
Due to the lack of data analytics banks often service profitable and non-profitable 
customers in the same way which ends up in a less customer centric average customer 
service (Deshpande, 2014). And lastly good data analytics would increase the level of risk 
management through better transparency on customer transactions and behaviour.  Models 
can be designed to visualize relationships between different behaviour factors. Following 
are four algorithms of predictive modelling (Larose, 2015) (Khosla and Howlett, 2005): 

1) Classification. The Classification Model is the simplest model in predictive 
analytics. It classifies data into categories based on what it has learned from historical data. 
The model best answers yes or no questions and provides a comprehensive analysis that is 
helpful in guiding action.  

2) Regression. Regression means predicting the target value by building a model based 
on one or more predictors. This method is useful for predicting continuous outputs. “That 
means the response to the question is represented by a quantity that can be flexibly 
determined based on the inputs of the model rather than being confined to a set of possible 
labels”(Larose, 2015). 

3) Clustering. A cluster is a subset of homogenous data. Clustering means dividing a 
dataset into several homogenous groups such that the members of each group have the 
biggest communalities, and different groups are as dissimilar as from one another. This 
method allows users to divide a large data set into consumable groups. 

4) Association Rules. Association Rules is a rule-based approach for finding out 
interesting relations between different variables in large databases. The aim is to find strong 
rules discovered in databases. The expression for an association rule is X → Y, where X 
and Y are sets of items. This rule effectively says that transactions of the database which 
contain X tend to contain Y. For example, customers requesting premium credit cards (X) 
drive expensive cars (Y).  
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Financial technologies as potential disruptors  
Financial technologies are companies that have become new competitors in the 

financial sector with innovative developments and new products through digitalisation 
(Brühl and Dorschel, 2017). As a rule, these are start-up companies that use modern 
technologies to make traditional and common financial services more efficient and 
customer-oriented than traditional banks. Efficient not only means from a customer 
experience perspective but also from a cost perspective. This is the reason why they are 
being seen as the largest disruptors in the industry (Alt and Huch, 2022). The entire 
financial services industry has some catching up to do in the digitalisation of its business 
models, partly due to increased regulatory requirements (Brühl and Dorschel, 2017). This 
makes it easier for financial technologies to establish themselves on the financial market. In 
principle, financial technologies are IT companies that expand their previous business areas 
to include financial services and thus expand (Oswald and Krcmar, 2018). The term 
„financial technologies“ or its abbreviation „FinTech“ was created in this context to 
represent the development described (Oswald and Krcmar, 2018). The word pair „financial 
services“ and „technology“ are the origin of the term "FinTech" (Fend and Hofmann, 
2022). Another group of a new sector are Regulatory technologies so called RegTechs with 
pretty much the same disruption potential as FinTechs.  

FinTechs have disruptive potential. This arises not only from the combination of 
already established technologies, but also from the creation and use of new technologies 
(Fend and Hofmann, 2022). A concrete example is the blockchain technology behind 
Bitcoin. „Blockchains are counterfeit-proof, distributed data structures in which 
transactions are mapped in chronological order, traceable, unchangeable and without a 
central authority“ (BaFin, 2022). This new technology makes it possible to encrypt data 
completely and also increases the security of data manipulation. As a network of 
participants, the blockchain takes control of the transactions and ensures maximum security 
so that both sides can fulfil the transaction financially (Erner, 2019). It can be seen that 
blockchains function as an intermediary between the payer and the payee and thus replace 
the service of the bank (Erner, 2019). Not only FinTech start-ups but also large technology 
companies such as Apple are expanding their business fields through Apple Pay, for 
example, in order to create a digital alternative to the classic credit card (Tewes, Niestroj 
and Tewes, 2020).   

FinTechs can be divided into four different segments. The first segment comprises the 
payment sector and focuses on payment services and the processing of payments. There is 
also the cryptocurrency sector, in which virtual currencies are created on the one hand and 
digital exchanges for trading cryptocurrencies such as bitcoins are managed on the other 
(Fend and Hofmann, 2022). Fintech companies offer the online merchant segment to 
facilitate payment processing for their customers by offering FinTechs the integration of 
„software as service“ (Fend and Hofmann, 2022). The last segment comprises the factoring 
and controlling of sub-FinTechs take over invoice purchases and dunning and, if necessary, 
also offer a financing platform for the liquidity of their customers (Fend and Hofmann, 
2022).  

In the financing sector, FinTechs also offer financing solutions in the form of capital 
from crowdfunding due to the long processes and lower risk appetite of established 
commercial banks. Companies or private individuals in need of capital receive capital via 
these platforms, which is provided by investors. The investors can also be companies or 
private individuals who are trying to achieve a higher return at the agreed risks, as the low-
interest phase in the classic investment sector no longer leads to a return. In addition, 
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FinTechs create their own rating and scoring models using data analytics methods to weigh 
up opportunities and risks for both sides (Brühl and Dorschel, 2017). The central starting 
point for digital business models is the usage behaviour of customers. Customers are 
sometimes actively involved in the creation of the product or service in order to increase 
customer benefit and customer satisfaction (Blokdyk, 2020). It is evident that customers 
take advantage of the substitutive solutions offered by FinTechs, such as ETFs or cash 
withdrawals at supermarkets, because they save time and money (Brühl and Dorschel, 
2017).  

Financing of FinTechs has increased in recent years through invested venture capital. 
Specifically, this means an increasing interest and potential of FinTechs in terms of 
innovation activity and an increase in competition in the financial services industry (Alt and 
Huch, 2022).  

 
Competitive situation in the industry 
Currently, the business models of banks must be questioned due to macroeconomic 

trends and the existing information technology, as a dynamic and continuous development 
of the bank is not compatible with a stagnation of information technology (Seidel and 
Liebtrau, 2015). The increasing regulatory measures to prevent another financial crisis like 
the ones in 2008 and 2009 make it more difficult for banks to be profitable on the one hand 
and efficient on the other. The tightening of equity capital regulations and the stipulation of 
various requirements for a bank's risk management lead to an increased cost structure. This 
can be measured in terms of personnel costs, which are triggered by the corresponding 
control staff. Traditionally, most banks work with a structured customer segmentation. 
Within this standard segmentation, the bank always tries to form new business relationships 
from on-balance sheet products. This strategy has so far served to form high volumes in the 
provision business through affiliated partners such as insurance companies, investment 
companies or building societies and thus to at least offset the interest expenses (Grussert, 
2009).  

In addition, the changed behaviour of customers is another influencing factor (Deloitte, 
2014). The motivation of customers to buy and use banking products depends on their 
updated needs and changed plans and goals (Deloitte, 2014).  

Increasing globalisation is having both a regulatory and innovative impact on the 
financial services industry. Among other things, the introduction of PSD2 has led to the 
standardisation of payment processes within the European Union. At the same time, 
internationalisation opens up the possibility for banks to connect and cooperate with each 
other. Particularly in the development and establishment of applications for mobile devices, 
the sharing economy within the banking industry can bring advantages both on the revenue 
level and in terms of customer loyalty (Heckel and Waldenberger, 2022).   

The socio-demographic developments have an effect on the fluctuation of young 
customers aged 25 to 44 on the one hand and on the demand for provision products on the 
other. The migration of this customer segment leads to, among other things to a reduction 
in commission income in the areas of old-age provision and hedging, since most hedging 
contracts are concluded in this age range in particular (Benölken, 2021). One possible 
reason for this churn effect is the failure to make adjustments to anchor products such as the 
current account, which for years served as the basis for the offers of established banks 
(Benölken, 2021).   

The term digitalisation is often used by banks as a positive substitute for the closure of 
branches due to changed customer behaviour, which is demonstrably the case (Mertens, 
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Barbian and Baier, 2017). Currently, deficits in the implementation of a digital strategy are 
apparent due to weaknesses in information technology and also in the structure and 
organisation of the bank (Mertens, Barbian and Baier, 2017). In addition to a multi-channel 
strategy, the requirements for a digitalised bank are also requirements for a needs-based 
technological infrastructure in banking (Brühl and Dorschel, 2017). The focus on cost 
reduction within the credit institution is relevant due to the circumstances listed and also 
because of the increasing regulatory requirements and their effects on the established 
business model (Brühl and Dorschel, 2017). In addition to the reaction to customer 
demands, there is also a process of change in the hierarchies and executives up to 
management level (Mertens, Barbian and Baier, 2017). In concrete terms, this means that 
within the organisation of a bank, a sometimes-rigid structure collides with the agile and 
disruptive characteristics of the digital transformation. Among other things, the rigid 
structures within the bank mean that technological innovations are often only established 
through external influences instead of being actively introduced into sales. One example is 
the COVID-19 pandemic, which has forced many companies to hold online meetings 
(Benölken, 2021).  

The increasing globalisation of the economy and the accompanying demand for high- 
performance and internationalised banking services is also exerting an influence.  

Banks operating a branch network in Germany are subject to competition with each 
other on the one hand and to the pressure of revolutionised business models of financial 
technologies on the other (Deeken and Fuchs, 2018). Platforms such as Amazon or 
Facebook now enable an easily accessible structure and equally facilitate interaction 
between providers and customers driven by data (Benölken, 2021). Financial technologies 
are also increasingly taking market share in the area of financing, as they offer 
uncomplicated and fast financing through crowdfunding via their platforms (Heinemann, 
2013). Demand is also present in this area, especially from smaller and new companies, 
which are increasingly choosing alternative financing via crowdfunding platforms due to 
the slower approval processes of established banks (Deeken and Fuchs, 2018). In contrast 
to the past, the internet takes over the function of the intermediary and brings together 
capital seekers and capital providers, which makes the monopoly of the banks is 
endangered in the long term (Benölken, 2021). The effects on branch banks are in some 
cases, the closure of branches and extensive job cuts were made in order to increase 
efficiency (Seidel and Liebtrau, 2015). In the meantime, the first tendencies towards 
establishing systematic innovation management in traditional banks and savings banks can 
be seen (Alt and Huch, 2022). Due to the competitive situation caused by FinTechs or 
platforms from outside the sector, traditional banks are faced with the decision of either 
being forced out of the market or founding their own competitive platforms and thus 
regaining market share.  

 
Customer needs and business models  
In the financial services sector, there is basically no differentiating feature in terms of 

products and services, as these are almost identical and substitutable. As a result, banks are 
faced with a greater challenge in terms of what they can offer their customers, which is also 
made more difficult by the competitive decline in the prices of banking products. In the past 
the connection between the bank advisor and the customers was characterised by a basis of 
trust and a special quality of advice (Seidel and Liebtrau, 2015). Nowadays, customers 
attach importance to transparency, especially with regard to costs, and also to user 
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convenience, and are at risk of churning if they have a bad experience with the advisor or 
the service provider.  

The representative online survey shows that up to now, most customers have kept their 
accounts with traditional branch banks for reasons such as trust, competence, and 
proximity, but also for reasons of user-friendly online banking. Ambivalent to this is the 
desire for online support. This can be understood on the basis of customer demands such as 
convenience, simplicity, productivity, fun and image (Seidel and Liebtrau, 2015). 
Customers use their otherwise unproductive time productively, for example, while 
travelling by public transport through mobile devices and digital applications, in order to 
ultimately have more free time and greater user comfort.  For example, established banks 
need to adapt the deficit within their digital infrastructure so that customers can make case- 
closing or preparatory decisions independently via online banking, and likewise to shorten 
advisory meetings digitally or in person on the basis of digital preparation options so that 
they meet customer needs. For some processes, customers have to wait longer because they 
have to be completed by employees and the capacities are not optimally used due to long 
counselling sessions and incorrect allocation of staff. Employees, especially of the younger 
generation, also demand digitalised processes due to their own usage behaviour (Auge-
Dickhut, Koye and Liebetrau, 2014).  

In a VUCA world, which encompasses a volatile, uncertain, complex and ambivalent 
environment, customer needs become uncertain and difficult to predict (Hellenkamp, 2016). 
In principle, changes in the behaviour and needs of customers are also apparent at an 
increased speed. On the one hand, customer needs can be obvious by being verbalised, on 
the other hand, they can also be hidden (Hellenkamp, 2016). In the case of the needs 
already listed, these are obvious needs that are communicated by customers or can be 
identified through action. Hidden customer needs can be, for example, co-design or the 
desire for self-determination, as this can only be ascertained through a qualitative analysis. 
Qualitative analyses are harder to measure, but can be used for the design of the strategy 
and product management provide added value (Mayring, 2015). 

In recent years, the importance of digital channels for customers has grown and 
become normal. In the 1990s, customers visited the bank branch several times a week for 
their banking transactions. This has changed in particular due to the emergence of the 
World Wide Web and the associated increase in the speed with which information can be 
obtained. The rapid disruption, which is particularly evident in digital innovations, leads to 
uncertainty and fluctuating demand among customers due to low knowledge and increased 
complexity, as customers nowadays choose their communication and action path 
spontaneously and want to have maximum choice regarding the contact path. Therefore, it 
can be stated that it is necessary to understand the psyche of the customer in order to bind 
him to the credit institution through trust, care, individuality, commitment and appreciation 
(Bruhn, 2005).  

Customers can now receive information about their status quo immediately while on 
the move via their mobile devices such as smartphones or tablets and can also make use of 
products and services online. The development of digital applications adds more freedom 
of information to the three buying phases at the customer interface. Customers are made 
aware through targeted marketing and in the pre-purchase phase they search for information 
and compare the product or service with alternatives. It should be noted that demographic 
differences are relevant at this point, as the use of digital media can differ depending on the 
age segment. In the purchase phase, the customer makes a concrete purchase decision and 
uses the product or service accordingly in the purchase phase (Seidel and Liebtrau, 2015). It 
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is therefore necessary for banks to design their marketing processes in such a way that they 
derive the maximum economic benefit from consumer behaviour. Another trend that has an 
impact on changing customer needs and usage behaviour is the principle of sharing. 
Customers use digital processes in particular to use products and services instead of buying 
them. A classic example of the so-called sharing economy is the streaming of films and 
series via digital platforms such as Netflix, Amazon Prime, Sky or Disney+. Physical 
objects are also shared by customers (Hildebrandt and Landhäußer, 2021). These include 
cars, scooters, and bicycles, for example, in order to reach the desired destination in the 
shortest possible time in cities or between cities. In principle, the principle of sharing 
economy is not new. However, for the less internet-savvy generation, it is an effort to 
follow the current trend due to a lack of trust in the system.  

It is noticeable that customers have become more price-sensitive in recent years. The 
financial products and services of a bank have partly developed a commodity character and 
are thus subject to tougher price competition, since customers, especially in the area of 
financing, often rely on the more favourable interest rate or the lower costs (Brühl and 
Dorschel, 2017). Price sensitivity is important for However, the customer is not the only 
factor that leads to a concrete purchase decision. It is also important that the products and 
services are equally accessible to them in a quick and uncomplicated way, but also that they 
are so individualised that they fit exactly to the customer's life situation (Brühl and 
Dorschel, 2017). Communication and interaction are still of central importance for most 
people today. The possibility to join in, comment, network, share, and rate is appreciated by 
most people.  

However, what used to be communicated in person is now increasingly communicated 
via social media, especially when opinions are expressed publicly. Using keywords that are 
identified by a hashtag, it is easier than ever to comment, to inform and to ensure speed, 
transparency, and low complexity. The internet is fundamentally a universal medium that 
also allows synchronous or time-delayed interpersonal communication between humans 
and machines. Data is no longer necessarily stored on the hard drive of the end device, but 
in a cloud (digital storage space on the internet). Almost 85% of people in Germany use 
social media at least once a week by sending text and voice messages, conducting video 
conferences or viewing or sharing pictures and videos (Jayachandran et al., 2005). 

This trend can also be seen in banking, as banks have so far created applications almost 
entirely beyond the website in order to give their customers access to their products and 
services at any time and from any location. Many banks also use social media to draw 
attention to themselves. It should be noted that at this point the desire for individualised 
product suggestions and financial services is expandable, as the suggestions also depend on 
the provider of the social network. Social media offers a bank the opportunity to derive the 
usage behaviour of customers for itself and thus differentiate itself from the other 
competitors through personalised and intelligent services. It is possible to conduct an online 
customer analysis and determine the customer segment, customer structure, customer value, 
customer potential, customer profitability and customer development (Jayachandran et al., 
2005). By analysing social media, the bank's level of awareness and profit can be increased 
by focusing on optimised and demand-oriented offers for existing and new customers.  

Due to the high usage rate of social media, it is evident that it is important for 
customers to be able to use several channels individually and appropriately via one 
application.  
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Potentials of the digital transformation for banks' distribution channels  
The product and services proposition are relatively complex in banks. There are 

multiple channels which offer a variety of products and services with different complexity 
levels. Customers do not think in terms of channels, but in terms of product or service 
wishes. The following diagram is intended to illustrate this.  

 

 
 

Figure 2: Channels - Example of a customer process 
Source: Own illustration according to (ibi Research, 2014) 

 
As shown in Figure 2, a customer process can make use of several channels. The 

customer is interested in the respective product or service and uses several channels 
throughout the entire customer process, which can be combined in different ways. The 
combination can depend, among other things, on the service or product as well as on the 
customer's state of mind. It is important for banks to provide a variety of different channels 
to offer customers the desired flexibility in terms of communication and distribution. All 
channels must be interlinked via an efficient omni-channel strategy and enable customers to 
carry out banking activities, including advice, independent of time and place. The right 
choice of channels and the corresponding marketing must be considered by the banks on an 
institution-specific basis and be in harmony with the respective customer structure.  

 

While customer data is essential for digital ecosystems and therefore for predictive 
analytics. The future of the customer relationship is perso-digital. The term is composed as 
follows:  

- Personal. Regardless of the chosen communication or distribution channel, the 
human and trusting component must be maintained. Banking transactions are sensitive 
transactions from the customer's point of view. 

- Personalised. In all products and services. The customer expects a customized range 
of products and services with precisely tailored approaches. The analysis of big data i.e., 
predictive analytics can be used to the customer's advantage.  

- Digital. All products and services that are to be digitalized should also be digitalized. 
The speed of change within the digitalisation process is crucial. Due to a high willingness 
to change on the part of customers, a delayed reaction on the part of the bank can lead to a 
competitive disadvantage. The concepts of personal, personalized, and digital must be 
considered holistically in any solution. Offline channels should therefore be critically 
reviewed for their raison d'être.  
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The creation of a positive experience during consumption is the focus for customers in 
addition to the benefits and is considered a central element of digital structures. For a bank, 
it is not enough to prioritise customer benefits and customer satisfaction if the digital design 
of products, services and operations has not been implemented. Particularly due to 
customer demand, digitalisation offers the opportunity to design processes in such a way 
that they can visualise customer needs and interactions and also systematically identify 
optimisations based on behaviour. 

Voice and speech recognition is also a benefit for customers. In everyday life, 
customers have already become accustomed to voice recognition systems on their 
smartphones and are already integrating them into their daily lives to have the fastest, 
easiest and most intuitive access to their data (Brucker-Kley, Kykalová and Keller, 2018). 

A bank that has not yet designed its strategy to be digital and agile will be challenged 
by customer demand for digital and automated solutions, as well as by competitors who 
have designed their entire business model around digital products and services.  

The main risks for banks that cannot break away from their traditional structures are a 
fluctuation of customers and also of younger employees. For this reason, a willingness to 
innovate is necessary as a recombination of knowledge to create new product and service 
solutions. In addition, the willingness of the credit institution to innovate increases both the 
positive expectations of customers with regard to future prospects and the retention and 
acquisition of qualified personnel. The impact on customer loyalty is also ensured by the 
high dynamics within the company, as the prospect of fulfilling customer needs through 
innovative products and services is positive (Deeken and Fuchs, 2018). 

The transformation process at banks requires a willingness to change and learn on the 
part of all employees, as digitalisation also creates new job profiles, such as business 
analysts, digital media managers or social media managers. In the area of financial 
technologies, people are already working with stored data to solve products. The 
performance of technology has grown exponentially in recent years and thus offers the 
possibility of systematically evaluating collected data (Deeken and Fuchs, 2018).  

Financial technologies can still pose a threat to established banks. It should also be 
noted that there is an opportunity for banks to cooperate with financial technologies at this 
point, as they can only act in a limited way for legal reasons if they do not have a banking 
licence and there is nevertheless a high demand (Alt and Huch, 2022). For banks, too, the 
trend of the sharing economy can be advantageous for maximising benefits instead of cost-
intensive ownership of, for example, their own payment service systems. Automation and 
networking through the internet offer significant efficiencies.  

In particular, the progressive development of storage capacity, computing power and 
transmission speed also offers opportunities for the financial services sector to redesign its 
business models. The possibilities of using digital storage capacities - clouds - mean that 
the acquisition of cost-intensive hardware and software can be dispensed with if necessary 
(Ramesh, 2017).   

A further potential for increasing efficiency can be exploited through self-learning 
processes. Artificial intelligence can, for example, draw on a great deal of accumulated 
experience and, on the one hand, create individual product suggestions more quickly 
through algorithms and, on the other hand, by recognising a pattern in the behaviour of 
customers (Ramesh, 2017). Artificial intelligence is to be differentiated from logical 
circuits and is oriented towards architectures inspired by neuroscience, which imitate the 
functioning of the human brain. In addition, customers can interactively participate in their 
individual product and service solution through such digital media by involving them in the 
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process at the beginning, for example through online banking (Fellhuber, 2016). The 
advantage for the bank is that customer satisfaction increases due to individualisation and 
efficiency in terms of cost savings due to less time spent in advisory meetings. Data science 
is a science that covers sub-areas such as Smart and Big Data, Business Intelligence, or 
artificial neural networks. The Data Science works on the basis of computer science, 
mathematics and statistics as an interdisciplinary science and can, among other things, 
evaluate the data masses of the customers by means of artificial intelligence as if the 
behaviour of the customers were physically observed after the purchase of the product or 
after the use of the service and a conclusion is drawn both for the individual and for 
individuals who behave similarly (Detscher, 2021). In concrete terms, this means that the 
evaluations of the customers' consumption behaviour, the use of the credit line or the choice 
of investment funds must be linked to the customers' behaviour, for example in social 
media, in order to propose a customised product solution.  

When evaluating customer behaviour in social media, the fundamental question is first 
and foremost what people do with media and what media does with people. The creation of 
a platform alone does not provide the qualitative amount of data that is necessary for an 
efficient increase in revenue. Social media in particular are used in specific situations in 
which other influencing factors are at work.  The mass of information, the relevance of the 
information, the topicality, speed and accessibility for everyone provide a basis for the 
definition and evaluation of a target group and its mood (Detscher, 2021). Furthermore, the 
appropriate presentation of banking services via different channels such as social media can 
also change the customers' perception of service, although the actual service must be 
differentiated from the perception of service. The perception of performance is important 
for the attention and loyalty of customers relevant (Oppold et al., 2021). In principle, the 
legal framework conditions must be observed here.  

In order to create the conditions for customers to use digital processes, it can make 
sense to establish flagship stores. A flagship store represents the bank and offers services 
for customers. By compressing the branch network and at the same time establishing 
centrally located flagship stores in the rented branches, a continuous regional presence is 
guaranteed. The flagship stores should provide both a purely online advisory service and 
also have a personal contact person. The advantages of flagship stores are, among other 
things, that due to the closure of branches, a larger pool of qualified employees can be 
drawn on and FinTechs cannot currently offer these possibilities of consulting and 
satisfying customer demand (Seidel and Liebtrau, 2015).   

Due to its speed in terms of information procurement, the digital transformation not 
only affects customers, but also employees. Employees can use the internet and the 
associated applications to expand their knowledge of digital structures in the company by 
networking with financial and digitalisation experts. Despite most people's aversion to 
change, there is a small proportion that absorbs and transforms the willingness to change 
that digitalisation requires (Detscher, 2021). Cognitive dissonance refers to an unpleasant 
emotional state due to evaluated mental events and leads employees to a large extent to tend 
towards counterproductive behaviour patterns in the change process due to fears or 
insufficient information and transparency. Furthermore, employees also feel fear and 
inhibitions when they are under strict control of their activities and decisions, which also 
leads to agile and innovative methods not finding favour. Digitally transformed processes 
change the way of working, the demand for products and services, the business model and 
the environment in which customers, employees and companies find themselves and 
require a strategic mindset from all stakeholders in order to be able to counter rational, 
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emotional, and political resistance. The change processes must be understood and 
implemented by the management, the executives and the employees (Brühl and Dorschel, 
2017). 

Due to the increased complexity and speed of digitalisation, leadership work is 
becoming exponentially more important, as employees become more committed to the 
company's goals through persuasion and enthusiasm on the part of the manager and thus 
show greater loyalty and willingness to perform. Through their charisma and influence, 
managers transform employees into showing the desired goal-oriented behaviour out of 
inner conviction (Fend and Hofmann, 2022). For this purpose, employees should have the 
mental skills in the form of gestures and non-verbal communication to bind the customer to 
the bank and not be overloaded themselves.  

Accordingly, the potential of the digital transformation does not only result from 
anticipating technological developments within the financial services industry and being 
able to deal with their disruptive effects. Rather, the opportunity lies in enabling the bank 
not only to open itself up to digitalisation, but also to actively shape it through innovation 
(Fend and Hofmann, 2022).  

 
Deficits in meeting customer needs  
The effects of changing customer behaviour and the digital transformation equally led 

to deficits in the fulfilment of customer needs, as it can be seen that the necessary change in 
the business model is reaching its limits, particularly due to outdated IT and a lack of 
support for new ideas. The success of digital and internet-based business models is based 
on maximum innovation and creativity (Bieger, 2011).  

For customers, beyond increased price sensitivity, there are prerequisites for 
maintaining a business relationship with a traditional branch bank. The local bank has to be 
the morally best bank for the customer, so a commission-generating bank can be the best. 
Furthermore, clients expect sensitive, personal, and holistic professional advice. This 
results in scepticism on the part of clients when product-centred action is taken by the bank. 
In practice, clients want to be able to make their own decisions about the distribution 
channel and not be stigmatised. Nevertheless, this is the consequence of theory-based 
branding measures (Benölken, 2021).  

Basically, the customers' expectations have to be determined in order to meet their 
needs and to inspire them. The most common reasons for churn are prices, failures of the 
bank's field or office staff, insufficient scope of services and poor communication with the 
customer. Situational countermeasures can be price concessions, clarification of 
responsibilities, reparations or demonstrating the value of the customer in communication. 
From a strategic point of view, the focus should be on how to prevent such reasons for 
churn from arising in the first place (Benölken, 2021). One possible approach is to adopt 
the customer's point of view. Today's customers are mature and take a critical view of the 
products and services offered and also of their advisor.  Through transparency and their 
own conviction of the performance of the products and services, the probability of 
sustainable customer loyalty and customer enthusiasm increases (Glattes, 2016). Trust is 
fundamentally a factor that can influence customer loyalty. The basis of trust between trust 
giver and trust taker is based on competence, integrity, goodwill, transparency, value 
congruence, stability, and reputation. It can be deduced from this that the basis of trust is 
necessary for sustainable customer loyalty and should therefore be part of the sales strategy.  

„If an organisation succeeds in ensuring that as many employees as possible are aware 
of the high significance of customer orientation for the success of the organisation, this will 
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have a positive influence on the strength of customer orientation and the financial 
performance of the organization development“ (Staudacher, 2021). In order to be able to 
achieve this, a high willingness to learn is necessary on the part of the employees as well as 
a repositioning of their own perspective on customer orientation and customer benefit. 
Untouchable hierarchies and wrong objectives create pressure for employees, who in turn 
externalise and shift responsibility for failures to managers or the organization (Staudacher, 
2021). Consequently, successes can be random and make planning and customer centricity 
difficult. 

The dilemma of many bank managers assuming that their own behaviour is different 
from the buying behaviour of their customers can also hinder the increase in profits through 
customer centricity. Marketing theories that are supposed to create predicted behaviour 
patterns and the optimal product and service solution for customers lose touch with 
practice. Customer segmentation based on age, income, savings capacity or credit 
utilisation and other tools in marketing are only meant to help channel the bank's activities 
and increase efficiency. The higher the focus on target setting, the greater the deficits in 
meeting customer needs, as customer orientation and employee satisfaction are lost (Auge-
Dickhut, Koye and Liebetrau, 2014). 

A possible solution is to reduce the complexity of target agreements and at the same 
time increase employee satisfaction in service-related areas. A high level of employee 
satisfaction can increase the quality of cooperation within the organisation and the 
willingness to perform and customer orientation. It should be noted that the framework 
conditions of the credit institution in the areas of remuneration, reasonable workload, IT 
support, training, etc. should be reflected.  

The sales force's satisfaction can be measured by the number of employees in the 
company. The sales of products also correlate as a rule with the satisfaction of the 
salesperson (Deshpande, 2014). The question arises as to whether a pure functionalisation 
of employees with the exclusive focus on profit maximisation is purposeful and sustainable 
since their motivation and social needs may hardly find any room and can thus lead to 
dissatisfaction.  

Performance motivation and thus an increase in customer satisfaction can make sense if 
a measurement basis and a monetary reward function are established. The reward function 
is significantly related to the measurement basis, as the specific target agreement is defined 
in the measurement basis and the reward goes hand in hand with the corresponding 
achievement of the targets (Deshpande, 2014). 

Even today, some of the established banks do not have an innovative attitude. 
Customer needs are partially or not at all fulfilled. One reason for this are slow processes in 
decision-making, less dynamic business model or just the inability to predict the future 
based on data within the institution (Bieger, 2011). In sales, this could mean longer waiting 
times for both clients and advisors and is therefore not in line with the expectations of 
clients today. The long response time, multi-stage processes and the lack of optimal 
availability with regard to the quality of service and advice and of information lead to 
customers being willing to leave because they perceive the services as insufficient (Oppold 
et al., 2021).   

Another deficit is the presence in social media and the measurability of social media 
measures. Some banks tend to hold back on the social web because they lack the 
prerequisites for measurability in the sense of the classic return on investment. The 
reluctance to use social media leads, among other things, to lower customer satisfaction and 
lowers the popularity of the bank, since qualitative key performance indicators to measure 
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the success, performance, or utilisation of the organisation in this area cannot be evaluated, 
although they are useful in a customer-centred strategy for the further planning of measures 
and directional corrections. Social media is not a marginal business field and requires a 
serious and long-term commitment with clear structures and sufficient staff capacities. In 
addition, social media creates the potential to spread negative news quickly and trigger 
crisis situations at a bank. Confident handling and communication planning and preparation 
are necessary in case of escalation (Neuhaus, 2015). 

 
Final Remarks 
The pressure on the bank to act is particularly high in a situation of cut-throat 

competition, where digitalisation also allows global non-banks, near-banks, and banks to 
enter existing markets. A delayed or insufficient reaction to digitalisation could mean that 
customers would change their bank connection and thus both the business model and the 
existence of the bank would be threatened. The biggest challenge for traditional banks is the 
speed and the level innovation of newcomers e.g., FinTechs. FinTechs don’t have to build 
around difficult and outdated legacy technology they usually start on a greenfield which 
allows them to deliver the proposition in much faster time then traditional banks. Time to 
market is a key factor retaining market shares as the loyalty of customers has been reducing 
steadily where digitisation further enforces this trend due to the lack of personal 
relationships. Winning back customers is not only 25 times more expensive than keeping 
them, but it also makes it almost impossible in some cases driven through digital 
ecosystems. The reason for this is that the barriers for customers to switch ecosystems are 
too high, or in other words, convenience is kept very high. To make matters worse, 
customers increasingly do not value the fact that only companies that were originally 
intended to provide the service do so. The focus is on the customer experience of the 
service, which can be measured directly via the CPV. So, if the products and services or the 
"what" are necessary and the selling company, i.e., the „who“, is indifferent to the 
customer, then the banks should deal with the „how“, i.e., with the question of how the 
value proposition must be designed and reach the customer.  

It can be stated that banking in the sense of banking products and services is 
indispensable. The basic functions of banks are also indispensable for an economy. 
However, those who fulfil these functions and provide the desired banking products and 
services are becoming increasingly uninteresting to the customer.  

In the context of customer centricity of business models, customer data and its 
intelligent use play a crucial role for the customer experience. Intelligent use of customer 
data, which presupposes its availability and accuracy, not only represents a more tailored 
offer for the customer, but is also the basis for predictive analytics, i.e., to predict behaviour 
and needs from past data with sufficient certainty. The ex-post view is only one component 
for predicting future events. This would assume a relatively high correlation of past 
behaviour with the future. To account for the delta between the full correlation and the 
actual correlation, i.e., the deviation of future behaviour in anticipations, an ongoing trend 
analysis is required. This addition mitigates the unexpected change in behaviour. To go one 
step further, this should ideally be supported with innovation by the respective company to 
set trends and thus actively influence customer behaviour. Basically, by intelligently 
applying all three components, past analysis, trend analysis and innovation power, a 
priority pioneering position can be achieved. These results in combination with the 
customer proposition result in the core of the business model, which must be designed 
flexibly overall regarding the other factors included.  
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DIGITAL MATURITY AND ITS INFLUENCE ON COPORATE 

CULTURES 
 

Diana-Marie Schröder, PhD Student 
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Abstract: This research paper complements existing research approaches regarding the 
digital maturity level of companies. Furthermore, this research approach complements 
existing research findings. In terms of content, it relates the dimensions of individuals in 
companies, teams, leadership behavior, and corporate culture. In particular, the 
interaction between corporate culture and leadership behavior is the focus of this research 
approach against the backdrop of the digital maturity level. This research approach 
presents a matrix classification of companies according to four company typologies. This 
matrix enables companies to be classified and assessed in terms of their leadership 
behavior and digital maturity level. In addition, this research paper already shows the first 
qualitative interim research results and results of the evaluations of one type of company 
defined in the theoretical part of this research. 
 
Keywords: digital business models, leadership, corporate culture, digital maturity 

 
 

INTRODUCTION 
Collaboration in companies around the world has changed significantly, not least 

because of the 2019 COVID pandemic. Collaboration is increasingly taking place in virtual 
spaces. Cross-functional collaboration within interdisciplinary teams is increasing and 
managers are facing new challenges in managing their employees. But remote collaboration 
doesn't just offer new opportunities for companies and executives. It also presents them 
with new challenges regarding their teams remotely. This part of the research can be seen 
as a continuation of the first research paper by Diana Schröder entitled “DIGITAL 
LEADERSHIP AND CORPORATE CULTURE: WHAT CHALLENGES DO MANAGER 
ENCOUNTER AND HOW DIGITALITY INFLUENCES LEADERSHIP BEHAVIOUR”. 
Research conducted and published by MIT Sloan Management Review in collaboration 
with Deloitte Digital in 2016 shows that 90% of the 1000 CEOs interviewed are convinced 
that business is being transformed and influenced by digital business models. 70% of 
interviewees even believe they do not have the right skills and leaders to embrace and adapt 
to these evolving structures. Preparing a company for digitality and the digital future means 
aligning and changing the entrepreneurial activities and structures, the people and, above 
all, the culture in synchronization with the organizational goals. Companies should succeed 
in integrating their digital strategy into the company’s overall strategy. This means that 
processes, business models, as well as the promotion and retention of talents, will be 
transformed by technology. The corporate culture, which is characterized by common 
values and features, plays a central and decisive role. Characteristics such as the willingness 
to take risks, to try new things, the investment in talents and its advancement, as well as the 
development of leadership personnel such as business executives and managers 
significantly shape companies in terms of their digitality and help them to drive innovation 
and significantly advance the digitalization of their business. Managers and the leadership 
style they use to lead teams and employees are closely intertwined with the culture of a 
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company and have an immense influence on the organizational structure and the prevailing 
corporate culture. Last but not least, the attitude of managers with regards to digitally 
driven topics and framework conditions, such as technologies or the willingness to work 
remotely (e.g., home office), has a strong influence on the corporate culture of a company. 
The culture is also influenced by the employees and their own willingness to try out new 
things, find new ways of working together, and their identity and willingness to take on 
responsibility. It is therefore more important that a corporate culture is characterized by 
uniform values and that these are also lived and intensified over time.  

 
CURRENT STATE OF RESEARCH 
In the literature, countless studies can be found on leadership and the connection 

between leadership and corporate culture. Several frameworks have proven to understand 
cultural differences within companies and have helped to evolve different dimensions that 
can be helpful to understand cultural differences. Denison and his colleagues developed a 
culture framework which puts organizational culture and effectiveness in relation to each 
other (Denison, 1984, 1990; Denison & Mishra, 1995). The study using data from 764 
organizations shows four essential cultural traits – mission, consistency, adaptability and 
involvement – which can be related to criteria of effectiveness (Denison & Mishra, 1995). 
The following table 1 shows the four different cultural traits and the associated criteria of 
effectiveness that influence them (Denison et al., 2003). 

 

cultural traits predictors for criteria of effectiveness 
mission 
consistency 

Strategic -> 
profitability 

involvement 
adaptability 

Operational -> 
innovation 

adaptability 
mission 

Operational -> 
sales growth 

 

Table 1. Cultural traits and its related criteria of effectiveness  
(based on Denison et al., 2003) 

 
The study by Denison et al. (2003) also shows that a common understanding and 

perspective on the organizational culture can be possible in multinational corporations. It 
can also be measured and tracked to have a predictable impact on the effectiveness of the 
company. It is proven that cultural traits of organizations have an impact on the 
performance of the company and its business. The effectiveness of organizations can be 
linked to differences in the organizational behavior, the values of work, the organizational 
culture and last but not least to the leadership behavior in a company. But what is missing 
in this context is the digital aspect. It is clear that companies have to be prepared to the 
digital future of their businesses. This change has been driven fast over the past couple of 
years and has presented companies with the challenge that they will have to overthink their 
future strategies, business models and non the less their internal business processes.  

Another study by the MIT Sloan Management Review in corporation with Deloitte 
Consulting LLP and Deloitte Services LP found that digital trends will greatly impact 
businesses in the future and lead them to organizational change processes. MIT Sloan 
Management Review together with Deloitte conducted its fifth annual survey of more than 
3,700 business executives, managers and analysts from international organizations from 
more than 131 different countries and 27 different industries, from organizations of various 
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sizes. In order to understand and contribute the insights of the study to a richer 
understanding, they interviewed also business executives from several industries to 
understand the practical issues that organizations are facing in order to digital maturity and 
change processes (Kane et al., 2016).  

The result of the study (compare Fig. 2 „Rating of company culture regarding the 
company’s digital maturity (SLOAN Management Review”) shows that digitally mature 
organizations share the same values and views. The difference between digitally mature 
organizations and immature organizations is that they are more willing to take risks, try 
new things and experiment, invest sustainably in their own talents and recruit leaders, and 
train and develop their own leaders within the framework of their own soft skills. Creating 
an effective culture is an immense challenge that companies are increasingly facing. 
Digitally mature companies are shaping a culture of change in which taking risks, trying 
new things and, above all, working together in an agile and collaborative way is desired. 
Such a culture must be created and lived. This in turn requires a new way of thinking, 
especially at the level of senior management, as managers must increasingly trust and offer 
their employees the freedom and opportunities to try out new things. They must also 
encourage their employees to take responsibility for what they do and to take risks. This, in 
turn, has a major impact on the willingness to make mistakes and the error culture in a 
company. This also means that the leadership team, especially in senior management, must 
be developed in a digital environment and also learn digital skills. 

Above all, soft skills play a decisive role and are more important in these times than 
technological expertise. Skills such as communicating a transformative vision, being a 
forward drinker or a corresponding mindset that sensitizes for change and the 
corresponding change process are decisive and success-leading in addition to other 
leadership competencies and collaborative skills. The study also shows that the respondents 
see the greatest challenge to the digital transformation and maturity of the company in 
internal processes and workflows. 

The following chart shows what the biggest threat is that their companies are facing as 
a result of digital trends.  

 

 
 

Fig. 1. Threats that companies are facing (Kane et al., 2016) 
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This figure shows the need to take a closer look at internal processes and procedures 
and to critically examine the current status quo within a company. The following figure 
shows what a digital culture could look like and how the participants of the research rate 
these components regarding their companies digital maturity.  

 

 
Fig 2. Rating of company culture regarding the company’s digital maturity  

(Kane et al., 2016) 
 

RESEARCH PROJECT 
What has not been sufficiently investigated are the challenges leader of different 

hierarchical levels face in practice. And whether these challenges consider with the findings 
of the SLOAN Management Review and Deloitte study. As well as how these challenges 
can be solved by virtual leadership during a time in which remote work is the new standard. 
However, leadership and leadership behavior must be considered in the context of the 
respective corporate culture and the respective team. The graph below shows this interplay. 
On the outermost level, it shows the external influences, societal and structural changes that 
affect the organization. At the macro level, it shows the corporate culture and its values. On 
the meso level, the graph shows the leadership and leadership competencies required to, in 
turn, lead a team, which is shown in the following graph on the micro level. Through the 
respective leadership behavior, which is influenced and determined by the external 
influences and the macro level, the leader has an impact on the team. In this way, he or she 
influences the cooperation within the team. 

Digital maturity, previously researched in collaboration between Deloitte and the 
SLOAN Management Review, is an aspect that influences corporate culture and 
collaboration within an organization. The level of the digital maturity indicates how 
digitally a company operates. It also provides information on how employees collaborate 
within a company. This is evaluated on a five-level Likert scale taking the following six 
level (Fig 2 “Rating of company culture regarding the company’s digital maturity) into 
account: agility, risk appetite, decision making, leader structure, passion for word and work 
style.  
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Fig. 3 Dimensions of the research 
 

SUBJECT OF RESEARCH 
However, digital maturity also takes only a limited view of the complexity and 

interaction of different factors in practice. Factors such as uniform values, which have a 
significant influence on the way a company works together, are not sufficiently considered. 
Values, in turn, have an influence on togetherness and are thus not least a decisive factor 
for the prevailing culture within a company. This culture shapes the cooperation of 
individuals both within a team and across teams. The factor of leadership behavior is also 
considered as part of the digital maturity level, but this is such a central and influential 
factor that it also needs to be considered in more detail. Particularly against the backdrop of 
the influence on the individual teams and individuals and thus also on the culture of the 
company, the interactions prevailing here need to be examined more closely. Against this 
backdrop, the aim is to create a way of relating and harmonizing the theoretical framework 
of digital maturity, shown in figure 2 to the dimensions and the subject of this research, 
shown in figure 3.  

 
METHODS 
To answer the question described above, a qualitative study was conducted (according 

to Mayring, 2016; Mayring & Fenzl, 2019; Mayring & Gläser-Zikuda, 2008). To answer 
the research question, a total of 4 groups will be surveyed. Managers are interviewed with 
regard to their leadership style and their form of employee management against the 
background of digitality and remote leadership. The research questions will be investigated 
using a qualitative method. This method is chosen because it enables a deeper, emotional 
understanding of the motives and motivations behind the statements made, so that 
appropriate recommendations for action can be derived (Mayring & Fenzl, 2019; Nuttall et 
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al., 2011, S. 153). The hypotheses investigated in this thesis were derived from the 
theoretical basis and the current state of research. On this basis, the hypotheses are 
explored. For this purpose, the method of structured qualitative content analysis is used 
(Mayring, 2016, S. 120; Methods of Text and Discourse Analysis, 2000). Based on the 
theory, the interviews are examined and the results are assigned to the individual categories 
and subcategories. Subsequently, the results of the interviews are processed. It should be 
noted here that it is possible for new categories to be added that are not yet included in the 
theory. A subsequent extension of the theoretical model is thus possible. 

This thesis addresses research questions related to virtual leadership behavior and how 
it can positively influence team performance.  Thus, this work relates to a specific problem. 
Therefore, problem-centered interviews are conducted to investigate this issue (Braun & 
Clarke, 2006; Mayring, 2016, S. 67–72; Murphy, 2002). This form of interview ensures 
that all the aspects listed (digital maturity, corporate culture, values and leadership 
behavior) are considered. These are considered on the basis of the guiding questions 
developed from them. At the same time, the problem-centered interview should give people 
the opportunity to contribute their own aspects that have not yet been considered in the 
guiding questions. A guideline was developed for the interview, which was tested and 
validated through a pre-test as part of this research. A questionnaire was developed and is 
presented in full in Appendix 1. 

On the one hand, this questionnaire contains the dimensions of digitality, which thus 
optimally complement the digital maturity approach. It also looks at the dimensions of team 
performance and collaboration, as well as cultural dimensions that are closely related to 
collaboration. The questionnaire is completed by the dimension of leadership behavior. 

The questionnaire is specially designed for interviewing managers. Managers of 
different hierarchical levels in companies are the target group or research subjects of this 
research project. In order to approach the research project in an unbiased manner and to 
achieve the broadest possible selection of different managers in terms of their age and 
management experience, we explicitly refrain from specifying the research subject in more 
detail. This is the only way to create a certain degree of comparability. 

 
CURRENT STATE OF THE RESEARCH 
The rating scale developed and published by Deloitte and the SLOAN Management 

Review was supplemented by the following 4 dimensions (see table 2 “Thematic expansion 
of SLOAN Management & Deloitte”) stated underneath the dimension of “Digital 
Maturity”. These dimensions were expanded in the present empirical research to include 
„leadership“, „social competence“, „culture and values“ and „methodological 
competencies“. Since this scale only looks at a selected part of indicators and does not 
sufficiently consider the essential component of corporate culture, this was further 
developed as part of this research and is shown in the following table 2. It was 
supplemented by dimensions that describe a corporate culture shaped by values. In order to 
reflect all levels found in the chart, the following dimensions were added to the evaluation 
form: leadership, social competence, culture and values, and methodological competence. 

These dimensions contain further categories. By evaluating these categories and 
classifying the company's own environment, it is not only possible to obtain an assessment 
of the company's level of digital maturity. It also gives an impression of the respective 
corporate culture because it is examined and evaluated in relation to the defined dimensions 
and criteria. On the one hand, this evaluation form helps to make an initial preselection and 
categorization of the leader in the equivalent company.  
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Table 2: Thematic expansion of SLOAN Management & Deloitte 

(own illustration according to Kane et al., 2016) 
 

DEVELOPMENT OF A CLASSIFICATION OF COMPANY PROFILES 
In order to be able to create a corresponding comparability between companies in terms 

of their level of digital maturity, a categorization and allocation of corporate structures in 
relation to the maturity level of the company is required. Following Henry Mintzberg, who 
examined decision-making systems and the distribution of strategy and power in companies 
in 1985, four company typologies were developed as part of the present work. Mintzberg 
examined the distribution of power in companies and developed a total of 6 types of 
decentralized power shown in the following chart (fig. 4 „Six types of decentralized”).  
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Fig. 4: Six types of decentralized power  

(own illustration according to Mintzberg & McHugh, 1985) 
 

Mintzberg placed the distribution of power in organizations in relation to the size of the 
company (Mintzberg, 1989). The larger the company, the more likely it is that power will 
have to be distributed. Mintzberg distinguishes between horizontal and vertical 
decentralization. Vertical decentralization describes the delegation of formal power from 
the top down, whereas horizontal decentralization describes the distribution of power 
(formal and informal power) to operational units. Type 1 according to Mintzberg's theories, 
however, is the opposite of decentralization of power. In fact, type 1 describes the 
concentration of power and influence at the strategic top – i.e., a centralization of power - at 
the top of the company. Type 2 is what Mintzberg calls limited horizontal decentralization. 
Here, power is distributed horizontally to the technostructure in addition to the strategic 
top. Mintzberg also describes this type as „professional bureaucracy“. In addition, there is 
type 3 - the limited vertical decentralization of power within a company. Here, power is 
distributed to the middle line in addition to the strategic top and the technostructure. Type 4 
concentrates power in the operational core of an organization. Here, power is explicitly not 
distributed among different management levels. In Type 5, on the other hand, selective 
horizontal and vertical decentralization is evident in terms of the distribution of power. This 
means that power is distributed to the various levels other than the operational core. Type 6 
completes the decision-making systems according to Mintzberg. Here, power is 
decentralized and, above all, distributed evenly throughout the entire organization. 
(Mintzberg, 2013; Mintzberg & McHugh, 1985; Mintzberg & Mintzberg, 2011) In 
addition, Mintzberg has examined other factors (shown in the following table 3) that 
influence the structures within companies. It distinguishes a total of 15 factors, which he 
assigns to four groups - age and size, technical systems, environment and power. These 
factors influence the configuration of an organization. In other words, the structure and the 
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interaction and thus the work and the performance, effectiveness and efficiency of a 
company. 

 

 
Table 3: Situational factors influencing organizational structures  

(own illustration according to Mintzberg, 1989) 
 

Mintzberg's approach, which relates the distribution of power to situational factors, can 
be adapted and continued in terms of content. In relation to the subject matter and the object 
of this empirical research, Mintzberg's approach must be supplemented by the factors of 
digital maturity. In his research, Mintzberg examines the distribution of power within 
companies (Burns & Stalker, 1994; Mintzberg, 1989, 1991b; Orantek, 2014; Reeser, 1969). 
This distribution of power goes hand in hand with leadership responsibility. Here, the 
connection to the current research paper is clearly recognizable. Because in the current era, 
a new skillset of leadership abilities is essential. Especially against the backdrop of 
employee leadership in the digital age, where teams and employees are not tied to a specific 
location. These leadership skills, which are required against the background of remote 
leadership, are linked to the traditional approach of Mintzberg(Mintzberg, 1991a; 
Mintzberg & McHugh, 1985). The digital maturity approach, which considers and 
evaluates not only the management structure but also the culture of a company, thus 
optimally complements Mintzberg's approach. Mintzberg’s approach only has a strategic 
perspective on the distribution of power and thus management within an organization. In 
addition, the corporate culture and leadership behavior can once again be brought into a 
factual context in this way. This connects the levels of corporate culture and values with the 
level of leadership competence.  (Hoffmann & Roock, 2018; Lang & Scherber, 2018; 
Maurer & Schulze, 2012; Mintzberg, 1989; Prodoehl, 2019; Scherber & Lang, 2015) Based 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

221 

on the findings and the contextual relationship, companies can be evaluated in terms of the 
dimensions of leadership, leadership culture, and corporate culture against the backdrop of 
digital maturity. On this basis, company typologies can be derived that not only provide 
information about the digital maturity level of a company but also about the culture and the 
prevailing management culture. Only in this way it is possible to reconcile the different 
dimensions of this research work and to evaluate the companies accordingly.  
This approach therefore combines the complexity of previous research into leadership and 
the distribution of power in companies on the one hand and the level of digital maturity on 
the other. It also succeeds in combining the complexity of these approaches and abstracting 
them to a minimum of criteria and dimensions relevant for this research.  
Considering these dimensions, companies can be assigned to one of the four developed 
company typologies (shown in the following table 4). These typologies can also be seen as 
company profiles:  

 

 
Table 4: Company Typologies to characterize companies according to their grade of 

digital maturity (own illustration according to Mintzberg, 1989) 
 

The first type of company is the „innovative company“. This type is characterized by 
the fact that agile values and principles, such as openness, tolerance and diversity, are 
firmly anchored in the corporate culture. As a result, they also influence the actions of 
every individual in such an organization. It should be emphasized that this form of values is 
reflected both in the individual behavior of the individual and in the leadership behavior at 
the management level. This influences the entire culture of a company. Self-commitment, 
i.e., the constant willingness to commit to a goal and to contribute to the joint achievement 
of the goal, is also a basic attitude that is particularly recognizable in agile teams. In such 
teams in agile organizations, one thing above all is recognizable – the constant will to 
change and to optimize existing structures and processes. In addition, they are characterized 
by openness and the courage to try out new things as well as to communicate their own 
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ideas and points of view transparently and openly. These values shape the interaction 
within a team and thus also within an organization. Since a great deal of responsibility is 
assigned to each individual employee in the agile environment and is assumed, parallels to 
Mintzberg's typologies can be recognized here (types 5 and 6). These types are 
characterized above all by the fact that power and responsibility are distributed and power 
is decentralized.  

The second type of company can be defined as the „chaotic company“. In this type of 
company, agility and the willingness to change are fundamentally present. Here, there is a 
fundamental tendency and readiness for agility. Agile values and standards are understood 
in principle, but it is difficult to integrate and implement them in daily activities and 
actions. The company is undergoing a structural change with regards to internal 
collaboration. However, agile values are understood and must be integrated and firmly 
anchored in daily activities. Since the company is in a state of upheaval, but the trend is 
more toward the agile company, companies of this type are often perceived as chaotic, 
since they are in an organizational upheaval. This is also expressed in the fact that 
employees are increasingly given more responsibility and there is an increasing 
decentralization of power. Here, a reference can be made to Mintzberg types 4 and 5. 
Responsibility is increasingly being transferred to individuals rather than to different 
management levels. In practice, this type may resemble a typical start-up company. 
However, it should be emphasized that it does not have to be exclusively a start-up 
company. More traditional companies that are undergoing a change to a corporate culture 
that resembles that of a start-up can also fall under this category. 

The third type, the „micromanaging company“, is a company with a strong tendency 
toward traditional behavior. The crucial difference to type 4 is, that this type of company 
has already recognized the need for change. Companies of this type therefore tend to be 
traditional, but they have already taken the first steps toward digital transformation and a 
higher level of digital maturity. Nevertheless, especially here a traditional distribution of 
power can still be found here in particular. Classic hierarchies in terms of management are 
evident as well. The management of employees is very narrow here. Employees are given 
little responsibility and are told very directly what must and must not be done. The 
interaction in such companies and the relationship between employees and superiors is 
often perceived as hierarchical and condescending. It is particularly noticeable in such 
companies that changes are initially perceived as negative and a great deal of convincing 
has to be done here to show employees and, above all, managers the advantages of a change 
and to convince them of this. 

The fourth type is the „system compliant company“. Companies of this type are 
traditional companies with hierarchical structures. In contrast to type 3 it can be 
emphasized, that companies of this type do not yet see the sense of a digital change towards 
a higher digital maturity at this point in time. Power is very centralized and distributed 
among only a few management levels. System compliant companies are characterized by 
less focus on a long-term strategy. These companies are currently traditional companies 
because the will to change does not exist there and a strategic realignment of the company 
is ruled out. Here we can see the connection to Mintzberg's types 1 and 2. These types are 
characterized above all by the fact that power is either centralized, held by just one person, 
or distributed horizontally to a limited extent. 

These company types help to assess and evaluate companies in terms of their culture 
and the leadership culture that prevails there. It provides information about the dimensions 
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of the corporate culture, the management structure and working methods within the 
company in relation to agility and the digital maturity level of the company.  

The following figure relates the described aspects of the four identified company 
typologies to the previously described level of digital maturity of companies, supplemented 
by the dimensions of corporate and management culture. This connection in terms of 
content can be represented in the following four-field matrix (Fig. 3) of company types 
which has been developed within the present research paper. 

 

 
Fig. 5: Matrix of company profiles in relation to leadership behavior  

and digital maturity (own illustration) 
 

However, in relation to this actual research, it allows us to go beyond that to appraise 
and classify targeted contacts such as leaders and managers of different hierarchical levels 
for the present research project. The goal is to interview experts with corresponding 
leadership responsibilities from companies in all four identified typologies. Therefore, in 
the context of this research, the interview can be seen as the first level of validation. The 
questionnaire provides an initial indicator of the respective corporate culture of a company, 
so that assignment to one of the four corporate typologies (table 3) is possible. Hereby, 
interview participants can be selected for the corresponding target group. In this way, on 
the one hand, comparisons within a target group, i.e. a type of company, are possible. 
Furthermore, comparisons can also be made between the different types of company. This 
means that companies of one profile or type can be compared with each other. These 
comparisons can be made in terms of digital maturity, culture, values and leadership 
behavior. But beyond that, comparisons are also possible for all company types. In 
addition, not only comparisons of the same companies of one type or profile can be made. 
Companies of one type can also be compared with companies of another type. 
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RESEARCH PROJECT 
What has not been sufficiently investigated are the challenges leader of different 

hierarchical levels face in practice. And whether these challenges consider with the findings 
of the SLOAN Management Review and Deloitte study. As well as how these challenges 
can be solved by virtual leadership during a time in which remote work is the new standard. 
However, leadership and leadership behavior must be considered in the context of the 
respective corporate culture and the respective team. The graph below shows this interplay. 
On the outermost level, it shows the external influences, societal and structural changes that 
affect the organization. At the macro level, it shows the corporate culture and its values. On 
the meso level, the graph shows the leadership and leadership competencies required to, in 
turn, lead a team, which is shown in the following graph on the micro level. Through the 
respective leadership behavior, which is influenced and determined by the external 
influences and the macro level, the leader has an impact on the team. In this way, he or she 
influences the cooperation within the team. 

 

 
 

Fig. 6. Dimensions of the research (own illustration) 
 

Digital maturity, previously researched in collaboration between Deloitte and the 
SLOAN Management Review, is an aspect that influences corporate culture and 
collaboration within an organization. The level of the digital maturity indicates how 
digitally a company operates. It also provides information on how employees collaborate 
within a company. This is evaluated on a five-level Likert scale taking the following six 
level (Fig 2 “Rating of company culture regarding the company’s digital maturity) into 
account: agility, risk appetite, decision making, leader structure, passion for word and work 
style.  
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RESEARCH QUESTIONS 

In order to be able to conduct qualitative research in a specific manner, it is essential to 
define one or more research questions that reflect the core of the investigation. Both the 
question and the applied methods for the later evaluation and analysis of the research 
results are based on the five postulates of qualitative research according to Philipp Mayring. 
According to Mayring's first postulate, the human being, as the research subject, is the 
object of human science research and is at the center of it with his or her individual 
attitudes and motives.  

Following this and in relation to the basics presented in the theory part of this paper, 
five central research questions of this human science investigation can be defined as 
follows:  

1. How can the dimensions of high-performing interdisciplinary teams be positively 
influenced by leadership behavior virtually?  

2. How does digital leadership influence corporate culture and vice versa?  
3. How does the virtual collaboration of high-performing teams influence the 

corporate culture of companies?  
4. Which leadership characteristics of virtual leadership can influence the 

dimensions of high-performing teams?  
5. What factors influence the performance of teams and bring them to high-

performance in an existing organization and its corporate culture?  
 

RESEARCH DESIGN 

In order to answer the questions described above, the qualitative study will be 
conducted according to Mayring (2016). To answer the research questions, 5 interview 
participants from a total of four groups will be surveyed. These four groups represent the 
four identified company typologies to the previously described level of digital maturity of 
companies, supplemented by the dimensions of corporate and management culture 
(DEVELOPMENT OF A CLASSIFICATION OF COMPANY PROFILES) These groups 
are formed according to their digital maturity level based on the previously defined four 
company typologies - the innovative company, the chaotic company, the micromanaging 
company and the system compliant company. In order to be able to assign the interviewees 
to the groups and to evaluate and interpret the qualitative research results of the interviews 
in a structured manner, the interview participants also completed and evaluated a previously 
prepared evaluation sheet. The evaluation sheet contains the aforementioned dimensions of 
digital maturity, supplemented by the dimensions of social competence, culture and values, 
and methodological competence. For each dimension, four to eight characteristics were 
defined to describe the dimension. Behavioral anchors were defined for each of these 
characteristics, which can then be rated and assessed by the interview participants on a 5-
point Likert scale. The research questions will be investigated using a qualitative method. 
This method is chosen because it allows for an in-depth, emotional understanding of 
motives and motivations for the statements made, and thus appropriate recommendations 
for action can be derived (Nuttall, Shankar, Beverland (2011), p.153). This research paper 
focuses exclusively on the study of group four, the system compliant company. The other 
three types will be examined and described as part of the author's dissertation. This in turn 
will then also allow for a comparison of the four typologies with each other. 
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PRESENTATION OF THE INTERVIEWEES 
The group of interview participants was a very heterogeneous group of executives. A 

total of three male and two female executives were represented. The interview participants 
in this group had an average age of 46. When selecting the interview participants, care was 
taken to ensure that executives from different management hierarchies were also 
interviewed. In total, three participants belonged to the higher management of the 
companies and two participants to middle management. Diversity was also considered 
regarding to management experience of all Interviewees. In this regard, two of the 
interview participants had less than five years of leadership experience and three of the 
interviewees had more than five years of leadership experience. The following table gives 
an overview of the participants 

 

Identifier Gender Age Management Hierarchie Years of Experience 
D1 M 39 Middle 3 
D2 F 56 High 15 
D3 F 41 High 7 
D4 M 54 High 13 
D5 M 38 Middle 2 

 

Table 5: Interview Participants group 4 (own illustration) 
 

All five leaders had a different focus in terms of content and different professional 
expertise. 

 
METHOD OF EVALUATION 
According to Mayring's third postulate, the central objective of qualitative research is 

to open up a selected object of investigation with the help of one's own interpretation of the 
research results, since the results of the surveys are not completely transparent. Due to the 
non- transparency and the hereby missing objectivity and reliability, a qualitative 
evaluation, analysis and interpretation of the results must take place.  

In the context of the research of this thesis, the methodology of Grounded Theory was 
chosen, because the procedural principles and working principles formulated in this theory 
have a high degree of generality. This facilitates the applicability of the theory to the 
research subject matter contained in this thesis. By means of grounded theory, a 
representation of the researched data to practice is only possible.  

Since several dimensions of the influenceability of leadership behavior are examined in 
this research work this causes a certain complexity. Due to the given complexity of the 
subject matter, an open hypothesis finding should be given.  

However, the hypotheses are not identified until after the qualitative survey has been 
conducted and evaluated, so there is no need to falsify previously formulated hypotheses. 
This is possible due to the applicability of grounded theory according to Charmaz 
(Charmaz, 2014).  

The evaluation of the qualitatively collected data is to be carried out by coding. For this 
purpose, the interview recordings are evaluated individually and coded in three steps. 

 

 
Fig. 7. A Three-step coding process (adapted from Hussy, Schreier, Echterhoff, 2013) 
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At the beginning, the documented and written down records are worked through line by 
line and central conceptualizations expressed by the interviewees are recorded. The open 
coding is therefore very close to the data. 

This is followed by axial coding, whereby an abstraction of the open coding takes 
place. This means that the previously recorded open codes are summarized into a generic 
term, so that categories can be identified from this, which once again structure the data 
material. 

In the context of selective coding, the individual categories are related to each other so 
that theories can be formed (Hussy, Schreier, Echterhoff, 2013). 

For a simplification of the assignment of text components to possible categories, 
Mayring's process model of category formation is used. 

For this purpose, the categorization dimension and the level of abstraction in which an 
evaluation is to take place must be defined. Then the material is worked through line by 
line as soon as text passages are found that fit a categorization dimension, a category is 
developed. This category is then given a name. As soon as further text passages, which fit 
to this category, were identified, these are likewise provided with the respective category 
designation. Subsequently, a categorization guide can be developed from this, which 
summarizes the interview content categorically into content foci. In this way, a set of 
categories on a particular topic can be created, which can be interpreted in relation to the 
research question and theory. In addition, there can be a quantitative evaluation in which, 
for example, the frequency of the categories is recorded and measured (Mayring, 2016). 

 

 
Fig. 8. Process model of inductive category formation  

(own illustration based on Mayring 2016). 
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CATEGORIZATION GUIDE 
The hypotheses investigated in this thesis were derived from the theoretical basis and 

the current state of research (CURRENT STATE OF RESEARCH). The definitions of the 
individual categories were also given. On this basis, the hypotheses were explored. For this 
purpose, the method of structured qualitative content analysis was used (Mayring, 2016,  
p. 120). Based on the theory, the interviews were examined and the results were assigned to 
the individual subcategories and supercategories. Subsequently, the results are processed. It 
should be noted here that it is possible for new categories to be added that are not yet 
included in the theory. A subsequent extension of the theoretical model is thus possible. 

Based on the theory, it was possible to form upper and subcategories (Hussy et al. 
2013, pp. 255-259). By using content analysis, it is possible to systematically examine the 
text against this background and to illuminate the meaning of the individual categories and 
the effects of these. Assignment in this case is based on the approach of content coding 
units (Hussy et al. 2013, pp. 255-259). Thereby, the utterances of the interviewed persons 
are assigned to the individual subcategories and thus to the subcategories. The following 
table shows an abstract of the created coding. 

 
 

Fig. 9. Illustration of the coding using the example of the categories  
„Leadership and Social competence“ (own illustration). 
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In order to be able to evaluate the impact of the upper categories and subcategories 
taken from theory on employer attractiveness, the statements of the interviewed persons 
were evaluated. If a subcategory was presented as the most important or very important 
aspect in a statement, it was given a rating of (++). If it was considered important, the 
statement received a rating of (+). If an aspect was classified in the medium range, it was 
given a rating of (o). If an aspect was rated as unimportant, it received a rating of (-), and if 
it was rated as least important, it received a rating of (--).  

 
RESEARCH FINDINGS 
The present results refer exclusively to company type four the "system compliant 

company". The results show that the digital maturity level of company type four is not very 
pronounced. The digital maturity level of the type has only achieved a value of 69 on a 
scale of 200. The corporate culture is also very weak in this company type - the culture 
achieved a value of 117 out of a possible 300 points. Social competence achieved a total 
score of 53 out of a possible 100 points. Leadership behavior is just above this with a value 
of 54 out of a possible total of 100 points. Methodological competence is the most 
pronounced in this type of company, with a value of 68 out of a possible 100 points.  

The evaluation of the research results confirms that there is still a great deal of potential 
in the area of digitization that is not yet being exploited. Figure 6 below shows a 
comparison of the results for all survey dimensions (Digital Maturity, Leadership, Social 
Competence, Culture and Values and Methodological Competence). 

 

 
Fig. 10 . Evaluation results company type 4 (system compliant company) (own illustration). 

 
If we take a closer look at the individual dimensions of the research work, each of these 

dimensions can be presented individually. The first dimension is „Digital Maturity“. This is 
the least pronounced dimension of company type 4. Within this dimension, it can be noted 
that the competence of „decision making“ is the most pronounced with a value of 16. This 
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means that, according to the research participants' own assessments, decisions are 
predominantly data-driven. This clear characteristic can also be attributed to very clearly 
defined competence profiles and management hierarchies. These hierarchical levels mean 
that decision-making authority and responsibility are decentralized and distributed among 
several heads. The characteristics that are weakest in this company type in the digital 
maturity dimension are agility, risk-taking, and management structure. All three 
characteristics scored a value of 10 among the five participants. The item „Enthusiasm and 
Passion for work“ achieved a value of 11 and is thus also not very strong. This means that 
the respondents cannot have very much fun and passion for their work. The reasons for this 
can be very varied and are possibly attributable to cultural factors in the corporate culture. 
However, in order to be able to derive clear trends on this, further research and the 
evaluation of research results from other types of companies is required. The last point in 
this dimension is „Way of Working“ - here, too, only a value of 12 was achieved, which is 
still very far away from a possible 20 points. This value can also be interpreted as very 
typical for this type of company. Due to clearly defined management hierarchies, the way 
of working here is very independent and silo-like. This means that everyone is responsible 
for their assigned field of action. Here, too, interactions with cultural dimensions could 
arise, but these need to be explored further. Figure 7 below shows the consolidated research 
results and characteristics of the „digital maturity“ dimension of company type 4.  

 

 

Fig. 11. Characteristics of subcategories „Digital Maturity” of company type 4  
(system compliant company) (own illustration). 

 
The next dimension of the survey is the „leadership“ dimension. A total of four 

characteristics could be identified for this dimension: empowerment, vision, motivation and 
cross-functional thinking. For each of the mentioned character styles, a total of 25 points 
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could be achieved by five research participants of company type 4. The results of this 
dimension show that vision is the weakest with a total score of 12, so it is striking that a 
vision is not present or known to the research participants. Above all, visionary thinking 
and a strategy are particularly significant with regard to the digital orientation of 
companies. That this value is therefore not very pronounced in a very traditional company 
is hardly surprising. Nevertheless, this is a very essential and success-decisive point in 
order to develop from a system-compliant company into a more agile and high-growth 
organization. The other three characteristics are assessed very evenly here and each 
received a value of 14. Figure 8 below once again presents the results graphically. 

 

 
Fig. 12. Characteristics of subcategories „Leadership” of company type 4  

(system compliant company) (own illustration). 
 

The third dimension of the survey is "social competence", and a total of four 
subcategories can be identified for this dimension: empathy, communication, moderation 
and conflict resolution. Each of these subcategories can achieve a maximum score of 25 
points. In this dimension, the two subcategories communication and moderation are rated 
worst. They each achieve a score of only 10 points in total. However, the fact that both of 
these values are similarly weak shows that there is agreement among the research 
participants here. All of those involved stated during the interviews that personal ties in 
particular had suffered enormously as a result of remote working. All of the managers 
interviewed stated that they find it difficult to establish a close, trusting bond with their 
employees remotely. The weak value of moderation can also be attributed to the fact that 
the way meetings are held in a professional context has changed significantly. They require 
much more preparation and moderation in order to be able to hold constructive discussions 
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and bring about decisions. Three out of a total of five respondents stated that they are 
currently overburdened with this way of conducting and holding meetings and that they 
lack support in this regard. The most pronounced subcategory is "conflict resolution" with a 
total value of 17, which shows that the executives surveyed are very keen to identify 
existing and potential conflicts at an early stage and to address them openly. The "empathy" 
subcategory is also strong, but slightly lower than the previous subcategory, with a value of 
16 overall. This value is also consistent with the interview results, which indicate that a 
certain sensitivity is required to address employees' individual concerns, especially during 
periods of remote working. The pandemic in particular overwhelmed many and fueled 
fears. Working predominantly alone in the home office meant that many employees lacked 
daily interaction with colleagues. Figure 9 below shows the results of the „Social 
Competence“ dimension once again in a graphic. 

 

 
Fig. 13. Characteristics of subcategories „Social competence“ of company type 4  

(system compliant company) (own illustration). 
 

The penultimate dimension is the „Culture and Values“ dimension. Most of the 
subcategories could be evaluated for this dimension. The subcategories belonging to this 
dimension are: trust, appreciation, transparency, reflection, error culture, openness, 
responsibility and solution orientation. The subcategory with the lowest score in this 
dimension is reflection, with a total score of 12. The dimensions solution orientation and 
error culture are also weaker, each with a score of only 13. These comparatively weak 
scores show that the corporate culture of the type four company is characterized by a great 
deal of uncertainty. This uncertainty could be due to the fact that employees are afraid of 
making mistakes. At the same time, however, there is little reflection within the teams on 
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how mistakes or challenges can be solved together. One reason for this could be the 
strongly hierarchical management structure in these companies. The subcategory achieved a 
value of 14 and is therefore in the midfield. The rating of this value confirms the weakly 
rated subcategories of the error category, for example, and are mutually dependent. For 
where there is no trust, there is fear and reticence among employees. When fear prevails, 
people also tend to be reluctant to admit mistakes and stand by their weaknesses. The 
results also show that the "transparency" subcategory achieved a mean score of 15 overall. 
Respondents indicated that transparency is very important to them. The subcategory of 
"openness" achieved a score of 16 overall, indicating that openness to innovation is 
basically present among executives in company type four. The two most pronounced 
subcategories of this dimension are appreciation and responsibility, with a total value of 17. 
Here, too, it can be assumed that these two values are closely related. When employees 
experience appreciation and recognition for their work, they tend to be willing to take on 
more responsibility. Figure 10 below shows the research results for this dimension for 
company type four. 

 

 

Fig. 14. Characteristics of subcategories „Culture and Values” of company type 4  
(system compliant company) (own illustration). 

 
The last dimension of the interview guide and of the present research work is the 

dimension „methodological competence“. Subcategories can also be formed for this 
dimension. A total of four subcategories emerged: identifying changes, questioning status 
quo, openess to new ideas and giving space. The subcategory with the lowest score is 
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"giving space. This value is again explained by the organizational structure and the 
distribution of power in this type of company. This is characterized by clearly defined 
hierarchies and a corresponding decentralization of power. The subcategory "identifying 
changes" achieved a value of 16 and is therefore in the midfield. The category "questioning 
status quo" achieved a value of 18 and is thus the second highest in this dimension. The fact 
that these dimensions achieved a comparatively high value is hardly surprising, since the 
"openness" category already achieved a similarly high value in the "culture and values" 
dimension. This confirms once again that there is a certain willingness to change among 
managers. This statement is also consistent with the findings that two-thirds of the 
executives surveyed are unable to cope with implementing the innovations associated with 
digitization. The highest value of 20 in this dimension is in the category "openness to new 
ideas. This value once again confirms the statement that executives understand the 
meaningfulness of change and are prepared to break through existing paradigms. Figure 11 
below summarizes the results of the "methodological competence" dimension. 

 

 

Fig. 15. Characteristics of subcategories „methodological competence”  
of company type 4 (system compliant company) (own illustration). 

 
FINAL REMARKS  
Based on the research findings, it can be concluded that the digital maturity approach, 

which was researched by Deloitte in collaboration with the SLOAN Management Review, 
provides only a limited view of corporate practice. This research approach includes and 
evaluates agility in companies, as well as the willingness to take risks and decision-making 
within a company.  The management structure is also considered in this approach. This 
approach also includes two content themes that assess the way of working within a 
company, as well as the passion for work. These content themes were identified in this 
research. However, these were enriched and supplemented with additional dimensions in 
terms of content. They were supplemented by the topic of values and corporate culture, 
teams and collaboration, and leadership behavior. For this purpose, an interview guideline 
was developed within the scope of the present research paper to capture these content-
related focal points.  
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The pretest validation of the interview guide conducted as part of this research 
contribution revealed that content categories can be formed in the evaluation that optimally 
complement the previous state of research and the digital maturity approach of Deloitte and 
SLOAN. The approach can be supplemented by the dimensions of leadership, social 
competence, culture and values, and methodological competencies through this research 
work. A breakthrough in research can be seen in the fact that company typologies and 
classifications can be formed on the basis of the findings obtained. These four company 
typologies help to classify and evaluate companies in terms of their readiness for change, 
their level of digital maturity, and the added dimensions of leadership behavior and 
corporate culture. These company typologies were related to the digital maturity approach 
and leadership behavior within the matrix presented.  In the present research work, these 
content-related foci and dimensions were not only taken into consideration they were 
related to each other. This leads us to a holistic view and a holistic research approach that 
relates and unites individuals, teams within organizations, leaders, and corporate cultures. 
With regards to the research results achieved for the type of company, the first interactions 
of some dimensions and subcategories can already be identified and confirmed. Above all, 
the dimension "culture and values" achieves a very high ranking and is to be seen as a 
central and important component of the research contribution. However, it remains to be 
further explored how the individual categories of the other three company types are 
assessed. This will also enable a comparison of the company types with each other and 
further valuable conclusions to be drawn. 
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Abstract: Digitalization is disrupting the automotive industry and in particular the 
established business models of well-known OEMs (Original Equipment Manufacturer). 
New legislations, technological trends, the omnipresence of digital devices like 
smartphones and changing customer preferences towards sustainability and mobility on 
demand have stimulated the digital transformation in the automotive industry. This process 
affects the entire value chain, from product design and manufacturing to supply chain, 
marketing and sales. New market players like Tesla, Uber and Blablacar have identified 
the huge potential of digitalization to create new revenue pools and have already entered 
the market with their interconnected solutions. Other tech. giants like Apple and Google 
but also smaller start-ups have started investigations around new mobility solutions. Those 
new competitors with their high innovation power have one strategic advantage. They do 
not have to carry the burden of an analogue set-up with its high fix cost structure compared 
to traditional car manufacturers. Therefore, established car manufacturers are forced to 
transform their analogue business models to the digital age. This research paper will 
analyze the prerequisites of a successful digital transformation. Furthermore, it will 
describe the potential to create business model innovations.   
 
Keywords: Digitalization; Disruption; Value Chain; Digital Transformation; Business 
Model Innovation; Operating Model; Automotive OEM 
 
 

1. Introduction  
Since decades car manufacturers in the automotive industry have enjoyed times of 

continuous success. Their business model of producing and selling innovative automotive 
vehicles to b-2-b enterprises but also private end consumers paid off. The following graphic 
shows the complete value chain of the automotive industry. 

 

 

Figure 1. Value Chain in the Automotive Industry 
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The number of new cars which were produced and sold to the marked increased year 
by year. Due to the increasing prosperity in the world economy more and more consumers 
could afford a car. The global car sales statistic published by statista.com recently 
demonstrated that almost 70 million new cars will be sold in 2022. (statista, 2022) 

 

 

Figure 2. Global Car Sales in Million Vehicles 
 

In the past, most of the car owners were extremely proud of their car and treated it as a 
status symbol with love and care. Car manufacturers invested billions of dollars in the last 
50 years for R&D, product innovations and efficiency programs to make cars even better, 
faster, safer and more convenient. The visionary improvements started every time from the 
vehicle itself. It was the aim of car manufacturers to increase competitiveness by being best 
in class in innovation, technology and production. Nowadays, ecosystems are dramatically 
changing due to new market conditions, digital technologies and trends.   

Today the Automotive industry is facing the biggest challenges since the first 
automobile vehicle was built by Carl Benz in 1886. Six major trends are disrupting the 
entire value chain of this industry simultaneously and set the established business models 
on risk. (Winkelhake, 2021)  

1. Legislations and sustainability policies like the green deal defined by the 
European Union set clear emission targets for the automotive industry. Car 
manufacturers have to reduce CO2 emissions of their products down to zero by 
2050. In addition the European Union has decided in June 2022 that vehicles with 
traditional gasoline engines cannot be sold as of 2035 onwards. To achieve this 
goal, car manufacturers need to reinvent themselves and develop sustainable 
vehicles with ecofriendly engines.    

2. New technologies like the electrification of cars, autonomous driving and diverse 
mobility concepts change the habit of traditional car manufacturers and impact all 
areas of the established business.  

3. Changing customer preference towards sustainable products and ownership are 
visible. Customers strife to reduce their ecological footprint and therefore demand 
cars with eco-friendly engines. In parallel customers demand new mobility 
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solutions like car-sharing. They have adjusted their mindset from owning a car to 
requesting mobility on demand. A case study developed by McKinsey forecasts 
that one out of 10 cars sold in 2030 will be a shared vehicle. (Gao, et al., 2016)  

4. Such mobility solutions demand new ways of connectivity. The importance of 
data collection, data storage and data sharing will become super important. The 
traditional car needs to evolve from an analog vehicle to a so-called Internet of 
Thing (IoT).  

5. New competitors like Tesla with pure focus on e-mobility define new market 
standards. Built in 2003, Tesla demonstrated a true success story. The company 
became the most valuable car manufacturer in the world with a 882 billion market 
share in march 2022. (Dilmegani, 2021) Other established car manufacturers are 
far behind and struggle with the transformation of their traditional set-up. Besides 
Tesla there are additional new competitors which have recently announced their 
motivation to enter the automotive industry with highly innovative mobility 
solutions. Well-known ITC (Information and Communication Technology) giants 
like Apple, Google and Alibaba have raised their ambitions. After initial 
corporations around connectivity and info-tainment solutions, Google has already 
started investigation in self-driving cars. (Coldewey, 2015) Apple has even 
implemented a dedicated automotive team working on car-specific projects. 
(Painter, 2021) Other examples with new and innovative mobility solutions are 
start-ups like Uber, ZipCar and Blablacar. The impact of these new competitors on 
the automotive industry is tremendous and will lead to an increase of competitive 
pressure, new alliances, business model transformation and the innovation of new 
business models.  (Peters, et al., 2016)  

6. The overarching game changer can be truly seen in digitalization. The industry is 
evolving from technical developments to digital transformations. The associated 
digital transformation is disrupting the entire value chain of the automotive 
industry and is stimulating the transformation of established business models but 
also the creation of business model innovations. (Fichman, et al., 2014)  

Automotive car manufacturers are confronted with the challenge to merge new digital 
technologies with traditional values and assets of the physical world. Even though common 
literature and the dedicated research community have created certain insights around 
digitalization and digital transformation, it is still not clear for the majority of care 
manufacturers, how such new digital technologies will force them to transform their 
established business model. Furthermore, it is elementary to find the right transformation 
approach which means in particular to identify the success factors and key enablers for the 
right digital transformation. The right mix between components of the traditional world and 
the digital world will be key. (Hanelt, et al., 2015) This paper will shade light into the area 
of digitalization and digital transformation of established business models in the automotive 
industry. In particular the research question of how to manage the impact of digitalization 
on companies' business models in the automotive industry will get answered. The research 
topic will be explored via an intense literature review combined with an exploratory 
research approach. Dedicated business experts of the automotive industry will be 
interviewed. Output will be a transformation guideline which enables car manufacturers to 
measure their individual digital readiness. Furthermore, this guideline will provide clear 
recommendations of how to transform the individual business model, which digital 
parameters do adopt and how to orchestrate the digital technologies with the traditional 
assets.  
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2. Research Methodology 
The aim of this industry paper is to analyze the impact of digitalization on the 

automotive industry. In this regard it is important to understand whether and how the digital 
transformation in this industry takes place, whether and how established business models as 
well as its operating models are affected and what kind of success factors and challenges 
for companies in the automotive industry come along. A mixed methods-approach has been 
used to analyze the relevant parameters in the evaluation phase.  

 

 

Figure 3. Research Methodology - mixed methods-approach 
 

On the one hand an extensive literature review has been conducted where various 
industry paper, case studies, business analysis and consulting reports have been reviewed. 
On the other hand, exploratory research via qualitative interviews have been conducted. 
Over a period of one month, dedicated Business Experts have been interviewed to explore 
the impact of digitalization on the automotive industry. The interviewed Business Experts 
hold senior positions at well-known automotive companies or suppliers. They have multiple 
years of business experience in the automotive market. A questionnaire of 17 dedicated 
questions has been designed for the interview sessions. Basis for the design of the 
questionnaire are the below listed general research questions and their subordinate questions 
which consequently reflect the research gap in this industry:   

Primary Research Question: 
How to manage the impact of digitalization on companies' business models in the 

automotive industry?  
Subordinate Research Question 1 on Business Model Transformation  
 What are the goals based on strategy and structure to digitalize a business model? 
 How to transform an existing business model to the digital age?   
 What are the key success factors when transforming an existing business model to 

the digital age?  
Subordinate Research Question 2 on changing Operating Model  
 How to successfully transform established processes with focus on Marketing and 

Sales?  
 How to manage internal resistance and how to ensure digital readiness? 
 How to orchestrate digital technology and services to optimize the outcome and to 

avoid cannibalism effects  
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Subordinate Research Question 3 on Business Model Innovation  
 Do you see the potential to design a business model innovation based on 

digitalization in your industry? And if so, how would this business model look 
like?   

 In which areas of your business model could digitalization bring the most 
opportunities for sustainable growth? 

A Digitalization Manager who works for one of the top 10 automotive manufacturers in 
EMEA verified the structure and the content of this questionnaire. This validity check 
ensures the right quality and consistency of the survey. Due to the pandemic situation, the 
interviews had to take place via phone calls as no physical meetings where possible. Each 
interview lasted approx. one hour which gave sufficient time for dedicated answers.  

In a first step of the interview phase, each interview got documented/transcripted via 
MS Excel format. In a second step, the generated data was analyzed with the qualitative 
content analysis method of P. Mayrings. Following this state-of-the-art analysis method, it 
was the aim to reduce the captured data to the relevant content while defining certain 
criteria. With this approach it got ensured that all important aspects of the interviews are 
still captured but at the right level of detail.  

Excursus: The analysis phase got executed through eight steps: (Mayring, 2015)  
1. Definition of Material: What kind of material/data/objective needs to get 

analyzed?  
2. Context: What was the context of the evaluation? (how was the material/data 

evaluated? Who was interviewed; timeframe of the interviews; under which 
circumstances took the interviews place?  

3. Characteristics: preparation of the evaluation output as prerequisite for the 
analysis  

4. Analysis approach: inductive vs. deductive method to build categories  
5. Coding: cluster the data based on the selected analysis approach 
6. Reliability Check  
7. Execution of the analysis  
8. Interpretation      

After the interview phase was completed, the collected insights of all questions have 
been consolidated while following the analysis method of P. Mayring. After clustering the 
input per question, a set of categories has been deducted to cover the most relevant aspects 
of each question. With this procedure it was possible to consolidate and to reduce the entire 
input to the relevant context of the evaluation. 

Afterwards the evaluation result has been afterwards enriched with the output of the 
literature review. Therefore, it was possible to challenge but also to complete the initial 
findings to a comprehensive picture. Both methods together created the basis for the 
following evaluation phase.   

 
3. Literature Review 
 

3.1. Digitalization in the automotive industry and the impact on business model 
transformation  

The digitalization is a fundamental game changer for consumers, companies and 
complete ecosystems. The ongoing digital transformation is impacting all industries and is 
changing entire value chains. This is also true for the automotive industry. (Fichman, et al., 
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2014) The automotive industry is shifting from technical developments to digital 
transformation. (Pham, 2021) 

Car manufacturers have realized this trend years ago and have already adopted various 
digital technologies to optimize production plants, logistics, supply chain processes but also 
marketing and sales operations. However, established automotive car manufacturers are 
struggling to keep track with the innovation speed of new competitors like Tesla and other 
IT giants e.g. Google, Apple, Alibaba, Uber and Blablacar. In addition, the reaction on 
increasing customer demands towards new mobility solutions and connectivity keeps 
challenging for OEMs.  

In the recent years, common research community has analyzed the various aspects of 
digitalization and the ongoing digital transformation. Hanelt et al. (2015) for example 
described four different types of business model transformation and how new digital trends 
impact established business models of automotive car manufactures: 

1. Business Model Extension: The extension of a business model can be described 
as minimal change of the core logic of an existing business model. One example related to 
the automotive industry can be seen in new ways of customer interaction. Especially the 
younger generation the so called “digital natives” which grew up with tools like 
smartphones are used to communicate via social media channels or even chat bots. 
Therefore, car manufacturers also started initiatives in this direction. Such digital 
communication types allow automobile manufacturers to respond much faster on customer 
requests than via traditional communication forms. This new digital way of interaction with 
customer groups brings benefits for all. It increases the response time, lowers 
communication costs and therefore helps to reach out to customers more efficient than in 
the past. Another example can be seen in the new connectivity of cars. Based on digital 
trends like mobile technology and cloud computing, car manufacturers have developed 
ways to connect smart phones and other mobile devices with the car. This gives customers 
the possibility to connect their personal data but also digital tools and services with their 
car. With this, the established business model of car manufacturers gets connected to the 
enhanced customer demands for connectivity and availability.  

2. Business Model Revision: The revision of a business model can be described as a 
substantial change of the established business model. One prominent example of a revision 
can be seen in the mega trend of autonomous driving. This new trend demands intense 
digital technology as well as a large amount of data, internet, sensors and GPS technology. 
With this new trend, the core values of the business model get substantially changed. As 
customers do not need to drive the vehicle anymore in future, they can spend the driving 
time for more efficient tasks. For b-2-b customers that means they can plan their next 
customer visit or communicate with other colleagues while the car is driving by itself.   

3. Business Model Termination: The termination of a business model is described 
as fundamental elimination of certain parts of a business model. Examples of such 
terminations are virtualization activities. Such digital virtualization technologies help in the 
design phase of new vehicles or when building a new production line or plant. Another 
interesting example is the installation of virtual show rooms as new way of introducing and 
selling cars. Car manufacturers like Volkswagen, Mercedes and Audi are using such virtual 
show rooms already to configurate new cars and to present them to their customers or 
prospective customers. While using such new digital technologies, car manufactures can 
reduce the planning time and development costs. Furthermore, they meet the demands of 
the younger customer generation, the so called „digital native” and can influence their 
buying behavior much better than they have done it in the past with traditional show rooms.  
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4. Business Model Innovation: A Business Model Innovation can be described as 
visionary new way how business is carried out and revenues are generated. Hereby the 
business model innovation in the digital manner is an interconnected ecosystem where 
value creation, value delivery and value capture are newly defined by e.g. established 
market auteurs or new stakeholders.  

A prominent example in the area of new mobility solutions can be seen in companies 
like Uber and Blablacar. Those new market players started their journey in the automotive 
industry as tech. start-ups without any knowledge about the automotive industry. For them 
it was not necessary to know how cars are built. They identified a demand for new mobility 
and developed a smart and interconnected digital solution which makes public 
transportation simpler and more convenient for customers.    

Chanias and Hess have developed a case study to analyze the aspect of digital 
transformation in the automotive industry more deeply. Their findings show that the digital 
transformation process on OEM side starts usually with a multitude of unconnected 
activities and via a bottom-up perspective. In particular it means that even without having a 
central strategy or road map defined, digital tools get developed and implemented by the 
various departments.  (Chanias & Hess, 2016) This approach is obviously not the most 
sustainable and effective one as the missing interconnection between such isolated 
solutions cannot create the expected value. Nether for the respective car manufacturer nor 
for the customers.  

Piccinini published a delphi study with dedicated business experts to highlight 
upcoming challenges around the digital transformation of business models in the 
automotive industry. They recommend established car manufacturers to partner with new 
start-ups and relevant external market players who offer intelligent IT-based solutions. The 
approach of joint forces and cooperation can bridge the situation of missing inhouse 
solutions. Furthermore, it helps to keep the R&D costs for such new solutions under 
control. (Piccinini, et al., 2015).  

Henfridsson and Lind confirm the incorporation of external digital know how as 
prerequisite for OEMs to ensure a successful digital transformation. The integration of 
external know-how can be done via corporation with e.g. hidden champions or via M&A. 
(Henfridsson & Lind, 2014) Hildebrandt verifies a positive impact of such cooperation on 
the creation of digital innovations. (Hildebrandt, et al., 2015) Keller and Hüsing echo that 
these digital innovations have a positive impact on the business performance and a better 
result in customer experience. (Keller & Hüsing, 2009)  

In addition, Remane et. al. spent time on analyzing the business models of relevant 
startups in the mobility area. While doing so, they anticipated crunch-base data to cluster 
startups by business model types following the concept of Weill et al. (2005) 27 different 
business model types were identified and organized in four clusters: creator, distributor, 
landlord and broker.  

 
3.2. Reasons why digital transformation is so important especially for automotive 

manufacturers in the b-2-b context 
Whereby the research community has spent a lot of attention to digital transformation 

in the area of b-2-c, the impact on the b-2-b environment is rather less explored. Due to new 
technologies like the internet and the availability of smartphones, mobile devices have been 
interconnected. This phenomenon offers the availability of information at any time and 
everywhere for everybody. The new customer generation the so called “digital natives” are 
used to such digital technologies. They grow up within a connected world of smart homes, 
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smart phones, and digital services from well-known companies like Google, Apple, Uber, 
Airbnb and Amazon. It is a natural prerequisite for them to consume data in a smart, digital 
and connected way when communicating with family and friends, planning holiday, buying 
clothes or booking a hotel. The „digital natives” expect such smart and connected solutions 
also when using a car. However, for them it is not essential to own this car. It is rather 
important to have a smart, fast and convenient mobility solution available. This is 
especially true for the b-2-b business. Due to a fully connected environment in private live, 
b-2-b customers expect the same digital standard also when doing business. The new digital 
solutions offer a lot of benefits for b-2-b customers. Companies can for example reduce 
their working capital while renting a mobility solution instead of investing in an own fleet. 
A fully connected vehicle with autonomous driving technology for example offers the 
possibility to plan the next customer visit while being on the road from one customer to 
another. This saves time and money and makes processes more efficient.  

The changing demand from owning a physical vehicle to booking a new mobility 
solution on demand has disrupted the traditional rules of the game in the automotive 
industry. A market study developed by McKinsey shows a significant growth potential 
based on new mobility concepts and services. The following overview published by 
McKinsey shows the trend from using an automotive vehicle for every trip purpose to a 
mobility solution on demand for each specific purpose. Instead of owning one single car for 
each purpose, the new mobility solutions offer the possibility to book various vehicles per 
purpose and whenever needed.  
 

 

Figure 4. Development from car ownership to new mobility solutions 
 

Following the outcome of this study, the revenue pool for automotive vehicles will 
significantly increase and diversify towards new mobility solutions, feature upgrades and 
services. Those new solutions will be available on demand and can be flexibly booked via 
smart phones or the web-based car computer. This effect could generate up to USD 1,5 
trillion additional revenue potential in 2030 (+30%) compared to USD 5,2 trillion in 2015. 
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Those companies who meet such new customer demands and who are capable to adopt 
their product offering to the new market circumstances fast and pragmatically will benefit 
from additional revenues. 

The increase in the automotive revenue pool due to now mobility demands and digital 
technologies motivate new stakeholders to enter the industry and to monetarily benefit from 
these new trends. As already indicated before, well-known IT giants like Apple and Google 
have started their investigation. Tesla as specialty OEM is already seen as an established 
new market player. But also other start-ups and technology driven companies like Didi 
Kuaidi, Zipcar, Uber and Blablacar have started their journey in the automotive industry. 
The paradigm shift from car ownership to mobility as a service will fundamentally force the 
traditional car manufacturers to change their habits and to transform their business model 
towards the new market standards. Their challenge will be the transition from a car 
manufacturer to a mobility provider. Shifting market positions consolidation effects and 
new forms of partnerships between established car manufacturers and new “digital players” 
are most likely. If they miss the train of digitalization, traditional car manufactures will 
most probably lose their current market share. The following graphic shows the shift from 
OEMs competing with one another to competing in a complex market landscape. (Mohr, et 
al., 2016) 

 

 

Figure 5. Development of revenue share in the automotive industry - forecast 2030 
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Figure 6. Develoment of the eco system in the automotive industry 
 

3.3. Challenges of digital transformation for automotive car manufacturers 
The most relevant question for automotive car manufacturers is how they can survive 

and stay profitable in times where the entire industry gets disrupted and the established 
business model has to be transformed. The route course of how to drive the digital 
transformation is by far not clear to all of the established car manufactures. Even though the 
automotive industry has investigated high efforts into this topic and already started various 
initiatives around digital transformation, there are still many challenges to overcome. 
Whereby the automotive industry is confronted with a whole bunch of challenges, the 
below listed challenges can be seen as most important for the automotive industry. 
(Dilmegani, 2022) 

Complexity: the transformation process towards digitalization requires a change of the 
well-known habit with its traditional processes and behaviors. It means the change of the 
established business model. To drive such transformation projects internally can set the car 
manufacturers under extreme pressure as this complex approach requires the right 
entrepreneurial mind-set, know-how, capability and financial power. 

Investment: on the one hand the digital transformation requires a significant amount of 
capital as entire organizations and operating models need to be shifted and re-designed. On 
the other hand, it requires a long breath with regards to ROI expectations. Llopis-Albert et. 
al analyzed the impact of digital transformation non the automotive industry. They echo the 
above findings that OEMs are somehow reluctant to spend the right investment budgets for 
digital transformation. Digitalization projects do not pay off from day one. Companies 
might face several uncertainties along the transformation process. Success is not a given 
fact. (Llopis-Albert, et al., 2020) 

Impact analysis: Car manufacturers need to identify the right digital set-up for the 
future. Not every new digital technology does fit to each company. Additionally, 
companies need to be fast in identifying the most relevant trends and start corporations with 
the right partners to be frontrunner. Otherwise, competition will outpace those who are too 
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restrictive and reactive on the way of digital transformation. A competitor in this regard 
does not need to be another car manufacturer. It is also likely that a new start-up or a tech. 
giant like Apple or Google with the perfect mobility solution for the future will become the 
most relevant competitor.   

Data security and protection: digitalization requires connectivity and connectivity 
requires information management. To fully utilize digital technologies like applications or 
on-demand services, car manufacturers need to collect and consume customer and vehicle 
data. The data management comes along with various security aspects. Car manufacturers 
need to ensure that all processes and systems are in line with compliance regulations and 
data security standards of the respective countries and regions. To do so, car manufacturers 
have to be up to date with regards to defense and safety standards. (Pham, 2021)    

Additional challenging parameters have been analyzed by P. Adams (Director of 
Customer Engangement by GE Digital). Following his analysis of digital transformation in 
the automotive industry is gets obvious that beside the already mentioned challenges also 
the aspect of internal capability and digital readiness is important. The changing market 
conditions towards new digital solutions require the right skill set of employees.  

Car Manufacturers need to ensure that the existing employees are capable to enrich 
their skill set towards new digital technologies. On the other hand car manufacturers need 
to hire young talents of the group of digital natives to stay competitive. (Adams, 2022) 

 
3.4. How to manage the digital transformation successfully 
As described in the previous chapters, the disruption of the automotive industry due to 

digitalization is a given fact and cannot be stopped anymore. The point of no return has 
been reached years ago. Even though car manufactures cannot predict the future scenario 
100%, they need to take the necessary strategic decisions now to start the digital 
transformation of their business model. A case study developed by McKinsey recommends 
a transformation approach based on five strategic parameters: (Mohr, et al., 2016) 

1. Prepare for uncertainty: Car manufacturers should be aware of upcoming market 
trends like new mobility business models. To do so, they need to analyze and understand 
the changing consumer preferences of their target groups. This includes also a differentiated 
view on city types and regions. OEMs also need to observe changing demographics in key 
markets. An advanced prediction of potential scenarios as well as a flexible ability to react 
on the changing conditions are key drivers for a successful business model transformation.  

2. Leverage Partnership: Due to the changing market conditions, car manufacturers 
are forced to start the digital transformation process while in parallel they need to keep their 
current operations up and running. To be successful on this digital journey, car 
manufacturers need to partner with the right service providers e.g. start-ups or tech. 
companies. Such strategic alliances across and beyond industries can leverage a lot of 
synergies. Collaboration partners do have the right digital know how. A joint approach can 
reduce the time to market. Furthermore, it helps to share the investment costs. 

3. Adapt the organization: The digital transformation of the existing business 
model requires also a modification of the established organizational set-up. All resorts need 
to be interconnected to ensure the best internal collaboration. Established job profiles need 
to be adjusted and new profiles need to be integrated. Car manufacturers need to ensure the 
right capability and digital readiness. Therefore, they must find the right fit of internal 
know how and external support.   

4. Reshape the value proposition: As part of the transformation approach towards a 
new business model, automotive car manufacturers need to adjust their product and service 
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offering towards new technologies. The new product portfolio should be oriented on the 
new customer focus groups and their demands. OEMs need to evolve their value 
proposition from a car manufacturer to a mobility and service provider.  This radical change 
includes also a new definition of product life cycles and an end-to-end customer 
experience. In future it is rather less important to be best in car engineering than being 
frontrunner with the best mobility service along the complete customer journey. Based on 
the fact that new fleet operators of shared vehicles will more and more enter the market, 
new b-2-b sales potential need to be captured as well as the increasing after sales services 
of such businesses.     

5. Reshape the operating model: In addition, it is crucial for car manufacturers to 
review and shape their operating model based on the new digital requirements of 
customers. Being able to promote and sell digital mobility solutions on demand instead of 
physical vehicles, OEMs have to establish an operating model which meets the new 
customer demands. This includes digital sales and marketing channels as well as 
interconnected platforms where customers can navigate and book services. It also requires 
the elimination of organizational barriers which can hinder the digital transformation 
process. It might also require a radical change from indirect sales where existing car dealers 
sell the products towards a new infrastructure where OEMs sell directly to their customers. 
(Schertler, et al., 2022)   

A study developed by Gyimesi, et al. echo the recommendations with regards to the 
changing operating model. The operating model of car manufacturers can be realigned to 
ensure that customer demands trigger every activity in the sales funnel. This requires that 
all business related parameters and data gets optimized and interconnected. (Gyimesi & 
Berman, 2011)  
 

3.5. The potential to design a business model innovation in the automotive industry 
When looking at the impacts of digitalization on business models in the automotive 

industry described in capter 3.1, it got obvious that some trends like the usage of chatbots 
or online sales funnels lead to a transformation of existing business models. Whereas some 
other trends like the increased customer demands towards new mobility solutions lead to 
business model innovations. Such new mobility concepts can turn a complete ecosystem 
upside down and can make established stakeholders irrelevant. The automotive industry is a 
predominant example where the established OEMs need to reinvent themselves. New 
mobility providers like Uber and Blablacar have identified the new customer demands 
towards smart mobility solutions and have developed customized services. While doing so, 
they have not just developed a singel stage product but an interconnected solution with the 
right infrastructure and e.g. payment options which guarantee a positive end-to-end user 
experinece. The new mobility solutions together with other digital services create a new 
type of revenue. (Hanelt, et al., 2015) 

 
3.6. Outcome of the literature review 
In essence, there is a common understanding among the research society about the 

impact of digitalization on business models. The evolving new technologies developed and 
provided by new market players outside of the automotive industry together with the 
increased customer demands towards digitalization, sustainability, autonomuos driving and 
mobility on demand have put high presure on the established car manufacturers. However, 
there are also a lot of new benefits in terms of efficiency gains and new revenue pools to 
participate from the new technologies. Being able to laverage those benefits and to stay 
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profitable in future requires a new mindset, the right entrepreneurial attitude and financial 
power. Established OEMs need to find solutions to consequently transform their existing 
business model to the digital age. Even though, the established car manufacturers have 
started to transform their business models, there are still urgent questions to be answered. 
(Solberg, 2021) Which are the right new technologies to onboard? Who are the right tech. 
partners to start cooperations with? How should the new business model look like to create 
value?  

How can this value be captured and developed to ensure sustainable growth? Car 
manufacturers need to prepare for the unexpected. They cannot win the race by themselve. 
They need strong partners. Whatever they do, they need to keep the customer in the focus 
and act fast.  

 
4. Explorative Research   
Complementary to the extensive literature review, an exploratory research approach via 

expert interviews was conducted to verify the initial findings of the literature review around 
the impact of digitalization on business models. Overall, eight interviews with dedicated 
Business Experts of the automotive industry took place. The selected Business Experts are 
a diverse group of characters with various years of automotive expertise. Most of them hold 
senior management positions at global acting OEMs in Marketing, Sales, Strategy and 
Digitalization Units.  
 

 

Figure 5 - Group of interviewed Business Experts 
 

Each interview was executed via phone call and took approx. 60 minutes. The 
participants were informed that their participation is voluntarily and that the interviews got 
transcribed. Furthermore, they have been informed upfront that the interviews are 
anonymous and that no personal data will be collected nor further used or published. After 
the evaluation phase was completed, all insights of the interviews have been cumulated and 
analyzed by following the qualitative research analysis approach of Mayring. Based on this 
research methodology, various themes and similarities could be clustered. Additionally, it 
was possible to identify inconsistencies between the different OEMs. The following sub-
chapters will shade light into the different clusters and will further describe the most 
important findings.  

 

Company Size in no. of employees Geographical Scope Company Type Job Description Age Gender

>10.000 global Car Manufacturer Manager International VIP & Special Sales Operations 44 W

>10.000 global Car Manufacturer Global Director Digitalization Commercial Vehicles 50 M

>10.000 global Car Manufacturer Head of Digital Transformation 41 M

>10.000 global Car Manufacturer Director Marketing 45 M

>10.000 global Car Manufacturer Head of Portfolio Management 38 W

>10.000 global Car Manufacturer Head of Strategy 42 M

>10.000 global Car Manufacturer Senior Manager Digital Transformation 35 M

>10.000 global Car Manufacturer Head of global production Truck & Bus 40 M

Group of interviewed Business Experts
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4.1. Impact of digitalization on the automotive industry and on bussiness models in 
particular 

There is a common understanding among the interviewed Business Experts that 
digitalization has a huge impact on the automotive industry in general and on the business 
model as well as on the operating model in particular. In average the impact was ranked 
with a value of 4 (1 = low; 5 = high). Most of the interview partners confirmed that a 
successful digital transformation of the existing business model is a prerequisite for OEMs 
to survive.  

 
4.2. Vision and Mission 
The interviewed Business Experts stated clear visions with regards to digitalization and 

digital transformation. An interesting aspect could be observed around those vision 
statements. The respective OEMs clearly differentiate between the B-2-C and the B-2-B 
market. With regards to the B-2-C market, they have recognized the changing customer 
demands towards smart and innovative mobility solutions. The trend towards new mobility 
solutions comes along with a change of ownership. B-2-C customers will in future more 
and more request those mobility services on demand instead of buying a car. This change 
will have a huge impact on the current value chain and especially on the cooperations of 
OEMs with their car dealer network. The established car dealers with its physical show 
rooms might become obsolete. To meet those new demands, the OEMs envision to design a 
business model innovation which means to develop from a car manufacturer to a mobility 
provider.  

This ambition is a quite dramatic change as it requires to leave the well-known habit 
and to reinvent themselves. The development will go beyond a pure transformation. As 
described under section 3.1 this development will be visionary new way how business is 
carried out and revenues are generated. The business model innovation will be an 
interconnected ecosystem where value creation, value delivery and value capture are newly 
defined by the established market auteurs.  

In terms of the B-2-B market the picture looks a bit different. Business customers 
demand more and more services and functions combined with autonomous vehicles which 
help to make the transportation process more efficient and safer. However, the topic of 
ownership in the B-2-B context will most probably remain as it is. B-2-B customers will 
still buy and own their commercial vehicles in future. To cover the demands of the B-2-B 
customer, OEMs need to transform their existing business model towards new 
technologies. This also requires a digital transformation of the established operating model. 
OEMs have to shift their mindset from product oriented to customer focused.  

 
4.3. Digital Readiness of OEMs 
The evaluation shows that digital readiness is seen as one of the important prerequisites 

for OEMs to start the digital transformation journey. The readiness covers various aspects 
e.g. a clear strategy, a positive internal spirit together with a future-oriented mindset of 
employees and management. Furthermore, it requires dedicated resources with the right 
digital know-how to develop the right solutions, a robust IT infrastructure to manage and 
utilize the massive amount of customers data. Last but not least the digital readiness 
requires a sufficient budget to cover investment costs. Even though the OEMs have done 
their homework in terms of developing strategies and digital roadmaps, none of the 
interviewed Business Experts could confirm to be fully ready. Three aspects could be 
observed during the interviews: 
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a) spirit and mindset of employees are seen as quite positive. The majority of 
employees among the different departments have understood the route course and the 
importance to adopt digital technologies. The transformation will of course require 
additional efforts and a proper change management but digital spirit and the right mindset 
are obviously not seen as blocking points.  

b) when it comes to internal digital know-how, the picture is changing. The evaluation 
shows that digital know-how is not on an adequate level yet. Even though OEMs have 
started to investigate in trainings and have started to implement digital units who should 
work on digital solutions, still the aspect of digital know-how needs to be improved. It 
seems to be quite challenging to upskill employees with digital know-how. 

c) all interview partners confirmed that the budget which OEM spend on digitalization 
is by far too low. OEMs invest only 2-5% of their annual turnover for digitalization. This 
budget only covers the costs for individual initiatives like setting up a web shop or 
developing an order application but it cannot cover a holistic transformation process or 
even the development towards a provider of mobility solutions. 

 
4.4. Goals to digitalize the business model 
The strategic goals around digital transformation of existing business models are 

closely linked to the vision statements of each OEM. The interviewed Business Experts 
have shared a common picture with regards to goals and ambitions. Two perspectives could 
be observed during the interviews:  

1. On the one hand, OEMs look from the internal perspective and aim to use digital 
technologies for creating efficiencies on all levels. This includes e.g. the automation of 
processes via bot technology or the usage of e.g. augmented reality tools like google glasses 
to establish ergonomic workflows or to reduce failure rates in production processes. 
Furthermore, they aim to reduce internal complexity to be more agile and to make it easier 
for customers to do business with them.  

2. On the other hand OEMs start thinking from the customer perspective when 
developing new services and products. This phenomenon is quite interesting as in the past 
they were used to think from the product point of view and how to make automotive 
vehicles even better. Nowadays they have learned that a successful transformation of the 
business model requires a customer-centric view. They need to identify new customer 
demands and find the right way to develop smart and digital solutions to cover those 
demands. This requires the collection and management of massive customer data.   

To achieve these goals, car manufacturers need to basically reinvent their existing 
business model. From a concept point of view it sounds reasonable but in fact the digital 
transformation is quite challenging for OEMs. It is still not clear yet, which technology will 
be the leading and preferred one and how OEMs can earn money with new digital services 
or smart mobility concepts. Furthermore, they do not know if such new revenue pools can 
compensate the business losses of their traditional business model.  

 
4.5. Digital transformation approach  
To start the digital transformation approach within the individual organization, most of 

the car manufacturers have implemented digital units and innovation hubs to steer the 
digital transformation process. The digital units have initiated various digital projects and 
follow a step-by-step approach. New digital services get tested via intense simulations and 
pilot cases before they get activated. Within such complex organizations like care 
manufactures have in place it is a huge challenge to develop a solution which covers all 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

252 

geographical, commercial, legal and technological aspects. That might be the reason why 
the different resorts within those organization have started their own digital initiatives. The 
interviewed Business experts mentioned a kind of digital transformation competition 
among the resorts. These effects can potentially lead to several negative impacts. They can  
eat up innovation budgets, lead potentially to cannibalization effects an can most probably 
interfere the overall change management process within an organization.  

As inhouse capability and digital know-how is rather limited within each organization, 
OEMs have jointly investigated into new technologies together with cooperation partners 
inside and outside of the automotive industry. Those cooperation partners are ether start-
ups who already developed such digital technologies or tech. companies like Microsoft, 
Google and SAP. Such cooperations offer several benefits. They enable access to new 
technologies and know-how which could not be reached by the OEMs internally and in 
parallel it helps to share the huge investment costs between both cooperation partners. 

The Business Experts see more benefit in cooperating with strategic partners than in  
onboarding support by management consultancies. Furthermore, the OEMs spend parts of 
their budget also for increasing inhouse knowledge and capabilities.  

Beside the transformation of the business model the Business Experts see it also as 
important to transform the operating model and especially marketing and sales processes. 
There is a common understanding between the interview partners that the transformation of 
marketing and sales processes need to be closely linked to the new customer demands and 
new digital technologies. It might be that virtual show rooms and online platforms will 
replace the local car dealer network. Test drives could be done in future by e.g. virtual test 
drive simulators and marketing campaigns will be steered via a central marketing cloud. 

To ensure that all those technical innovations are perfectly orchestrated, most of the 
Business Experts mentioned to have a digital transformation program in place to manage 
interdependencies between the various tools and applications. The Business Experts see a 
huge benefit in implementing a central customer interaction platform with a central data 
hub where each digital tool or app can be onboarded and consume the relevant data. It 
could be observed during the interview session that all interview partners do not see a 
cannibalization of the different tools and applications. All of the involved OEMs follow a 
multi-channel approach where the customer can choose between various sales and 
marketing options. The transformation progress is rather slow. All interviews Business 
Experts ranked the progress with an average value of 1.6 (1 = low; 5 = high). This result 
demonstrates that OEMs are just in the starting phase of the transformation. In comparison 
to the ambitious targets it shows that OEMs are far behind their expectations.  

 
4.6. Key success factors 
When asking the Business Experts about key success factors, there are plenty of 

parameter which need to work together. In essence it is the combination of producing high 
quality vehicle and equipping them with smart and innovative digital services embedded in 
a solid infrastructure. Additionally, the OEMs need to manage the complexity of 
transforming the existing business model while in parallel bridging the time in between and 
keeping the existing processes up and running. Furthermore it is crucial to ensure the right 
priority within the organization and across all resorts. Plan the right budget to be able to 
execute the transformation from A-Z.  Ensure the right internal capability and know how - 
have the right people and experts available to execute the digital strategy consequently in 
time and on budget. Focus on core competencies and onboard digital know how via start-
ups or tech. companies where internal know-how is missing. Be entrepreneurial and fast in 
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decision making and adaptation accordingly. Ensure the right internal commitment; decide 
what not to do and where not to invest; don't try to by everything for everyone; a planned 
and aligned approach with the commitment of all internal stakeholders; no one-size-fits-all 
approach but incorporate regional differences; standardization and automatization of tools 
and interfaces to reduce complexity; manage complexity; fast decision making process; 
integrated solutions to book mobility a la Amazon. Manage the data structure and data 
complexity; know the most burning customer demands and future trends in customer's 
business to react and define the right customized solutions; rather upskill internal people 
than onboarding management consultancies; be smart agile and dynamic while carrying the 
old organizational structure; know the right partners and start the right cooperations while 
managing M&A or investment costs. 

Digitalization needs to become a board resort at each of the OEMs; the right budgets 
need to be planned and invested; clear prioritization and clear roles and responsibilities; top 
down decisions to rebuild the organizational structure and to redefine processes; right 
change management is key. 

 
4.7. Challenges along the digital transformation process 
The challenges around digital transformation of existing business models are manifold. 

For car manufacturers it feels like they need to reinvent a vehicle while the vehicle is 
moving. The observed challenges can be categorized into three main clusters: 

1. Technological challenges: 
‐ OEMs need to be fast in finding the leading technology of the future as well as the 

right cooperation partner etc. but in fact they are too slow. Internal complexity is 
slowing down the innovation process. 

‐ consequently think from the customer and not the product perspective to define 
new solutions. Change the old mindsets where the product was in focus towards a 
customer-centric approach.  

‐ understand the real value of data. data integrity and consistency is a huge topic. 
Most of the OEMs struggle with data collection, data management and turning 
data into valuable information  

‐ OEMs do not have all customer and user information at hand to develop 
customer-centric solutions. They depend on tech. giants like Google, Apple, 
Amazon to enrich their data structure. Finding the right cooperation partners will 
be key for OEMs. 

‐ missing infrastructure to utilize new technologies. Best way would be to jointly 
develop a common ecosystem together with all relevant stakeholders inside and 
outside of the industry like the „CANTENA-X” approach 

‐ interdependencies with other stakeholders outside of the industry create certain 
challenges as each stakeholder has different priorities, different speed, different 
understanding and interests with regards to digitalization. 

 

2. Organizational challenges: 
‐ too many people who are involved in decision making process on OEM side 
‐ less accountability for digital topics. Digitalization is not the prio 1 topic  
‐ missing internal readiness and capability 
‐ less internal digital know-how 
‐ less resources who are responsible to drive the change 
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‐ internal competition - each resort is optimizing itself. While doing so, several 
island solutions get implemented 

‐ OEMs try to be front runner in digitalization while in parallel they still have to 
carry the burden of the analogue business model with all related fix costs and 
organizational complexity  

‐ Geographical differences lead to additional complexity. One size fits all vs. 
regional/local specific offerings  

‐ established organizational structures which are hard to change and transform;  
‐ internal resistance towards change 
‐ get active across all resorts and centrally turn concepts into the right operations 
‐ manage the organizational change and bridge the time from analogue to the digital 

age 
 

3. Commercial challenges:  
‐ Internal budget restrictions. OEMs invest only 2-5% of their annual turnover for 

digital transformation. 
‐ be able to monetarize new digital services while parts of the established business 

model will disappear over time 
‐ ensure the right product portfolio mix to generate profit 
‐ manage the complexity of two different product lines in parallel (gasoline engines 

vs. electric engines) 
‐ keep the existing model up and running and bridge the situation from now 

onwards until the new digital set-up is ready to generate profit; this requires the 
capability to transform the existing business model while onboarding step-by-step 
digital solutions. Further on, OEMs need to design and set-up the business model 
innovation of the future to turn from a car manufacturer to a mobility provider. 

The various challenges demonstrate even more the need for joint forces. Car 
manufacturers cannot win the race by themselves. They need to have the right cooperation 
partners. Otherwise, complexity will block each and every innovation step.  

 
4.8. Potential to design a business model innovation 
Most of the established OEM see the potential to design a business model innovation in 

future for the B-2-C business segment. In particular, they envision to become the mobility 
provider of choice, offering sustainable mobility solutions with high quality electric 
vehicles and digital technologies. They see functions on demand as super important to meet 
new customer demands. The vehicle of the future need to become an IoT (Internet of 
Things). Some cooperations around digital services and developing new types of vehicles 
with electric engines have already started together with cooperation partners. The business 
model in the B-2-B segment will almost remain as it is in future as the topic of car 
ownership will not change like for the B-2-C segment. OEMs of course foresee a major 
impact of digital technologies on their existing business model but expect rather an 
enrichment and a partial transformation than a creation of a business model innovation. The 
observation during the interview sessions lead to the finding that we need to differentiate 
between the digitalization and transformation of the existing business model in B-2-B and 
the development of a business model innovation in the B-2-C segment.  
 

4.9. Outcome of the explorative research part 
In essence, the evaluation shows a quite homogeneous picture with regards to the 

impact of digitalization on the automotive industry. There is a common understanding 
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among the interviewed Business Experts that digital technologies are disrupting the entire 
automotive industry and with this also the business model of the respective OEM. It seems 
that the OEMs have somehow understood the necessity to transform the established 
business model as well as their operating model to meet the changing customer demands. 
Therefore, they have defined digital strategies with vision statements and have set 
themselves ambitious targets. Two perspectives could be observed. To meet the new 
customer demands in the B-2-C segment towards new mobility solutions and changing car 
ownerships, car manufacturers envision to develop from a car manufacturer to a provider of 
smart and innovative mobility solutions. In this case, the evolution can be seen as business 
model innovation. The evolution in the B-2-B segment is rather different. B-2-B customers 
will still buy and own their fleet of commercial vehicles in future but require vehicles with 
autonomous driving technology and interconnected functionalities to make the transport 
process safer and more efficient. This evolution can be seen as business model 
transformation.  

Both developments whether it is the design of a business model innovation in the B-2-
C segment or the business model transformation in the B-2-B segment will require a high 
level of agility, innovation ability and entrepreneurial decision taking power. It will be 
interesting to observe the development steps in future.  However, when comparing those 
visions and targets with the real progress it shows that car manufacturers are just at the 
beginning of this digital journey.      

 
5. Discussion 
As already indicated in the second chapter of this research paper, a mixed method 

approach has been conducted to shade light into the defined research gap of this 
dissertation. Initially, an in-depth literature review of the most relevant industry journals, 
case studies and business analysis took place. Complementary to the literature review, a 
comprehensive and qualitative interview session with dedicated Business Experts of the 
automotive industry was executed to further enrich the initial findings. This section will 
now compere the outcome of both methods and validate the comprehensive insights to 
answer the defined research questions of this dissertation.  

In general, there is a common understanding among the actual research literature and 
the interviewed Business Experts that digitalization is strongly impacting the automotive 
industry. It has been observed that the entire industry is impacted by digitalization which 
includes the established business models of the automotive car manufacturers and its 
operating models. This effect has been indicated already in the proposal of this dissertation 
under chapter 3.2.1. Hereby, digital technologies like online channels, virtual show rooms 
or augmented reality tools offer a lot of opportunities but also challenges for the various 
market players.  

 
Three sets of subordinary research questions have been defined in this dissertation to 

collect and provide comprehensive insights for exploratory research:  
 

1. The first subordinary set of questions deals with the goals and success factors of 
automotive companies to digitalize their business model. Furthermore, it is of 
interest how those companies are planning to transform their established business 
model to the digital age. The following table shows the common aspects of both 
research methods and in addition the new findings of the qualitative interviews.   
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Criteria Literature Research  
Qualitative Interviews with 
Business Experts 

Validation  

Goals 

Optimize production 
plants,  

Optimize production processes; 
use augmented reality tools to 
establish ergonomic workflows 
and make production processes 
safer; 

validated 

Automatize logistic and 
supply chain processes;  

Increase efficiency on all levels; validated 

Digitalize marketing and 
sales operations (e.g. set 
up digital sales channels); 

Install a multi-channel sales 
approach; offer customers a 
perfect customer experience; 
develop state-of-the-art online 
sales channels and car configurators 
as well as virtual show rooms to 
meet the target customers at the 
right place with the right tools 
and channels. develop a mobility 
platform where customers can 
book mobility and transport 
services on demand 

new 
findings 

Identify new revenue 
pools; 

Gain new market shares while 
other revenue pillars of the 
established business model e.g. 
after sales market or one-time-
sales will disappear; monetarize 
new digital solutions to compensate 
business losses in other areas;  

validated 
+ new 
findings 

Reduce internal 
complexity; 

Reduce complexity; simplify the 
way of doing business; make it 
easier for customers to consume 
products and services  

validated 
+ new 
findings 

  

New business models need to 
create value for the customer. 
This value needs to be delivered 
into revenues and captured by the 
OEMs to ensure a positive return 
on invest (ROI) 

new 
findings 

  
Speed up the return on invest 
process for innovation projects 

new 
findings 

  

Protect the existing market share 
where possible and find a 
bridging solution to develop from 
status quo to the new business 
model setup; 

new 
findings 
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Success 
Factors 

Right entrepreneurial 
mindset;  

Ensure the right entrepreneurial 
mindset and the right priority as 
well as the internal commitment 
within the organization;  

validated 
+ new 
findings 

Prepare for uncertainty: 
understand the changing 
consumer preferences and 
turn from product focused 
to customer centric; 

Analyze and understand the new 
customer demands; develop 
customer-centric solutions based 
on the demands;  

validated 

Increase digital know-
how; ensure the right fit 
between internal know-
how and external support; 

Upskill internal employees rather 
than onboarding management 
consultancies; 

validated 
+ new 
findings 

Ensure internal capability; 

Ensure internal capability; focus 
on core competencies and 
onboard digital know-how via 
cooperation partners where 
internal capacity and know-how 
are missing; 

validated 
+ new 
findings 

Plan sufficient budget for 
the transformation; 

Plan sufficient budget for the 
transformation; 

validated 

Identify the leading 
technology of the future; 

Identify the leading technology 
of the future; 

validated 

Leverage Partnership: 
find the right cooperation 
partners; 

Decide what not to do! Don’t try 
to be everything for everyone; 

new 
findings 

Reshape the value 
proposition: adjust the 
product and service 
offering towards new 
technologies; 

Reshape the value proposition: 
adjust the product and service 
offering towards new 
technologies; 

validated 

Proper data management; 
Central management of data 
structure; collection of new 
customer and user data 

validated 

 

Install a change management 
process to overcome internal 
resistance; 

new 
findings 

  
Incorporate geographical and 
market-specific aspects. No one 
size fits all solution; 

new 
findings 

  

Central steering and central 
empowerment to ensure 
alignment across all resorts; 

new 
findings 

  

Use modern project management 
methods like “SCRUM” to 
ensure lean management and fast 
decision taking processes; 

new 
findings 
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Digital 
Transformation 
Approach 

Car manufacturers are 
shifting from technical 
development to digital 
transformation; 

OEMs need to transform from a 
product centric car manufacturer 
to a customer centric service 
proficer of smart mobility 
solutions 

validated 

Car manufacturers follow 
bottom-up approach and 
usually start to create 
island solutions; 

Car manufacturers follow 
bottom-up approach and usually 
start to create island solutions; 

validated 

Step-by-step approach; Step-by-step approach; validated 

Adopt various digital 
technologies to optimize 
plants, logistic and supply 
chain processes as well as 
marketing and sales 
operations per division; 

OEMs start the transformation 
process in areas where they see 
the direct impact like in 
producton and supply chain 

validated 

Various market studies 
recommend car 
manufacturers to start 
cooperations with start-
ups and tech. companies 
to participate from the 
digital know-how when 
developing new digital 
solutions; 

OEMs realized the lack of 
resources and know how. They 
start first cooperation projects 
with start-ups and tech. 
Companies to fill the knowledge 
gap and to participate from the 
innovation spirit of those 
partners. 

validated 

  
Utilize digital units and 
innovation hubs to steer the 
digital transformation process;  

new 
findings 

  
Break down the digital roadmap 
into concrete actions (WHAT & HOW); 

new 
findings 

  
Benchmarking to observe 
competitive developments; 

new 
findings 

  

The Business Experts mentioned 
a kind of internal competition 
among the different resorts which 
can most probably lead to negative 
impacts like eating up scars budgets; 

new 
findings 

 

Table 1 - Subordinary Research Question 1 
 

The evaluation phase has provided more in-depth information compared to the 
literature review on the aspect how automotive companies are dealing with digitalization 
and digital transformation of business models. Even though, there is a common 
understanding between the research literature and the Business Experts that the changing 
market conditions will lead to new revenue pools, it was still not clear how this change will 
look like. The interviews have provided clear information that it will be key for car 
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manufacturers to find new ways of monetarizing the new mobility services. Only if the new 
services will create value for the customers and in parallel generate revenue, OEMs will be 
able to compensate business losses in other areas of the business due to the ongoing change.  

Besides the already known success factors, Business Experts mentioned that upskilling 
of internal resources will be more relevant and valuable for OEMs than adopting the 
support of management consultancies. Additionally, the right prioritization of digitalization 
within the organization is seen as highly important. OEMs still do not spend enough 
attention and budget for this topic. Business Experts mentioned a kind of internal 
competition with regards to digitalization. Each resort has started their own initiatives and 
try to be frontrunner in developing digital tools and applications. That might be one of the 
reasons why transformation progress is rather low. Being able to speed up the 
transformation and bridging the situation between the status quo and a fully transformed 
business model, OEMs need to focus on the relevant core competencies.  

They should rather onboard the right cooperation partners instead of trying to do everything 
inhouse. If they aim to be everything for everyone, they might end up being nothing.  

    
2. The second subordinary set of research questions covers the digital readiness and 

capability of automotive companies. Especially the way how the operating model 
needs to get transformed with focus on marketing and sales. Furthermore, it is of 
interest how internal resistance can be minimized and how digital solutions need 
to be orchestrated to deliver a solid output. The following table shows the common 
aspects of both research methods and in addition the new findings of the 
qualitative interviews. 

 

Criteria Literature Research  
Qualitative Interviews with 
Business Experts 

Validation 

Digital 
Readiness 

The established car 
manufacturers are 
struggling to keep track 
with the innovation 
speed of new 
competitors;  

OEMs are observing the market 
an run various benchmark 
studies. They have realized that 
innovative competitors like Tesla 
but also mobility providers like 
Uber are much faster in 
developing innovative solutions 

validated 

Internal know-how and 
capability is still on a 
low level; 

Internal know-how and capability 
is still on a low level; 

validated 

  
OEMs confirm a positive internal 
spirit and mindset with regards to 
digitalization; 

new 
findings 

  

OEMs do not have sufficient 
resources in place to execute the 
digital transformation and in 
parallel develop a business model 
innovation; in addition to the 
capability also the digital skill-set 
is seen as weak point;  

new 
findings 
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Trainings are needed to upskill 
employees; 

new 
findings 

  Digital readiness is seen as 
prerequisite to ensure a proper 
transformation process; 

new 
findings 

      

Transformation 
of the 
Operating 
Model 

Reshape the operating 
model: consequently 
digitalize marketing and 
sales operations to meet 
customer demands; this 
includes digital sales 
and marketing channels 
as well as the 
development of a central 
customer experience 
platform;  

Reshape the operating model: 
offer a state of the art multi-
channel approach for the 
customers; transformation will be 
linked to the new customer 
demands and new technologies. 
It can be that virtual show rooms 
and online platforms will replace 
the local car dealer network and 
traditional show rooms. Test 
drives could be done by e.g. 
virtual reality solutions in so 
called service offices; in future 
we need to convince customers to 
order a mobility solution - not to 
buy a car. 

validated 
+ new 
findings 

VW, Mercedes and 
Audi have started to 
install virtual show 
rooms who can replace 
car dealers in the field; 

Develop and use digital 
marketing and sales tools to 
support the launch of new 
products; 

validated 

  

Offer incentives and training 
offerings to upskill employees - 
especially the analogue older 
colleagues. 

new 
findings 

  

Define new marketing and sales 
processes based on the digital 
roadmap (structure follows 
strategy approach); focus on 
value creation, value delivery and 
value capture 

new 
findings 

Digital 
Orchestration 

The right orchestration 
of digital tools and 
technologies is seen as 
quite challenging by the 
research community; 

The right orchestration of digital 
tools and technologies is seen as 
quite challenging by the research 
community; 

validated 

Due to the used bottom-
up approach various 
island solutions get 
created which are not 
interconnected to each 
other; 

Due to the used bottom-up 
approach various island solutions 
get created which are not 
interconnected to each other; 

validated 
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OEMs make use of digital 
transformation programs to 
manage interdependencies between 
the various tools and applications; 

new 
findings 

  Installation of a central customer 
interaction platform enable a 
central data management and the 
possibility to connect new tools 
and applications; 

new 
findings 

  

Business Experts do not see 
cannibalization effects. All of the 
involved OEMs follow a multi-
channel approach where customers 
can choose e.g. between the 
various sales funnels; however, 
the mentioned internal competition 
around digitalization among the 
different resorts and departments 
can potentially lead to negative 
impacts. OEMs need to be aware 
of this aspect and need to find 
ways of corporate solutions;  

new 
findings 

 

Table 2 - Subordinary Research Question 2 
 
 

The research literature has provided a rather negative picture around the digital 
readiness of car manufacturers. When comparing the findings with the insights of the 
interview sessions it got obvious that internal spirit and the mindset of employees toward 
digitalization is seen as quite positive. The critical aspect around digital readiness is the 
missing internal know-how and the low number of resources which are allocated to manage 
the digital transformation approach properly. To achieve the ambitious targets it is 
extremely important to train and upskill all relevant employees. Additionally it is crucial to 
orchestrate the digital activities. OEMs have implemented digital transformation programs 
to coordinate the interdependencies between the different tools and applications. 

 
3. The third subordinary set of research questions is dedicated to growth aspects and 

the potential to develop innovative business models based on digital technologies. 
The following table shows the common aspects of both research methods and in 
addition the new findings of the qualitative interviews. 
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Criteria Literature Research  
Qualitative Interviews with Business 
Experts 

Validation  

Major 
Growth 
Areas 

Gain efficiencies in 
production process; 

Gain efficiencies in production 
process; Logistics and Supply Chain 

validated 

Optimize Marketing 
and Sales operations; 

Major growth areas are seen in 
Marketing and Sales; focus on 
customer touch points and a „perfect 
customer journey“;  

validated 

  
Digital services and functions which 
are accessable in the vehicle offer the 
biggest growth potential;  

new 
findings 

  

The new customer interaction platform 
where customers can book mobility 
and transportation services on demand 
will create new revenue pools 

new 
findings 

  Data will be the new asses in future 
new 
findings 

Business 
Model 
Innovation 

OEMs aim to evolve 
from a product oriented 
car manufacturer to a 
customer oriented 
provider of innovative 
mobility solutions 

OEMs envision a business model 
innovation for the B-2-C segment to 
become a mobility provider of choice, 
providing mobility and transportation 
as a service; offer functions on 
demand; 

new 
findings 

  

In the B-2-B business segment OEMs 
envision a business model 
transformation of the existing business 
model with a fully digitalized 
operating model;  

new 
findings 

  

Investigate in new types of vehicles 
like e-bikes, scooter and drone taxis to 
create a solution of mixed vehicles 
dedicated for the future purposes 

new 
findings 

 

Table 3 - Subordinary Research Question 3 
 

The interviewed Business Experts echo the findings of the research society around the 
need for a business model innovation. Both methods have identified the tendency of OEMs 
to evolve from a regular car manufacturer to a provider of innovative mobility and service 
solutions. However, the interview partners have created a more comprehensive picture and 
have stated that OEMs follow a two-step approach. With regards to the B-2-C segment they 
envision a business model innovation to meet changing customer demands towards new 
ownership alternatives and mobility as a service concept. Concerning the B-2-B segment, 
OEMs start to transform the existing business model. Their target is to fully digitalize all 
relevant marketing and sales processes. In particular they aim to provide transport as a 
service solution to their commercial customers who still buy and own their automotive 
vehicles in future. 
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6. Recommendations 
The established car manufacturers in the automotive industry need to realize that due to 

the evolving digital technologies and changing market conditions, the entire automotive 
value chain gets disrupted. Automotive OEMs need to evolve their value proposition from a 
car manufacturer to a service provider of innovative mobility solutions. Accordingly to this 
phenomenon, revenue pools are shifting towards new business models. Growth within 
traditional markets and customer segments is not a given fact anymore. New mobility 
solutions, transport as a service offerings and functions on demand are just some examples 
of revenue pools which will replace traditional revenue pools like after sales services. In 
future, automotive OEMs need to generate growth from several new sources.  

To do so, they need to act fast and explore new types of business models. On this 
digital journey they need to move in two directions in parallel. On the one hand, they need 
to evolve from a car manufacturer to a service provider to meet the changing customer 
demands around car ownership and mobility solutions in the B-2-C segment. On the other 
hand OEMs need to transform their existing business model in the B-2-B segment to a fully 
digitalized set-up because the topic of car ownership will not significantly change in the 
commercial segment. B-2-B customers will require smart autonomous driving solutions 
instead. 

This is a quite complex move for OEMs. In order to be successful, they need to 
consequently analyze consumer preferences. Additionally, they need to observe the 
technological trends and need to find the right cooperation partners across and beyond the 
automotive industry. This will help to overcome the lack of internal readiness and 
capability. Such cooperations also help to cover the intensive investment costs to develop 
and implement new mobility solutions.  

To utilize revenues from those new mobility concepts it is important that the mobility 
concepts are embedded in the right infrastructure. Therefore, it is important for OEMs to 
engage with governments and stakeholders across other industries.  

In parallel, OEMs will need to adopt their internal organization. Internal structures, 
processes and IT architecture need to be adjusted to the new digital setup. The collection, 
storage and management of data will play a prominent roll in this regard. It requires also a 
consequent investment in resources and internal know-how. In order to cover all those 
investments, OEMs need to plan the right budget and need to follow the right prioritization 
based on their digital roadmap. 

 
7. Conclusion 
Generally, it can be summarized that the digitalization in the automotive industry is by 

far the most complex topic since the first cars were built 140 years ago. Over decades car 
manufacturers were focused on the next innovation step in terms of engineering to make the 
vehicle even more efficient an competitive. The competitive race took place between the 
car manufacturers directly while focusing on product specific parameters. Henry Ford 
stated at one point in time with regards to innovations “if I had asked people what they 
wanted they would have said faster horses!” This statement perfectly describes the 
traditional way of thinking among the automotive car manufacturers which worked well in 
the past. Nowadays, market conditions have changed completely. Due to the evolution of 
digital technologies like mobile devices, customer demand not just a vehicle to drive from 
A to B but a fully digitalized and interconnected mobility solution. The topic of car 
ownership has started to change and will dramatically change in the next years to come. 
This is especially true for new customer groups like the so called „digital natives”. 
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Innovative mobility concepts will be crucial to meet the new customer demands. New 
market players like Uber as well as tech. giants like Apple, Google and Amazon have 
recently identified those trends of changing revenue pools in the automotive industry and 
have started to investigate into new mobility concepts. Also Tesla with its fully electric 
vehicles offer integrated digital services embedded in a fully digitalized ecosystem.  

In essence the car manufacturers will still continue to develop innovative automotive 
vehicles. But in future, these vehicles will be equipped with digital technologies and will 
become a so called IoT (Internet of Things). The way how cars will be introduced and sold 
to customers will dramatically change thanks to virtual show rooms, digital sales funnels 
and customer experience platforms. Many customers will no longer own their car but will 
book a mobility solution on demand. 

Car manufactures cannot win the race as single acting organization. They need strong 
cooperation partners who bring the needed innovation power. Cantena-X was mentioned 
during the interview sessions by several Business Experts as lighthouse approach where 
several car manufacturers, tech. giants and IT companies work together in a joint approach 
to develop a complete new eco-system for future mobility. Such cooperations are crucial to 
ensure a proper development of interconnected solutions which could not be developed by a 
single actor. 

Only if car manufacturers are fast in consequently implementing their digital strategy, 
they will be able to participate from these changing revenue pools. As the journey has just 
started, it will be interesting to observe how the established car manufacturers will utilize 
the digital technologies for transforming their business model and developing a business 
model innovation in parallel.      
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Abstract: If you think of Germany and sports, football is always the first thing that comes to 
mind. For more than 100 years, team sport has been part of society and fascinates a large 
part of the population. No wonder, in Germany alone, there are more than 7 million club 
members. Sport often manages to connect people in a positive sense. Politics is left out, and 
the world is associated with many international games. Before Corona, only games of the 
1st Bundesliga in Germany had more than 13 million spectators. However, a unique 
infrastructure is needed to handle the volume regardless of the entertainment concept. 
However, this came with the entrance of the Covid-19 Pandemic to the succumbing to strict 
restrictions like plays without spectators, which resulted in economic disadvantages and 
bottlenecks. No club was prepared for an international loss of this magnitude; thus, there 
were no solutions. 
 
Keywords: soccer industry, digitalization, Corona pandemic 
 
 

1. Soccer Industry in Germany 
Around the world, Germany is associated with sports and football. The history of 

football goes back more than 100 years and is deeply connected with it in society. In 
addition to the sporting competition, one goal is to connect people regardless of the 
political influence irrespective of the sport. People from all walks of life come together to 
support their teams. The German Football Association has 26 local associations under 
which more than 24,000 clubs are registered. These, in turn, write more than 7 million 
members in 2021. This is roughly equivalent to 8.4% of the population participating as 
sports club members. In addition, there are spectators at games in all classes and 
competitions, nationally and internationally. Cumulatively, the number of spectators at 
soccer matches is between 25 and 30 million per year (Deutscher Fussball Bund, n.a.). 
While games in the first division attract 43,000 spectators, lower divisions may only have a 
low double-digit number of spectators. However, clubs live from their fans and spectators. 

Tiny clubs without significant revenues must focus on spectators, as they usually bear a 
large part of the costs. These include, among other things, the cost of the referee and the 
maintenance of the facility. Even though clubs' prices in different divisions are not 
comparable, they all depend on these sources of income. Clubs in the Bundesliga, for 
example, incur license fees in the millions, but travel and personnel costs also have to be 
covered. In addition, a stadium that is only used for matches is much more cost-intensive to 
operate than a small local soccer field. 

However, the sport is struggling with rapidly rising wages due to the entry of 
international investors. The best-paid player, employed by the record champion FC Bayern 
Munich, has an annual income of about 21 million euros. A first division club often uses 
around 25 players per team, so wages usually amount to over 200 million euros annually.  
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In addition, there is the coaching staff and other personnel such as administration, security, 
and cleaning.  

The FC Bayern Munich Group had 690 million euros and a profit of 9.8 million euros 
in the 2019/2020 financial year (FC Bayern München, 2020). In international comparison, 
this club is well suited, as it is the most successful on a national and national level and has 
comparable costs to other top players. Clubs receive exceptionally high bonuses for 
international matches, continuing to operate positively. However, as the football season 
goes from summer to summer, a slight decrease is noticeable in the annual report for 
2019/2020, as the first Corona restrictions were introduced in spring 2020. In revenue, there 
are significant differences between amateur and professional clubs. 

As already mentioned, local clubs usually have manageable costs, primarily covered by 
the income of the associated restaurants and spectators. For professional clubs, however, 
these aspects slip into the background. Globalization has increased media interest in 
international games. Almost every country or region with its language offers its broadcasts 
with its commentators so that everyone can follow the matches. Due to the ongoing 
digitalization, many providers emerged that provided the games as a stream so that most 
mobile devices can be used as a broadcast platform. This is also reflected in the revenues. 
The broadcasting and licensing fees earned by clubs in the first Bundesliga generate more 
than EUR 1 million per season. The second most important source of income is advertising 
contracts. These are divided into various subcategories.  

On the one hand, advertising is present in the respective stadium, such as perimeter 
advertising or the stadium name. Still, direct advertising on jerseys is also a desirable way 
to generate revenue. In addition, almost every club has a vehicle manufacturer as a sponsor, 
which provides service vehicles for the players (Baeuchle, 2020).  

 

 
 

Figure 1: Revenues in a million euros 
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Professional football employed more than 50,000 people annually throughout Germany 
until the pandemic. This includes licensees, indirect employees, and subsidiaries. However, 
it is assumed that more than 165,000 jobs are directly or indirectly involved in purely 
arithmetical terms. Although the industry has comparatively few employees, it nevertheless 
generates high revenues. In 2014 were around 7.9 billion euros, an increase of 
approximately 55% from 2008. This is equivalent to about 0.3% of Germany's gross 
domestic product. The work is comparable to the revenue of a medium-sized city. Any 
other industry contributes as much to the gross domestic product as professional soccer. 
Textiles, fashion, and civil aviation all contribute comparatively less to GDP. Barely any 
other sector has experienced such strong growth. However, this also means rising tax 
revenues for the state; in 2014, taxes amounted to around 2.3 billion euros (Wer liefert 
was?, n.a.).  
 

 
 

Figure 2: Division of employment 
 

1.1 Direct effects and long-term consequences   
For football, various problems arose due to the onset of the Corona pandemic. For one 

thing, this sport is a full-contact sport. The disease was little studied early, but the 
transmission routes were clear. Thus, to play the sport, it is essential to come into contact 
with teammates and opponents. At the same time, however, this puts the safety of the 
players at risk. Before thinking about the spectators, the focus was on maintaining the 
professional operation. In the case of non-commercial games, operations were discontinued, 
and the seasons were not scored. However, there was also no monetary added value or 
salaries that had to be paid. Since the clubs often participate nationally and in international 
events, the situation became even more complicated. While the first countries, such as 
Germany, paused the game to create security concepts, other neighboring countries 
continued operations. To participate in these came further hurdles. 
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On the one hand, air traffic was massively restricted, and on the other, the individual 
countries had specific requirements regarding entry. These included strict quarantine 
regulations. Some players had to isolate themselves from their families to be allowed to 
play. Additional PCR tests were often requested, which are time-consuming and costly. 
Nevertheless, complete isolation is virtually impossible in this sport. Therefore, there were 
more and more outbreaks of teams, so the reserve had to compete, or the games had to be 
postponed. Since the games and tournaments are very tightly timed, this led to 
rescheduling, which caused great chaos. Later, rapid tests were added, which simplified the 
process, although they are not as conclusive as PCR tests. Germany introduced new rules to 
get the game up and running as quickly as possible. Initially, the games were played ghost 
games, i.e., no spectators were allowed. This means that spectators are not allowed to attend 
the games, but their income is only a fraction of the total revenue. However, this regulation 
posed a more significant problem for subcontractors such as caterers. Some of these 
specialized purely in supplying stadiums, and the absence of spectators meant their only 
source of income was lost. This state of affairs was initially subject to nationwide criteria in 
which incidence was the deciding factor. Later, the concept was changed again, so regional 
incidence was taken as the yardstick. However, this concept also led to further difficulties. 

The incidences changed weekly, so ticket sales often took place, or games could only 
be attended to a limited extent. There were also scenarios in which tickets were sold, but 
the stadium was not allowed to be entered in the end. While fans are only annoyed but at 
least compensated, it looked worse for the suppliers. They organized staff and food in the 
shortest possible time, only to be unable to manage. Since Coronavirus is an influenza 
virus, there is seasonality here. This means that this virus is more active at certain times of 
the year, at colder times of the year than at warmer times of the year. This is also reflected 
in the incidences.  During the warm months, the incidence decreased significantly, so most 
measures, except the mask requirement, were lifted. Capacity was also increased so that a 
large proportion of the spectator seats could be used again. With the introduction of 
vaccinations at the end of 2020, these also became mandatory to enter the stadium. 
However, the controls for this required additional resources and the process was delayed. 
However, this situation became a habit and also brought some disadvantages. While sales 
shrank manageably, direct employment was cut in half.   

 
1.2. Further influence on Teams and their Fans 

In the second year of the pandemic, the viral disease had become an integral part of 
society. Depending on the situation, it was decided which masses events could be attended. 
The focus shifted from the incidence to the hospitalization rate and thus to preventing 
hospital overload. Widespread vaccination also reduced fears of infection. However, new 
findings also led to ill-considered risks. Competitive athletes are trained to maximize the 
efficiency of their bodies. The biggest reason for long-term absenteeism was injury.  

In most cases, it was impossible to predict how long the absence would last. The Covid 
virus, however, brought invisible problems. Through infection, there is the possibility of 
contracting Long Covid. With Long Covid, flu symptoms disappear entirely; however, 
issues of lung and taste remain (Robert Koch Institut, 2022). Even with the best possible 
isolation of the players and their handlers, the situation was often unmanageable. Various 
athletes with sufficient training and excellent preparation were absent for months due to 
lung problems. 

Even after the symptoms had subsided, the lungs had to be trained again to continue 
their former performances. This could be dangerous for young up-and-coming players in 
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particular, as the healthy competition could continue to prove itself and thus also secure 
places. Thus, both the junior departments were weakened, and the players were still 
affected long-term. In individual cases, this went so far that careers were ended (Heinrich, 
2022). At the pandemic's beginning, entire games were sometimes canceled due to teams 
falling ill. Later, it was necessary to reschedule because only individuals became unfit to 
play. The playing class did not play a role. Both small local clubs and global teams such as 
FC Bayern Munich had to cancel their matches. The significant difference, however, was 
the financial aspect. A professional club finances itself through its playing class with 
successful games. If several vital players fall out simultaneously, in the worst case, the 
usual performance can no longer be provided and thus go through defeats and elimination 
from importance. This means that necessary income is lost due to losses and elimination 
from essential tournaments (Gerstenberger, 2021). However, lung involvement was not the 
only symptom affected. In fewer cases but often more dangerous, heart muscle 
inflammation occurs. In addition to the end of the career, this can lead to severe restrictions 
in the further course of life. While lung problems become noticeable immediately after the 
infection has healed, this long-term consequence often does not become apparent until 
months later, (dpa, 2022).  

Planning at the national and international levels became increasingly chaotic. Since 
these are usually closely linked, one failure can be enough to trigger a complete domino 
effect. If, for example, a match in the league does not take place, the make-up date can 
overlap with a tournament match and thus lead to all kinds of postponements. Later, the 
rules were changed so that teams no longer had to cancel games, but the reserve squad had 
to play. This did not happen so often due to the size of the regular crew, which usually has 
more than 23 players entered. So more than twice the number of players needed for a 
match. These players are roughly the same level, but if the reserve squad had to play, there 
could be significant problems. The reserve consists typically of young players brought up to 
a group of professionals. So these are, in the typical case, also inferior, and the competition 
is distorted.  

In 2022, an additional event occurred, which led to a novelty in European football. Due 
to the conflict between Russia and Ukraine, the European Football Association allowed 
players in the Ukrainian league to terminate their contracts without notice and look for new 
clubs. 

Thus, the fans had to deal with local restrictions, and the players and clubs had to deal 
with protracted illnesses and loss of money. 

 
Gap in Research 

Football, especially in Germany, is a very tricky concept. It only works in the long term 
if the folded-in factors function similarly. If no more fans exist, the revenue for admission 
and merchandising is lost. If no players can perform, the fans and TV money are gone. If 
the money is gone, liabilities can no longer be met, and licenses may not be issued. In 
typical cases, this system also runs without any significant concerns. The bubble of football 
even became bigger and bigger, and the prices rose immeasurably. The rapid onset of the 
pandemic and the high number of failures put this system at risk. Since it is of great 
relevance, especially for the labor market, everything had to be done to keep it running. At 
the same time, most Bundesliga clubs were already struggling with high levels of debt 
(Deutsche Fussball Liga, n.A.). 

Regardless of the sporting pleasure, from an economic point of view, it is essential to 
deal with what has happened and create solutions for the future. Because the authorities in 
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many places are too sluggish, proactive action must be taken, and self-initiated concepts 
must be presented. Every aspect should be taken into account. Stadiums, for example, offer 
space for tens of thousands of spectators. A fraction could have been left in the stands with 
simplified digitalized processes. With a good perspective, it should be determined how to 
protect all parties involved and still not bring the business process to a standstill. This may 
not work without government support, so it is necessary to plan for precautions. With the 
current persistence of private consumer technology, new avenues are opening up. It must be 
discussed to what extent this can be incorporated and thus processes made more efficient. 
The question is how the pandemic would have gone for football if the state had adopted 
different concepts that relied more on digitization. To this end, two research questions have 
been developed in the following section. 

 
2.  Research Questions  
 How can digitalization help companies get prepared for an impending crisis? Can 

digital solutions' integration help slow down the problem and keep the branches 
running with less loss? 

 Is it possible to help the companies in need by using the newest standards and get 
faster solutions to end a crisis by working hand in hand (gov. & companies)? 

Digitalization has undoubtedly made life and specific processes much more accessible. 
Many technical masterpieces have become so well established in our everyday lives that 
they have become standard for the user. While the first computers were as big as garages, 
smartphones, which are also many times more powerful, fit in your pocket. These benefits 
are seen not only in the private sector but much more commercial sector. Production 
processes are more precise due to digitalization; programs calculate stock levels and can act 
autonomously as soon as there is a shortage of stock, for example. There are specially 
developed robots that can work with superhuman precision and calm for specific tasks such 
as operations. Progress continues apace, with no end to innovation in sight.  

Unlike other industries, there are several factors to consider here, as sports is an 
entertainment business. As mentioned in the previous chapters, it attracts several million 
viewers in Germany alone. Their safety must be guaranteed just as much as that of the 
players. It is no secret that Germany is often not updated regarding technology. Most public 
authorities still rely on the nerve-racking fax machine. Although the technical standard is 
much higher, it has not yet been implemented into social life. The sport itself is becoming 
more and more digital.  

For one thing, virtually every game is streamed so you can watch them worldwide on 
all mobile devices. In addition, almost every major club has its app on the market, making 
it possible to get in closer contact with fans and collect their data to improve the experience 
if necessary. Tickets are also preferably sold online, saving much travel and making the 
process more convenient. It is also possible to purchase a credit card at the stadium, load it 
up from the comfort of your own home and then pay without cash and complications.  The 
question is whether closer cooperation between the state and the clubs or their umbrella 
organization, the German Football Association, would have led to better concepts, at least 
domestically. 

  
3. Discussion 
Many interesting aspects have been pointed out in the previous chapters. It is clear that 

modern football is no longer just for entertainment but has become a lucrative international 
business model. Several billion euros are turned over yearly, and new jobs are created. If 
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these were to disappear, the economy would also suffer greatly. Even though the Corona 
pandemic was a novelty for society, it is essential to develop realistic concepts, especially 
for the future. Germany, with a population of more than 80 million, is certainly not only 
focused on football, but losing this focus would be a huge mistake. The problems are 
certainly not unique to the clubs, as they have little room to maneuver in difficult times.  

Nevertheless, one should do everything possible within one's scope of action to become 
proactive and work out possible solutions. In the best case, a successful concept could first 
prove itself regionally and later establish itself internationally. It is well known that German 
official procedures are often very time-consuming. It is often said that the system is 
completely overloaded. Therefore, it is unsurprising that a state of chaos arises in 
unpredictable times, such as a pandemic. This affected not only football but all industries in 
Germany. Nor should the impression be created that some sectors were more affected than 
others. Of course, businesses that were essential for everyday survival remained open, but 
this is not comparable with the rest of the working world. The rules for managing the 
pandemic were created for individuals, not corporations. Only exceptions were made so 
that the necessary operations could continue. Due to the restrictions, severe economic 
limitations will be expected in the coming years. A wave of insolvencies cannot be ruled 
out either.  

In general, there are many aspects to consider. They are starting with the athletes. Their 
everyday life revolves around sports; just as other employees work at least five times a 
week, they train here. The focus is on the body. If it is no longer as functional as before, 
you can no longer call up your performance and are overtaken by the competition. This 
scenario typically occurs in older players from the age of 35. If it wasn't because of 
advanced age, it was because of injuries. The two factors are specific and measurable 
without problems. Respiratory disease with possible long-term consequences is a different 
story. Humanity has few everyday infectious diseases with serious long-term consequences. 
Even though professional football has developed into a very successful business model, the 
focus is on the health of all players. Since heart muscle problems can occur in addition to 
lung limitations, this only complicates matters. After all, lung function is relatively easy to 
test, at least with the means available in Germany. 

On the other hand, the diagnosis is precise and challenging to establish with 
myocarditis. If this is not recognized and the athlete pushes the limits, it can even lead to 
cardiac arrest. To avoid cardiac arrests, some international football associations even 
prohibit participation as soon as a pacemaker or defibrillator is inserted. 

Therefore, in 2021, the contract between the Danish international and Christian Erikson 
and the Italian first division club Inter Milan was terminated. After a cardiac arrest on the 
pitch, Erikson had to be resuscitated and was subsequently fitted with a defibrillator. 
However, to continue playing in the Italian Serie A, the defibrillator would have had to be 
removed, and a doctor would also have had to confirm whether it could withstand the 
pressure without a foreign body (FAZ, 2021).  However, the rules to best protect health 
vary from country to country, and each player has some personal responsibility. Erikson 
was able to continue his career with an English club.  

Nevertheless, the leagues should take a closer look at the current situation and look for 
more profound solutions than the currently applied concepts. Even if risks can never be 
100% ruled out, everything should be done to minimize them. Based on the current 
technology, we can see the possibilities—Apple's technology company scores with its 
smartwatch, chic design, and excellent functionality. While the first models, introduced in 
2014, embodied more of the modern technical character of a smartwatch, the trend went 
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further and further into functionality. Thus, in addition to standard features such as the 
pedometer, other useful features such as the ECG. This meant that pre-chamber fibrillation 
could be detected ahead of time and treated by a doctor. The current models go even 
further, should the user fall and can no longer get up independently or ask for help, the 
watch detects the fall via its sensors and alerts emergency services in an emergency. In 
practice, this service has already saved the lives of many people. Now, a smartwatch 
certainly has many uninteresting functions for footballers and takes up too much space. 
Still, the industry should focus on the valuable parts and improve and implement them. If 
you compare games and their reports, it quickly becomes apparent that technology is 
already being used to provide live analysis alongside the games. For example, the paths of 
the individual players are tracked, and ball contacts, shots on goal, and duels won are also 
counted. In addition to the game, digital analysis of all events occurs. Based on the data 
obtained, measures are taken to increase the efficiency of the individual players in 
subsequent training sessions and thus improve the entire team. If you compare games and 
their reports, it quickly becomes apparent that technology is already being used to provide 
live analysis alongside the games. For example, the paths of the individual players are 
tracked, and ball contacts, shots on goal, and duels won are also counted. In addition to the 
game, digital analysis of all events occurs. Based on the data obtained, measures are taken 
to increase the efficiency of the individual players in subsequent training sessions and thus 
also upgrade the entire team. However, if data is already closely worked with, why are not 
methods developed in high-performance sports to warn as early indicators of diseases and 
injuries. As long as technical devices do not endanger the course of the game and do not 
increase the risk of injury for the wearer and bystanders, they are permissible for operation. 
So the question arises why such equipment is not already used during the games and 
training sessions. Under these circumstances, the risk would be prevented, and programmed 
algorithms could detect irregularities independently and transmit them to the responsible 
doctors.  

In the previous chapters, it was already mentioned that, in addition to health, sport is 
also an important economic factor for Germany. If this contribution were to disappear, it 
would be reflected in our everyday lives. Unemployment would rise, and so would the 
country's social costs, and in turn, tax revenues would fall, creating a hole. It makes the 
impression, especially from a governmental point of view, that there has been too little 
concern about the long-term consequences of the action. The strategies applied were often 
without benefit and often not evidence-based. Operations were stopped abruptly at the 
beginning, while costs remained in the millions. For most clubs, which were already in 
debt, this could have meant insolvency. The current technology and future forecasts give 
reason to revise the concepts thoroughly. It must be possible to ensure the physical integrity 
of all without bringing the economic foundations to the club. The clubs were often brought 
to your limits. They have partly sold tickets under reservation because one was not sure 
whether the general rules do not change up to the playday. A reversal is costly and 
cumbersome if a game does not take place. 

Of course, the decision-making power ultimately lies with the state and not the clubs, 
but the latter should also consider what damage has been caused by the ill-considered 
methods. In many fields, it looks like the authorities are not only understaffed but also 
miscast. Positions are partly led by people who have no relation to the subject. Most 
Bundesliga stadiums have capacities between 40,000 and 80,000 seats. Now it is clear that 
during a pandemic, social life cannot continue as it was before. 
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Nevertheless, it is also clear that for a healthy human psyche, a certain amount of social 
life must be present. Due to the capacity of the stages, it is possible to fill them so that no 
contact occurs. The Allianz Arena in Munich, for example, has a total of about 70,000 
seats. These are distributed over 348 blocks. On average, each block has a distribution of 
about 200 seats.  
 

 
 

Figure 3: Allocation of seats at Allianz Arena 
 

If the stadium were only used to 20% capacity, this would correspond to about 14,000 
spectators. Divided among the blocks, this would mean about 40 people per block. Due to 
the unroofed construction of the stadiums, there is always a breeze, and there is enough 
space to avoid critical contact. If we add the technical standard, the process is simplified 
many times. The booking process could, for example, run fully automatically online and 
look as follows. Seats are assigned automatically, vaccination certificates must also be 
submitted directly here, and only people from the same household are allowed to sit next to 
each other. This must also be checked. The validated and personalized tickets are only 
issued digitally and scanned at the entrance via mobile devices. To avoid dangers, food 
carts remain closed. Cheating is impossible since each seat is assigned to a person with a 
fixed name. Controlled and personalized entry also simplifies security checks. Thus, one 
has a cost reduction on the one hand and, on the other hand, can meet the fans and partially 
grant admission. The effort changes only minimally because the whole process takes place 
online.  
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4. Final Remarks 
While most companies and industries have hardly any contact points with their 

stakeholders and shareholders, German soccer thrives on it. This may be both a blessing 
and a curse. The interests are more accessible to weigh due to the close contact of all parties 
involved, but the effort is also higher compared to other industries. In recent years, demand 
has risen continuously, mainly due to globalization and digitalization. The communities 
around the individual clubs have grown, as tracking on the Internet has become very easy. 
Games are broadcast in almost all languages: all advantages that benefit this and many 
other sports. But in addition to the experience offered to spectators and fans, entire supply 
& production chains have been created. These sometimes go so far that they have become 
dependent on the respective industry. Now, dependence is not always advantageous, but in 
football usually not a big problem because the demand is constant and has even increased 
in recent years. If a part of the supply chain now falls away, the complete turnover of the 
supplier also falls away. Take food trucks in arenas, for example. The staff existed even 
before the pandemic, and usually, fixed costs were incurred. The reserves generated in the 
best case can bridge the first few months, but this again creates a financial hole for further 
failures. The state has developed solutions for losses, but these were short-term and 
involved much bureaucracy.  

Moreover, an indebted state lends money that it needs itself. In the long run, this is not 
a good situation for anyone involved. Too large a flow of money would only lead to 
inflation, which would cause more economic damage than the pandemic. Solutions and 
incentives must be created collectively between clubs and the state to keep the sport alive. 
For this to happen, however, the form and its function must also become more cooperative 
and agile. Cooperation alone is not enough if implementation takes too long. In such 
scenarios, every possibility must be used to manage the crisis quickly and as best as 
possible. The use of technology also leaves a lot to be desired here. It has been used 
minimally to validate the vaccination status and track the location. The development of 
these applications alone has cost millions and taken months. However, one should also see 
the positive in all the negative. The pandemic created further contact points with the latest 
technology and paved the way for future development. Much of what has been established 
since 2020 could be improved in the future and continue to be used in everyday life. 
Cooperation with existing tech companies should be intensified. The individual 
associations should consider obligations for the players, which serve their health due to the 
increasing challenging disease courses. In contrast to many other technical aids that have 
been introduced, such as the goal-line assistant or video evidence, devices with a 
monitoring function would positively affect the players.  

The list in the previous chapter also shows that it is possible to aim for a comparatively 
light utilization of stadiums even in severe pandemic periods. This would be associated 
with hardly any hurdles and would increase attractiveness. Under these circumstances, 
revenue would be generated, fans would be partially satisfied, and games would continue to 
be played.  

On the whole, it can be said that players cannot avoid negative testing, but with the 
help of digitization, the risk of severe long-term consequences can be minimized. The clubs 
themselves can, if the state cooperates, continue their usual activities to a lesser extent and, 
with a good concept, it is also possible to enable spectators to watch the games. 
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Abstract: All German financial service providers work with omnichannel marketing and try 
to support the classic, traditional sales channel. This paper will help to understand and 
assess the relevance of digital touchpoints on the way to digital sales. Through targeted 
interviews and surveys, it will present the relevance of digital touchpoints and deduce how 
these digital touchpoints influence the customer in choosing a sales channel. Influencing 
factors will be shown and typologies of determinants will be highlighted that have an 
impact on the choice of sales channel. The results of the work can be used to devise sales 
and marketing strategies for managing customers. 
 
Keywords: digital touchpoints, financial service providers, omnichannel marketing 
 

 
1. Current situation of digital touchpoints - based on German financial service 

providers 
 

If you look at today's business, especially marketing, you will see that there are 
different customer channels. What used to be limited to newspaper ads or advertising on 
TV is now much more. Digitization offers a multitude of ways to contact and interact with 
customers. Digitization enables the omnichannel strategies in marketing that we are 
familiar with today. The goal of omnichannel marketing is to generate attention and 
interaction via as many channels as possible used by the customer. In recent years, the 
number of channels has grown significantly. In figure 1 you will see that in 1980 marketing 
was still carried out via print, TV, radio or at events, today search engines, messenger 
services and social media are important marketing channels. (medium.com 2021)  

 

 
Figure 1. Marketing development (own illustration) 
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However, not only has the number of marketing channels increased, but the channels 
have also become significantly more interactive and complex. This is precisely what 
presents companies today with ever greater challenges. Companies must not only show a 
presence, but also manage and coordinate the various channels and the interaction with 
customers. This requires knowledge about the individual channels. Knowledge of how, 
when and where to address the customer and enter into interaction. In new industries, 
especially those that already have fully digital business models, the selection of the various 
touchpoints with the customer is clearer and easier to make. In traditional industries, such 
as the German financial industry, this is more difficult. This is because there is no scientific 
basis for it within this industry. Digital touchpoints in particular often seem randomly 
selected. There is little knowledge about the digital touchpoints and a lot of trial and error is 
attempted. This is also due to the fact that the industry has long relied on traditional sales 
channels. For a long time, this also worked well, because when it comes to an insurance 
policy or a bank account, a lot of trust is placed in the institution by the customer. After all, 
large sums are often at stake when the customer wants to make a claim or invest his money 
with a bank. Because of this trust, the customer has been very conservative so far and has 
gone to the branch he trusts or to the insurance broker he trusts. There he is well advised, as 
he has been for years, and the customer trusts his contact person.  

For some years now, the industry has been in a state of flux. New business models such 
as fully digital banks and insurance companies are entering the market and changing the 
rules of the game in the industry. These new market players are applying new strategies in 
marketing and addressing customers.  In order to gain market share, aggressive marketing 
campaigns are run and a lot is tried out. However, this is also often done true to the motto 
"Fail fast, Fail often". As a result, the existing major market players are increasingly trying 
to adapt to this development and are founding digital startups and/or trying to intensify 
digital contracting. To do this, they try to generate as many digital touchpoints as possible 
without knowing exactly what effect the digital touchpoints will have. A lot of money is 
burned by these poorly targeted marketing measures. This is where this thesis picks up and 
aims to investigate the relevance of digital touchpoints in the industry and develop 
appropriate strategies. The research aims to clarify whether digital touchpoints have an 
influence on the choice of sales channel and how strong it is. From this, it can be derived 
how omnichannel marketing must be designed to successfully support the sales channels. 

 
1.1. Topic of work 
 

All German financial service providers work with omnichannel marketing and try to 
support the classic, traditional sales channel. They are also trying to transform traditional 
direct sales into a hybrid model so that they can later handle sales directly online. The target 
picture is fully digitized sales force.   
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Figure 2. Sales Channels (own illustration) 

 
However, the path to fully digital sales is not clear. Many companies implement digital 

touchpoints to the customer with no clear approach or strategy at all. 
This paper will help to understand and assess the relevance of digital touchpoints on 

the way to digital sales. Through targeted interviews and surveys, it will present the 
relevance of digital touchpoints and deduce how these digital touchpoints influence the 
customer in choosing a sales channel. Influencing factors will be shown and typologies of 
determinants will be highlighted that have an impact on the choice of sales channel. The 
results of the work can be used to devise sales and marketing strategies for managing 
customers. 

 
1.2. Showing up the relevance 
In the German financial sector, all companies are undergoing a process of change. The 

change is being driven on the one hand by digitization, but also by the age of customers. 
Younger and future generations have grown up with the Internet and will invest their 
money or take out their insurance differently than their grandfather did 40 years ago. The 
long-term image of the industry will be very much shaped by digital. Currently, however, it 
is a largely analog sales model. The path to fully digital sales will therefore be determined 
by a hybrid model. Currently, the industry is at the beginning of hybrid models. 

Many companies implement digital channels with little or no strategic plan due to a 
fear of being left behind (Hardvard Business School, The New Conversation : Taking 
Social Media from Talk to Action. 2010) Hoffman and Novak (Hoffman, D.L. & Novak, 
T.P., 2012a. Toward a Deeper Understanding of Social Media. Journal of 2012) explain 
that practitioners are now searching for a solid foundation on which to base their strategic 
decisions. 

There is an increasing need to understand how digital channels can be used to engage 
with customers. The use and integration of technology into customers’ lives has led to 
expectations that they will be able to engage and communicate with companies at all times. 
The exponential growth of data availability and growing capabilities of digital technology 
are providing companies with valuable information to make strategic decisions (Dumas 
2012). The Companies will have more and more data but they don’t know how to use it and 
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also don’t know how to steer the customers into the right direct to close the gap between 
traditional sales channels and fully digital sales channels. 

Right now, a lot of money is not being spent on digital touchpoints in a targeted 
manner in the German financial industry. None of the market participants wants to miss out 
or make the mistake of paying too little attention to digital touchpoints. This paper aims to 
shed light on the relevance of digital touchpoints in omnichannel marketing and whether 
digital touchpoints lead to digital sales success. 

 
2. Definitions of Tochpoints 
In the following, the digital touchpoints for this work are defined and the different 

types are presented. 
 

2.1. Digital Touchpoint 
We view the customer acquisition process as a series of encounters with different 

touchpoints, such as advertising, app notifications, or in-store communications. We define a 
touchpoint as a consequence of direct or indirect contact with the brand. Thus, touchpoints 
include channels, as defined by Neslin et al. (Neslin 2006) as: „a customer touchpoint or 
medium through which the company and the customer interact.“ This work expands the 
definition as the picture has changed in recent years due to advancing digitalization and this 
definition very much emphasizes interaction with the customer. However, in the digital 
world, this can also simply represent visibility. The definition of a touchpoint is a point of 
contact or a medium through which the company is perceived by a prospect or a customer. 
So a digital touchpoint is a digital point of contact or medium through which the company 
is perceived by a prospect or a customer. A digital touchpoint is a point of perception of the 
customer in the digital environment such as through ads. apps, banners on websites or 
influencers.“ 

On the whole, there are three different levels of touchpoints: 
 

 
Figure 3. Touchpoints (own illustration based on ars.els-cdn.com) (ars.els-cdn.com 

2021) 
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Digital touchpoints occur primarily in brand owner-driven touchpoints and third party-
driven touchpoints. Digital touchpoints can be: 

 Ads. (banners, ads) 
 Apps (and their notifications) 
 Search engines (SEO) 
 portals 
 forums 
 platforms 
 Social media (Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, etc.) 
 websites 
 Emails &Newsletters 
 Chat and messaging services 

 
2.2. Different types of Touchpoints  

If you look at all touchpoints, they can not only be categorized into online and analog 
touchpoints, but they can also be divided into pre-purchase, purchase and post-purchase.  

 

 
 

Figure 4. Brand Touchpoints (https://www.dreamstime.com/marketing-eleven-brand-
touch-points-eleven-brand-touchpoints-image157443699, 04.06.2022) 

 
As a rule, the pre-purchase sector often includes digital touchpoints. These are used to 

attract attention, bring about visibility, and inform customers. They should arouse interest 
and encourage the purchase of the product. They are also of great importance in brand 
perception and thus form the basic framework for the brand image. 

The touchpoints in the purchase experience are the touchpoints that the customer 
perceives directly during the purchase. These can be the broker or banker as a person or the 
service provided during the purchase. The touchpoints are of high importance, as the 
customer should take the decisive step towards purchase here. In the post-purchase phase, 
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the aim is to give the customer the feeling that he has chosen the right brand and the right 
product. This promotes customer loyalty, mouth-to-mouth advertising and customer 
satisfaction. If the customer has a good experience with the brand in this phase, i.e. if he 
comes into contact with the right touchpoints, he is very likely to buy products from this 
brand again and the customer becomes a fan. (dreamstime 2019)  

 
2.3. Omnichannel marketing 
Based on the pure word origin, omnichannel marketing can be easily derived. For 

example, omnis is Latin for „all“ or „universal“, which means „all channels together“ 
(Juaneda-Ayensa 2016). Omni-channel marketing thus follows a customer-centric 
orientation that envisions a holistic experience in which the customer's customer journey is 
smooth and seamless, regardless of the channels used (Gupta 2004). Thus, in omni-channel 
marketing, the most critical interaction is not with the channel but with the brand in an 
effort to maximize customer relationships. Verhoef et al. (Verhoef 2015) defines 
omnichannel marketing as the "synergistic management of the multiple channels and 
customer touchpoints available, in a way that optimizes the customer experience across 
channels and performance across channels."  

 

 
Figure 5. Omnichannel (own illustration) 

 
Taken together, these definitions operationalize omnichannel marketing based on two 

key areas: how customers receive the information and how the interactions are conducted 
(Bell 2014). Digital interactions are an integral part of omni-channel marketing and blur 
traditional cross-channel boundaries (E. H. Brynjolfsson 2013). 

Omni-channel marketing requires unification of all available capabilities and platforms 
into a unified communications environment (Cummins 2016). This environment increases 
the ability of organizations to convert prospects into high-value customers more quickly by 
providing customers with a personalized environment for obtaining and using information 
(Rocco 2016). However, for this work, digital domains are most relevant, as well as the 
analog domains. Thus, within the research Omnichannel Marketing is considered in more 
detail in two areas. The digital segment and the analog segment. Especially the touchpoints 
are of great importance for the further course of the work. Therefore, the work defines 
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omnichannel marketing as the holistic, across channel boundaries interaction with the 
customer. 

 
2.4. Sales Channel 
Looking at the economy as a whole, sales channels are as diverse as the companies 

themselves. Some choose the direct distribution channel and build their own stores and 
points of sale, others choose a digital distribution channel. However, many have one thing 
in common, they rely on third parties to sell their products or services. These can be 
affiliate partners, intermediaries, brokers, distributors or independent retailers. These are 
often not directly employed by the company and work mostly at their own risk. 

 
Basically, sales channels can be classified into three different types within the level of 

digitization of channels.  
 The classic sales channel such as local or regional stores or stores. 
 The hybrid Sales Channel approaches, in which companies sell goods via their 

website and in their local stores, for example. 
 The digital Sales Channels, on which the fully digital business models such as 

those of FinTech’s rely. 
 

 
Figure 6. Sales Channel 2 (own illustration) 

 
Choosing the right distribution channels is very important for companies, as it is one of 

the most important determinants of the success or failure of the product and the company. 
There are specific sales channels for each industry. 

The majority of the German financial industry relies on the classic sales panel. This 
consists of freelance brokers who work at their own risk, brokers who are permanently 
employed or local branches. In addition to the classic sales channel, a few market 
participants are also relying on fully digital models and are founding start-up-like 
companies with digital business models for this purpose. For this work, the Hybrid Sales 
Channel is particularly important, as it represents the transition from the past to the future.  

In the long term, sales in the German financial industry will evolve toward a fully 
digital Sales Channel. This will also be driven primarily by new generations of customers 
and the increasing level of digitization in society. For companies, the question now is how 
to transform themselves from classic Sales Channel to digital Sales Channel with the 
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largest possible market share. This is where this work comes in. That is why Sales Channel 
is defined as the path to contract conclusion, which can take place in four different ways: 

 the conclusion of a contract on site in a branch or with a broker. 
 the conclusion of the contract digitally, driven by analog touchpoints  
 the conclusion of a contract driven by digital touchpoints in a branch or with a 

broker 
 the conclusion of a contract that takes place purely online without an offline 

touchpoint. 
 

3. Literature overview - Omnichannel & Touchpoints 
The term „omnichannel“ first appeared by Rigby (Rigby 2011) in 2011. Since then, it 

has been used in a variety of research and literature.  At the same time, the omni retailing 
term was first discussed by Bodhani (Bodhani, Shops offer the e-tail experience 2012). 
Bodhani focused on the interaction between retailers and their customers across multiple 
classic and non-classic distribution channels. 

Then in 2013, the term omnichannel was used in the context of augmented reality in 
omnichannel retailing (Bodhani 2013a). This illustrates that Bodhani has an omnichannel 
view.  Aubrey & Judge (Aubrey 2012) also used the term omnichannel and offered an 
omnichannel strategy in which brands match the requirements demanded by the customer 
to establish long-term loyalty among customers. In the same year, a Portuguese university 
(Rosa 2012) published a paper that addressed Omnichannel Sales. In the following year, 
Brynjolfsson & Rahman dealt with omnichannel concepts and derived strategies for their 
implementation (E. &. Brynjolfsson 2013). Finally, a large amount of research has been 
published over the years, illustrating the dynamics of this still young topic. Bhalla (Bhalla 
20014) clarified differences between multichannel and omnichannel, Williams (Williams 
2014) put the focus of the topic on e-commerce and included touchpoints in his models. 
This makes it clear that the topic is still comparatively young and that there is still a lot of 
research to be done. 

The roots of the customer journey and thus the touchpoints are not easy to trace, as they 
have emerged quite in parallel in various fields of practice and research. Parker and Heapy's 
(Parker 2006) model „The Journey to the Interface“ was instrumental in sparking interest in 
customer journeys and thereby customer touchpoints (Haukkamaa 2010) This work 
introduces touchpoints and the customer journey as a way of looking at „services the way 
people do“ (p. 19). Parker and Heapy explicitly pointed out the usefulness of this 
perspective, providing practical examples from various business sectors.  

In the history of service management, the work of Zomerdijk and Voss (Voss 2007) 
was important and showed how the customer journey perspective has become a topic of 
some interest in business. Through case studies with service providers, design agencies, and 
consultancies, they found that experiential services in particular can be better designed 
using a customer journey approach to enhance the customer experience throughout the 
process. Their work has been influential in service management research (Mahr 2013). 
Finally, a distinct customer journey approach has developed in the field of marketing. Here, 
the focus is on consumers' decision-making processes, from becoming aware of a company 
to making a purchase (Lee 2010) or becoming a loyal customer (Buttle 2003). Here, the 
experiences of individual customers and the behavior of customers are analyzed according 
to a defined process.  

This process contains different steps such as Awareness, Familiarity, Consideration, 
Purchase, and Loyalty (Court 2009) or Pre-Purchase, Purchase, and Post-Purchase (Lemon 
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2016). The process is often supported by customer relationship management (Buttle, 2003) 
or web analytics (Anderl 2016). 

 
4. Multiplier Effect 
There are 2.3 billion active social media users, and that number continues to grow 

every day. If companies know how to use social media properly, they can see a massive 
increase in interaction with their customers, which in turn will have an impact on brand 
awareness and therefore sales. This is especially true for content marketing, which consists 
of compelling, unique content that is then shared with the world. A multiplier effect is 
created. This effect is not yet widely known in the literature. This paper describes this 
important topic in this chapter. 

 
 

Figure 7. Multiplier effect (own illustration) 

 
Social media is an important factor in increasing brand awareness and presence. People 

love to share their opinions and interesting discoveries, and they also like to see content 
posted by friends and acquaintances and be influenced by it. Now, if a customer who 
strongly believes in the brand or company shares a digital touchpoint, the reach of the 
touchpoint increases tremendously. Digital touchpoints can multiply almost infinitely 
through this effect and reach an enormous number of customers or potential customers. 
These touchpoints are often referred to as viral (Susman 2017). These viral touchpoints 
have an enormous reach and can occur at any stage of the customer journey. Through social 
media, I can find touchpoints that have 1 million, 5 million, or even more views every day. 
This is naturally a great success for the company (Pompella 2021). However, what works in 
the positive, also works in the negative. Touchpoints that completely miss their point or 
effect are also shared and the company is quickly ridiculed. The multiplier effect therefore 
has two sides. 

 
5. Psychological significance of touchpoints 
The following section explains how touchpoints must be designed in order to be 

remembered by customers and to have a lasting impact on them. The quality of the 
touchpoints, the content and customer loyalty are addressed here. 
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5.1 Quality of the touchpoints 
The quality of the touchpoints depends to a large extent on what they trigger in the 

consumer. In the following, this aspect and how a brand can evoke emotions will be 
explained in more detail. Two different types of emotions can be differentiated. „Simple 
emotions“ arise primarily through sensory perceptions, i.e. seeing, hearing, etc., and are 
often rather natural reactions of the body (Sammer 2014). These can also be passive and 
subconscious sensory perceptions. For example, if a consumer recognizes the description 
„the smell of freshly washed laundry“, it is quite possible that this consumer will gain the 
impression that he or she is actually perceiving the smell and will react to it with a very 
positive feeling. In contrast to this are the „complex feelings“. These arise as the consumer 
draws on experience and learned behavior patterns. They are also influenced by the 
consumer's own value judgments and attitudes. For example, if a movie features a character 
who makes a faux pas, the consumer may compare this with his or her own experiences and 
feel empathy for the person because he or she has already experienced something similar 
(Sammer 2014). To trigger these feelings, four types of triggers can be distinguished. 
Physiological triggers refer to bodily functions and work subconsciously and nonverbally. 
For example, if scenes are shown in a video where the character is in a dangerous situation 
and the heartbeat can be heard, the consumer's body also goes on alert and the tempo of his 
heartbeat increases as well. Expressive triggers also work nonverbally, but take advantage 
of the effect of mirror neurons. Here, a person mirrors the facial expressions or behavior 
and gestures of his or her counterpart (Sammer 2014). For example, if the customer sees a 
person contorting their face in disgust in a video, the consumer also senses the same disgust 
within themselves and expresses this with a similar or even the same facial expression. 
Motivational triggers involve the evaluation of a situation and, as a result, an emotional 
response. An example is joy and fun as a direct reaction to a funny scene in a video. The 
last type of triggers are cognitive triggers. They trigger empathy in the customer, because 
the customer directly compares experiences from real situations with the depicted 
situations. There are three different options for emotional influence by a brand: emotionally 
inspire, emotionally touch and emotionally bind. These three options are interdependent 
and represent successive stages, with the highest stage, emotional engagement, being the 
goal of a brand. Touching consumers emotionally can and should be achieved by 
stimulating the senses through stimuli (Robier 2016). 

Emotions likewise serve to place a message in the consumer's memory in the long term. 
Of the 30 to 100 million bits of information that are absorbed per second via the senses, 
only 100 bits per second can be perceived and processed (Robier 2016). 

A further differentiation can be made between the individual senses. Ten percent of the 
information is absorbed through reading, 20 percent through hearing, 30 percent through 
seeing, 50 percent through the combination of seeing and hearing, 70 percent through 
seeing, hearing and discussing, and 90 percent through seeing, hearing, discussing and 
doing (Mossner, Forster and Mannes 2018). 

For the communication of a message, it follows that a consumer always needs trigger 
points to which his or her brain can orient itself and thus identify with the touchpoint. This 
works best when touchpoints are presented through a story and many connecting points to 
already existing memory content are created. Storytelling is therefore very important, 
especially if touchpoints are to be designed sustainably. The most sustainable option is to 
present the facts as a story, since the information processing process in the brain can find 
anchor points in this form of presentation, linking it to existing experiences and anchoring 
the learning effect in the consumer through the accompanying emotions. 
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Figure 8. Touchpoints (own illustration) 

 
If you look at it all together, emotions and storytelling are the way to trigger points 

with the customer and thus significantly determine the quality of a touchpoint. Social 
media, such as Tiktok, which offer image, sound and discussion platforms, are the ideal 
instrument for successful touchpoints. Tiktok stimulates all the senses and offers many 
possibilities, while Instagram usually only offers image elements. When choosing the 
platform for the right touchpoints, these factors should therefore be taken into account. 

 
5.2 Touchpoint content 
In the previous section, the importance of emotions and storytelling for the high quality 

of a touchpoint was discussed. However, these aspects are also closely related to the area of 
"content", since a large part of the touchpoints can be directly classified as independent 
content or use it.  There is a wide range of possible platforms for content. These can be 
digital, advertising on the Internet, on social media, or analog, such as an information 
brochure in the mail or a consultation directly in a bank. So not only is there the wide range 
of possible content formats, but connections can also be drawn between these and other 
touchpoints. For example, if we assume an advisory meeting in a bank, the advisory 
meeting touchpoint makes use of the information brochure format and thus reinforces its 
own impact. (Kopp 2018).  

Content must be available, i.e., quickly findable and without additional barriers to use. 
In addition, content must be granular, so it can be used in connection with different 
touchpoints. Another success factor is interactive content. The customer is encouraged to 
interact and take action. It has a positive effect on the customer journey if content is 
networked and refers to further touchpoints (Petifourt 2018). In addition, the content should 
be user-centric, i.e., it should solve a specific problem of the user or address a need. 
Furthermore, it should be context-sensitive. The content and technical preparation are then 
adapted to the distribution channel and the usage situation (Steinke 2015). 

 
5.3.  Customer loyalty through touchpoints 
Post-purchase touchpoints are essential for customer loyalty. Customer satisfaction is 

always backward-looking, because it relates to past experiences. Customer loyalty, on the 
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other hand, is future-oriented. It is decisive for repeat purchases and recommendations of 
services and products. However, customer satisfaction and customer loyalty are mutually 
dependent and form the two of the three pillars of customer retention. The third cornerstone 
of long-term customer loyalty is customer experience. (starting-up.de 2022) 

 

 
Figure 9. Customer relationship (own illustration) 

 
The brand must therefore retrospectively ensure customer satisfaction, because this is 

largely responsible for customer loyalty. Through further customer experiences, the brand 
always remains in contact with the customer. Since this paper looks more closely at 
touchpoints, the following section will focus on the touchpoint factor and not on the basic 
pillars of the customer relationship. (starting-up.de 2022) 

Touchpoints play an important role in all pillars. At all stages, the brand can give the 
customer the feeling that they have chosen the right service, the right product and the right 
brand. If we look at the phases of brand touchpoints, they are equally important in all three 
phases. 

 
Figure 10. Function of Touchpoints (own illustration) 
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In the pre-purchase phase, the main function of the touchpoints is to make the product 
and the brand visible and to promote them intensively. The customer should be encouraged 
to buy. The intention at this point in the customer journey is the call to action, so that the 
customer wants to buy the product or service. In the purchase phase, on the other hand, the 
focus of the various touchpoints is on completing the purchase. In the case of the German 
financial sector, this is in most cases the conclusion of the contract and still takes place in 
the majority of cases in branches or with brokers. Here, everything is geared to ensuring 
that the customer, who is already interested in the product or service, definitely buys it and 
does not change his mind again. Currently, the majority of these touchpoints in the German 
financial sector are analog and can therefore be controlled directly on site. The post-
purchase phase, the after-sales phase, is all about the brand. The brand should appear in a 
good light and generate lasting enthusiasm. Touchpoints here are often designed 
emotionally, as these are intended to bring the brand and the product into contact again and 
again. The intention of these touchpoints is recommendation, i.e. mouth-to-mouth 
advertising, and of course the repurchase of further products from the brand. 
(thegalvanizinggroup 2022) (thegalvanizinggroup 2022) 

 
6. Interaction between sales and touchpoints 
In the following, the sales process is brought into connection with the touchpoints. The 

special position of the touchpoints in the entire process is discussed and a conclusion is 
drawn. 

 
6.1. Sales process 
The entire sales process follows a specific customer journey. This can take many forms 

and depends heavily on the product, the brand and the company. Roughly speaking, it is 
represented by the sales funnel. (winestreet-media 2021) 

 
 

 
 

Figure 11. Sales funnel (own illustration) 
 

In the awareness phase, touchpoints are used to generate attention and awareness for 
the product. (Kaibader 2022) In phase two, the opinion phase, touchpoints should generate 
engagement and interest. For this purpose, the touchpoints are already somewhat more 
specific and product-related than in phase one. In phase three, the decision phase, 
touchpoints should already encourage people to buy. Here, touchpoints should directly 
encourage a purchase and influence the customer's decision. In phase four, the customer 
should be persuaded to make the purchase. Touchpoints are important here because the 
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customer should be motivated. Phase five concerns the purchase itself. In the German 
financial industry, these touchpoints are currently analog, but will have to be digitized in 
the future. (winestreet-media 2022) Touchpoints play an enormously important role in the 
entire sales process and in aftersales. 

 
6.2. Discussion of the relevance of touchpoints in the overall sales process 
Looking at the entire sales process, from the awareness phase to the aftersales phase, 

touchpoints play an enormously important role. They are the link between company, brand 
and customer. The touchpoints are versatile, often specific and both digital and analog. 

 
Figure 12. Customer Touchpoints (own illustration) 

 
In order to always provide the customer with the right touchpoint, it is of enormous 

importance to know your customer as well as possible. Their needs, experiences and 
behavior play an important role in the selection of touchpoints, because in order to design 
touchpoints efficiently, they should be tailored precisely to the customer. They should tell a 
story that is consistent throughout the entire sales process. Touchpoints should convey 
emotions and hit the right trigger points of the customer. All senses should be addressed 
during the sales process. The brand, the company and the products or services of interest to 
the customer should be explained and brought closer to them with images, sound and 
discussions. By stimulating all the senses, the message that the company wants to convey to 
the customer is best retained in the customer's mind and he or she will engage closely with 
the brand and the products. In order for a company to successfully conclude contracts in the 
German financial industry, all touchpoints must of course stimulate the customer to make a 
purchase in a targeted manner. The call-to-action is important so that the customer is 
motivated to buy at the end of the sales process.  

Once the customer has bought the product or service, it is important to maintain the 
bond between brand, company and customer at the touchpoints. After-sales touchpoints are 
important because they can create long-term, sustainable customer loyalty in the post-
purchase phase. If the customer is always reminded of the great experience with the brand, 
the purchase and the product, they will recommend it to others and will also make repeat 
purchases.  
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Looking at the functions of touchpoints, the multiple ways to design a touchpoint, it 
does not seem easy to always choose the right touchpoint and connect with the customer. 
Therefore, companies must know their customers precisely and act in a targeted manner. 
Due to the variety of different customer journeys and the specific companies, customers 
and industries, the entirety of touchpoint management is not simple and needs to be further 
researched. 
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Abstract: The German mobility industry has been in a strong transformation process since 
the beginning of the energy transition. Electric mobility is one of the transport policy 
measures that allows climate-neutral mobility. In order to achieve user acceptance of 
electric vehicles and their charging infrastructure, the technologies must be highly 
attractive to potential users. This research approach focuses on accelerating the innovation 
process and increasing the user acceptance of public charging infrastructure within the 
early majority of Roger’s adoption segments. Therefore, a new model will be developed 
which identifies processual and contentual success factors. As a basis, a phase model of the 
innovation process and acceptance theories will be used.  
 
Keywords: Electric Mobility, Public Charging Infrastructure, Innovation Process, User 
Acceptance, Early Majority, Success Factors 
 
 

Introduction 
Since the beginning of the energy transition, the German mobility industry has been 

strongly influenced by change. The transport sector emits a high proportion of CO2, which 
must be reduced against the background of the climate protection goals (cf. 
Geschäftsführende Vorstände der Fraktion im Deutschen Bundestag, 2016, p. 1). 

Electric mobility is a central element of transport policy to achieve the climate 
protection goals. It enables CO2-neutral locomotion if the electricity for charging is 
generated using regenerative energy sources (cf. BMWi et al., 2011, p. 5). 

As early as 2009, the Federal Government introduced the 'National Electric Mobility 
Development Plan', which aims to force research and development as well as the 
preparation and introduction of electric vehicles in Germany (cf. Bundesregierung, 2009, p. 2). 

As a result, the responsible ministries provide support for a large number of measures 
(cf. BMWi et al., 2011, p. 6). Among others, the Federal Ministry of Transport and Digital 
Infrastructure provides subsidies for research and development in the electric mobility 
sector, the procurement of electric vehicles and the deployment of charging infrastructure. 
Within the ‘Funding Guideline Charging Infrastructure for Electric Vehicles in Germany’ 
they provided subsidies in the amount of 300 million euros from 2017 to 2021. Moreover, 
in the context of their newly launched funding programme ‘Publicly accessible charging 
infrastructure for electric vehicles in Germany’, they are providing another 500 million 
euros from 2021 to 2025 (cf. BMVI, 2022). 

Additionally, in order to meet demand in fast-charging infrastructure on medium- and 
long-distance routes, the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure is calling 
for tenders for the deployment and operation of 1,000 fast-charging locations, each with 
several charging points with up to 300 kW power (cf. BMVI, 2021). 
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In recent years, the creation of political, regulatory, technical and infrastructural 
conditions had clear priority. As a result, specific user needs have not yet been investigated 
thoroughly (cf. Bundesregierung, 2009, pp. 2f.). 

However, in order to successfully position electric mobility in the market in the future, 
it must be highly attractive to users (cf. Höfler/Neumann, 2016, p. 14). Attractiveness refers 
on the one hand to the electric vehicle itself and on the other hand to the associated 
charging infrastructure. 

The use of electric vehicles and the associated charging infrastructure is dependent on 
the acceptance of potential users (cf. Dallinger et al., 2011, p. 22). The extent of acceptance 
of a technology depends on the extent to which a technology is beneficial for potential 
users (cf. Pflaumer, 1984, p. 185). 

In 2021 in Germany 13,6% (October 1, 2021) of new registered vehicles were pure 
electric ones (fc. Statista, 2022). This proportion almost exactly matches the segments of 
innovators and early adopters according to Roger’s diffusion theory. 

Roger’s diffusion theory deals with the diffusion and the adoption of innovations 
within society over time. It can be derived which segments of a society implement an 
innovation in the early phase of diffusion and thus serve as an example for the rest. For this 
purpose, Rogers creates segments based on the first use of an innovation which depends on 
the innovativeness of a person. 

Regarding electric mobility and the associated charging infrastructure we are soon 
entering the third segment – the early majority. People from the early majority are 
described as less favorable toward change and less able to cope with uncertainty and risk 
(cf. Rogers, 1983, pp. 257f.). 

However, the temporal dimension of the diffusion process of electric mobility is 
influenced by a decisive factor. The new government defined even higher goals for the 
diffusion process of electric mobility than the old one did. It is aiming for at least 15 
million electric vehicles (cf. Elektroauto-News.net, 2021) and one million charging points 
by 2030 in Germany (cf. Bundesregierung, 2022). This target is very ambitious when you 
consider that today there are only 517,000 (October 1, 2021) electric vehicles in Germany 
(cf. Statista, 2022). 

Achieving these goals and ensuring the economic performance of electric mobility 
requires a high degree of acceptance in society (cf. Dallinger et al., 2011, p. 22). 

Against this background, this research approach will focus on public charging 
infrastructure in the context of electric mobility. A highly attractive public charging 
infrastructure that is accepted by the early majority can have a positive effect on the 
diffusion of electric mobility and helps to achieve market penetration. Market penetration is 
again necessary in order to achieve the political goals as well as its long-term economic 
performance. In doing so, this research approach takes on the perspective of the user.  

 
Research Gap & Research Questions 
Innovations spread relatively fast within the first two segments of Roger’s diffusion 

theory. This can be ascribed to two facts. On the one hand, innovators and early adopters 
have certain characteristics that make them implement innovations earlier than other 
members of the society. On the other hand, there are a variety of instruments for involving 
them into the innovation process. Participating in the innovation process enables them to 
place their requirements concerning the innovation from the beginning of the development 
process (cf. Knöchel/North, 2018, p. 8). 
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Beside instruments that involve innovators and early adopters, there are also 
instruments that involve regular customers into the innovation process. One of these 
instruments are focus groups. Their main objective is to boost constructive discussions by 
bringing together participants with different opinions and attitudes from different point of 
views (cf. Knöchel/North, 2018, p. 26). Even if the focus group concept focuses on regular 
customers as participants, it can be assumed that innovators and early adopters still 
dominate among the participants. Background to this assumption are the characteristics of 
people within these segments. Only when there is intrinsic motivation, people are motivated 
and do participate in an innovation process. 

This assumption is also supported by von Hippel. He introduced the term "lead user" 
which can be characterized as people who have new product or service expectations long 
time before the majority of society has. They also expect a great benefit for themselves as 
part of an innovation. The expected benefit can be so great that they become innovative 
themselves and develop products or services (cf. Churchill et al., 2009, p. 7). According to 
the definition of lead users, they can be classified into the segments of innovators and early 
adopters according to Roger’s adoption segments. Results of a study by von Hippel (2005, 
pp. 19ff.) show that product and service development is focused on lead users only. 

With regards to public charging infrastructure, there are many studies involving lead 
users. For example, Sucietto (2019, pp. 29ff.) conducted a lead user workshop that aimed at 
finding possible innovations in the context of the charging experience. In another example 
Anderson et al. (2018, pp. 2ff.) focus on user preferences for public charging infrastructure 
and give insights from a survey of 843 early adopter electric vehicle users in Germany. 

However, the early majority differs significantly in its characteristics and thus in the 
decision-making process. Nevertheless, the early majority is the first sizable segment of a 
population – with a share of 34% of the society – to adopt an innovation. They are an 
important link in the diffusion process because they interconnect the very early and the 
relatively late segments. Once this segment has been reached, the diffusion process is a 
fast-selling item (cf. Rogers, 1983, p. 249).  

According to Lucas (2020, p. 76) there is a weakness in research regarding electric 
mobility in general. Research only deals with innovators and early adopters. However, a 
potential sale of this technology to the more pragmatic early majority can only be assumed 
after further technical development or after targeted market influence through suitable 
marketing concepts. This requires research to focus, among others things, on a 
segmentation of the market according to Roger’s adoption segments. 

Lucas’ recommendation will be adjusted for this research approach to the area of public 
charging infrastructure in the context of electric mobility. Today there has not been 
sufficient research in how the innovation process can be accelerated and how the user 
acceptance can be increased within the early majority. 

Derived from the above mentioned state of the art in literature, this research approach 
shall give an answer to the following research questions:  

1. With regards to public charging infrastructure, how can the innovation process be 
accelerated?  

2. How can the user acceptance of public charging infrastructure be increased within 
the early majority according to Roger’s adoption segments (cf. chapter 3.3.3)?  

3. Which past innovations in tech and mobility are suitable for a case study to derive 
success factors for the innovation process and the user acceptance of public 
charging infrastructure?  



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

299 

4. Which corporate objectives can be identified in the case studies for the respective 
innovations in tech and mobility? 

5. Which success factors can be derived from these objectives in the case studies?   
In order to close the research gap, success factors for the innovation process and the 

user acceptance will be examined from past innovations in tech and mobility.  
 
Theoretical Background 
In this chapter, the theoretical background for processing the research questions will be 

presented. For this purpose, electric mobility and the role of public charging infrastructure 
in its context will be explained. Afterwards, the theoretical approach of innovation 
processes as well as acceptance models will be thematized.  

  

1.1. Electric Mobility 
First, an introduction to the term 'electric mobility' will be given. This is followed by an 

explanation of the charging infrastructure in the context of electric mobility. 

Definition of Electric Mobility 
Electric mobility is the part of mobility in which vehicles are driven electrically or 

partially electrically (cf. Yay, 2010, p. 41). According to § 2 EmoG, a distinction is made 
between three types of electric vehicles: pure battery vehicles, hybrid electric vehicles that 
can be charged from the outside and fuel cell vehicles. Pure battery vehicles and externally 
chargeable hybrid electric vehicles are relevant for this work, since these can be charged 
from the outside via the power grid. Pure battery vehicles only have an electric drive, while 
hybrid electric vehicles have a combustion engine in addition to the electric drive (cf. § 2 
Para. 1-3 EmoG). 

Charging Infrastructure in the Context of Electric Mobility 
Electric vehicles can be charged via the power grid at private, semi-public or public 

charging stations. Private charging stations are located on an area that is privately owned 
and only has access to a limited group of users. This includes, for example, garages and 
private parking spaces. Company parking spaces can also be assigned to this category if 
they are only accessible to employees. Semi-public charging stations are located on 
publicly accessible areas that are privately owned. Charging stations in parking garages 
owned by private operators, in shopping centres or in leisure facilities can be assigned to 
this category. Public charging stations are also located on publicly accessible areas. In 
comparison to semi-public stations, however, these areas are owned by the public sector 
(cf. Reinke, 2014, pp. 38f.). 

For the further course of this research approach, public charging infrastructure will be 
described in more detail. There are two main roles in the public charging business model: 
The Charge Point Operator (CPO) and the Electric Mobility Provider (EMP). The CPO is 
responsible for the installation, operation and service of public charging stations. In 
addition, the CPO evaluates the charging processes and transmits the billing-relevant data. 
The EMP, on the other hand, is responsible for the contractual relationship with users of the 
charging station. He also sets the pricing of customer tariffs and provides access and 
payment systems (cf. Heiß, 2014, p. 9). 

However, since the customer does not actively perceive the roles while using the 
infrastructure, this research approach will detach from the roles. 

Electric Mobility as Innovation 
With regards to the mobility industry, a paradigm shift is taking place. Compared to 

conventional vehicles, electric vehicles require a new business model. While conventional 
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vehicles are stand-alone products and only need a filling station and a repair station, electric 
vehicles are much more complex. The value proposition of electric vehicles consists of six 
key values: The electric vehicle itself, the traction battery, the electricity, the information 
and communication technology (ICT), the charging infrastructure as well as the parking 
space (Laurischkat/Viertelhausen, 2017, p. 115). Figure 1 summarizes the values 
graphically. 

Products and services must be developed for all of these values. Due to that, electric 
vehicles are an integrated solution for customers, since the vehicle itself is part of a 
product-service system. In addition, the trend is shifting more and more from owning to 
using. This trend makes such integrated systems increasingly important (Laurischkat/ 
Viertelhausen, 2017, p. 115). 

 

 
 

Figure 1: Key values for an electric mobility specific value proposition 
(Laurischkat/Viertelhausen, 2017, p. 115) 

 
1.2. The theoretical Approach of Innovation Processes  
As a framework for identifying success factors for the innovation process, the 

theoretical approach of innovation processes will be described. First, an introduction to the 
concept of innovation will be given. Subsequently, the phase model according to 
Herstatt/Verworn will be presented.  

Innovation 
With regards to the innovation process, an innovation is understood to be a new feature 

introduced on the market or in the company. The focus is on changing the type of product 
or process that is intended to improve the economic success of a company. A novel 
combination of ends and means is a prerequisite for an innovation. Hauschildt/Gemünden 
(2011, pp. 5ff.) describe five dimensions according to which innovations can be 
characterized:  

1. Content dimension: A basic distinction is made between product and process 
innovations. Product innovations describe changes in the range of services, while process 
innovations describe improvements in the creation process of the range of services. 

Electric mobility and the associated charging infrastructure is a product as well as a 
service innovation since it is a product-service system (cf. Laurischkat/Viertelhausen, 2017, 
p. 115). 

2. Intensity dimension: Innovations can be differentiated according to fact and degree 
of innovation. In fact, innovation means the uniqueness of a product. This is to be assessed 
by experts. The degree of innovation describes the difference compared to the previous 
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situation. As a rule, a distinction is made between 'incremental' and 'radical' innovations. 
Incremental innovations mean the continuous modification of existing products or services. 
They bring changes in small steps. Incremental innovations are of great importance for 
companies. They strengthen the competitive situation, for example through increases in 
quality or productivity. Radical innovations, on the other hand, are based on scientific 
knowledge and occur irregularly. They enable the development of new markets and form 
the starting point for further innovations (cf. Freeman/Perez, 1988, pp. 45f.). Radical 
innovations are also referred to disruptive innovations (cf. Christensen/Bower, 1996, p. 
202). 

Electric mobility and the associated charging infrastructure can be characterized as a 
disruptive innovation (cf. Stephan/Mooser, 2017, pp. 30ff.) because there is a paradigm 
shift (cf. Laurischkat/Viertelhausen, 2017, p. 115). 

3. Subjective dimension: The difference to the previous situation realized through an 
innovation is always based on a subjective perception. Although this can be objectified, the 
innovation must always be viewed from the perspective of the respective subject. 

4. Normative dimension: Innovations must assert themselves in the company or in the 
market. This means that a benchmark for innovations is, among other things, the profits 
made as a result. 

5. Process dimension: The development of innovations usually follows a process that is 
divided into different phases. In general, these phases are the initiative, research, 
development, market launch and serial production. 

 
Phase Model according to Herstatt/Verworn 
Innovation processes describe the course of development of an initial idea into a 

marketable product or service. Due to the complexity of the process, individual process 
steps are divided into different phases (cf. Blohm, 2013, p. 14). Phase models are a 
prerequisite for recognizing decision-making mechanisms and causal relationships in an 
innovation process (cf. Thom, 1980, p. 51). 

In the literature there is a large number of phase models, each of which has its 
advantages and disadvantages for individual process steps. They differ in their focus, 
questioning and level of detail (cf. Verworn/Herstatt, 2000, p. 2). 

Popular models are the three-phase model by Thom, the stage-gate model by Cooper, 
the phase model by Brockhoff and the phase model by Herstatt/Verworn.  

The phase model by Herstatt/Verworn focuses in particular on the early phase of the 
innovation process and thus the generation of ideas (cf. Lehnen, 2017, p. 16). Focusing the 
early phase of the innovation process offers a promising approach for the innovation 
success (cf. Verworn/Herstatt, 2005, pp. 17ff.). Therefore, the phase model by Herstatt/ 
Verworn will be used in this research approach. 

The phase model by Herstatt/Verworn puts the focus on product development and the 
diffusion of the product to ensure a greater reference to reality (cf. Lehnen, 2017, p. 16). 
Figure 2 shows the model which is divided into five phases. 
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Figure 2: Phase model according to Herstatt/Verworn  

(own illustration according to Herstatt/Verworn, 2005, p. 17) 
 

The first phase serves to generate and evaluate ideas. A comparison with existing 
projects takes place and the project portfolio is realigned. The second phase includes 
concept development and product planning. In this phase, market analyses are carried out 
first. Based on them, the product architecture with product specifications is developed. In 
addition, this phase involves concrete product planning with regards to quantities, costs, 
time, etc. The third phase is for development. In this phase, the products are developed in 
interdisciplinary teams according to the specifications from phase two. If necessary, a 
design review will be carried out. Then, in the fourth phase, a prototype is built and market 
tests are carried out. In this phase, the final design is determined and preparations for the 
series production are made. Finally, in the fifth phase, production as well as market launch 
and penetration follow. The last phase also includes product maintenance (cf. Lehnen, 
2017, p. 16). 

Regarding the phase model by Herstatt/Verworn, the early phase of the innovation 
process is focused. This includes all activities from the first impulse of an idea to the 
decision or rejection of the implementation of the concept (cf. Verworn/Herstatt, 2007, p. 
8). 

1.3. Acceptance Models 
As a framework for identifying success factors for the user acceptance, the theoretical 

approach of acceptance models will be explained. First, an introduction to the concept of 
acceptance will be given. Subsequently, the technology acceptance model 3 and the 
diffusion theory will be introduced. 

Acceptance 
In theory, there is no general, uniform meaning about the concept of acceptance. 

Rather, there are different definitions, depending on the context (cf. Arnold/Klee, 2016, p. 
9). According to Kollmann (1998, pp. 2f.) acceptance, in a business context, is associated 
with the introduction of an innovation. Acceptance is of particular importance when 
measuring and forecasting the success of technological innovations, since the introduction 
of an innovation is not synonymous with acceptance by society. Because not everything 
that is technically possible brings economic success. 
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Technology Acceptance Model 3 
Originally the technology acceptance model (TAM) was developed by Davis for 

predicting the individual adoption and use of new information technologies (ITs). It 
assumes that individuals‘ behavioral intention to use new ITs depends on the perceived 
usefulness and the perceived ease of use. Perceived usefulness describes the degree to 
which a user believes that using an IT will improve performance. Perceived ease of use 
describes the degree to which a user believes that using an IT is effortless (cf. 
Venkatesh/Bala, 2008, pp. 275f.). 

In 2000, Venkatesh and Davis have extended the original TAM by the general 
determinants of the perceived usefulness. Determinants are the subjective norm, the image, 
the job relevance, the output quality, the result demonstrability and the perceived ease of 
use. The extended model is called TAM 2. It aims at explaining the influence of social and 
cognitive-instrumental process variables on the perceived usefulness. Social process 
variables mean the subjective norm and the image. Cognitive instrumental process variables 
mean the job relevance, the output quality, the result demonstrability and the perceived ease 
of use (cf. Venkatesh/Bala, 2008, pp. 276ff.). Figure 3 explains the determinants. 

 

 
 

Figure 3: Determinants of perceived usefulness (Venkatesh/Bala, 2008, p. 277) 
 

Moreover, Venkatesh developed a model focusing the determinants of the perceived 
ease of use. Determinants of the perceived ease of use are the computer self-efficacy, the 
perception of external control, the computer anxiety, the computer playfulness, the 
perceived enjoyment and the objective usability. Figure 4 explains the determinants (cf. 
Venkatesh/Bala, 2008, p. 278). 
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Figure 4: Determinants of perceived ease of use (Venkatesh/Bala, 2008, p. 279) 

 
A combination of the TAM 2 and the model focusing the determinants of the perceived 

ease of use results in the TAM 3. Figure 5 visualizes the simplified TAM 3 according to 
Venkatesh/Bala. 

 

 
 

Figure 5: Simplified TAM 3 (own illustration according to Venktesh/Bala, 2008, p. 280) 
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For this research approach, the TAM 3 will be transferred from ITs to the area of public 
charging infrastructure in the context of electric mobility. With regards to the acceptance 
and use of public charging infrastructure, it is therefore assumed that the behavioral 
intention of individuals to use it depends, among other things, on the perceived usefulness 
and the perceived ease of use. 

 
Diffusion of Innovations 

Roger’s diffusion theory deals with the diffusion and the adoption of innovations 
within society over time. Diffusion is the communication of an innovation over time to all 
members of a society through various channels and adoption is the decision to implement 
an innovation. It can be derived which segments of a society implement an innovation in 
the early phase of diffusion and thus serve as an example for the rest. For this purpose, 
Rogers creates segments based on the first use of an innovation which depends on the 
innovativeness of a person. The innovativeness describes the extent to which a person is 
more willing to implement an innovation than other members in society. The innovation to 
be communicated always contains something new, something previously unknown to 
society. This unknown in turn brings with it uncertainty, because neither the structure is 
known nor there is sufficient information about the functionality of the innovation (cf. 
Rogers, 1983, pp. 163f.).   

There is a so-called innovation decision-making process from getting to know an 
innovation to confirming the decision.  

Since the innovation decision-making process is carried out individually, so-called 
adoption segments can be formed based on the first use of an innovation. The diffusion of 
innovations is dependent on four main dimensions: The innovation itself, communication 
channels, time and the social system (cf. Rogers, 1983, pp. 10ff.).  

Figure 6 shows the adoption curve according to Rogers (1983). The x-axis indicates the 
duration, the y-axis indicates the percentage of willingness to innovate in society. The 
normal distribution of the curve results from the diffusion effect (cf. Rogers, 1983, p. 247).  
  

 
Figure 6: Adopter categorization on the basis of innovativeness (Rogers, 1983, p. 247) 

 
The adoption curve is made up of five segments.  
The first segment is formed by the „Innovators“ with a share of 2,5%. Innovators are 

the venturesome and the ones eager to try innovations. Therefore, they often leave local 
peer networks. The geographical distance within a clique of innovators can be considerable. 
They are very cosmopolitan and often live among themselves, cut off from the majority of 
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society. In order to belong to the group of innovators, some basic requirements must be 
met. Innovators need to be financially well off to be able to absorb the possible financial 
losses that the introduction of an innovation can entail. In addition, they must be able to 
deal with uncertainties and be willing to take risks. Furthermore, it is important for them to 
be able to cope with setbacks in the event of failure. Innovators play a significant role in the 
diffusion process because they bring innovation into the social system from outside of the 
system’s boundaries.  

The second segment is called „Early Adopters“. With a share of 13,5% they are the 
respectable. In contrast to the innovators, early adopters are more integrated into the social 
system and have the greatest degree of opinion leadership. They serve as a role model for 
potential users because they orientate themselves on them, get advice and information. 
Early adopters are generally sought by change agents because they can speed up the 
diffusion process. Due to their central role in the communication system, they succeed in 
reducing uncertainties in the subsequent segments.  

With a share of 34% the third segment is formed by the “Early Majority”. They are the 
deliberate and implement innovations before the average member of a social system does. 
The early majority interacts in local peers on a frequent basis. They are an important link in 
the diffusion process between the very early adopters and the relatively late ones. This 
group takes time to think before deciding to implement. Consequently, the usage decision 
process is, relatively speaking, longer than in the previous segments.  

The „Late Majority“ forms the fourth segment with a share of 34% as well. They are 
the sceptical and only implement an innovation when the average member of a social 
system has already done. Possible motives for an implementation are economic necessity or 
social pressure. The late majority is very sceptical and cautious when it comes to 
innovation. Since this group has relatively few resources available in comparison, almost 
all uncertainties must be eliminated prior to the implementation.  

The "Laggards" are the last group to implement an innovation. With a share of 16% 
they are the traditional. They are based on traditional values and almost resistant to 
innovation. They are the laggards and almost excluded from society because they don't 
keep up with the times. Innovations are usually only implemented when the innovators are 
already using new technologies again. The traditional orientation of this group delays the 
diffusion process immensely (cf. Rogers, 1983, pp. 248ff.). 

The figure of the adopter segments shows that innovations spread relatively fast within 
the first two segments. People within these two segments are open minded toward change 
and good in coping with uncertainty and risk (cf. Rogers, 1983, pp. 257f.). 

This research approach focuses on the early majority as electric mobility and the 
associated charging infrastructure are soon entering this segment. The early majority differs 
significantly in its characteristics from the first two segments. In this research approach the 
characteristics that Rogers names for earlier adopters will be transferred to the early 
majority. Consequently, the following characteristics will be derived for people who belong 
to the early majority (cf. Rogers, 1983, pp. 251ff.): 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

307 

Socioeconomic Status Personality Variables 
Communication  
Behavior 

- medium educated 
- medium literated 
- medium Social Status 
- medium Degree of up- 
  ward Social Mobility 
- medium-sized Units 
- Subsistence Orientation 
- deliberate Attitude  
  toward Credit 
- not that specialized  
  Operations 

- mediocre Ability to deal  
  with Abstractions 
- mediocre Rationality 
- mediocre Intelligence 
- mediocre favorable  
  Attitude toward Change 
- mediocre Ability to cope  
  with Uncertainty and    
  Risk 
- mediocre favorable Atti- 
  tude toward Education 
- mediocre favorable  
  Attitude toward Science 
- fatalistic to some Extent 
- medium Levels of  
  Achievement Motivation 
- medium Aspirations 
  (Education, etc.) 

- mediocre Social Parti- 
  cipation 
- mediocre interconnected  
  in the Social System 
- network mostly within  
  their Social System 
- moderate Change Agent  
  Contact 
- less Exposure to Mass  
  Media Communication  
  Channels 
- less Exposure to inter- 
  personal Communication  
  Channels  
- basic Knowledge of  
  Innovations 
- medium Degree of  
  Opinion Leadership 
- do not belong to highly  
  interconnected Systems 

Table 1: Characteristics of the early majority according to Rogers  
(own illustration according to Rogers, 1983, pp. 251ff.) 

 
1.4. Success Factors for Innovation Success 
 

For the evaluation of innovation success, objectives must be set prior to the innovation 
process. They serve as reference level by which an innovation will be evaluated (cf. 
Hauschild, 1990, pp. 14f.). 

In order to increase the probability of success, “Critical Success Factors […] are used 
to support and evaluate the success of a strategic and tactical approach in project 
implementation […] “ (Asgari et al., 2018, p. 228).  

Critical success factors are defined as a few key areas of activity where organisation 
performance is ensured by satisfactory results (cf. Bullen and Rockart, 1981, p. 3). 
According to Leidecker/Bruno (1984, pp. 27ff.) these can be characteristics, conditions and 
variables that are mainly responsible for the organisational success. 

Electric mobility and the associated charging infrastructure can be seen as an 
innovation project (cf. chapter 3.1.3). For this reason, a new model will be developed in this 
research approach. It aims to identify success factors for accelerating the innovation process 
and increasing the user acceptance of public charging infrastructure within the early 
majority of Rogers diffusion theory. The success factors will be based on two pillars: The 
innovation process and the user acceptance. 

Figure 7 visualizes the proprietary development of the new model. 
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Figure 7: Model for deriving success factors for the innovation process and the user 
acceptance (proprietary development) 

 

In a first step, objectives will be defined. Regarding the innovation process, objectives 
will be based on the phase model according to Herstatt/Verworn. It focuses on the early 
phase of innovation in which success factors are crucial (cf. chapter 3.2.2). With regards to 
the user acceptance, the TAM 3 and the diffusion theory will be consulted for defining 
objectives. The TAM 3 focuses on technologies (cf. chapter 3.3.2) whereas the diffusion 
theory deals with the diffusion of innovations within society over time (cf. chapter 3.3.3). 

In a second step, the defined objectives serve as a basis for deriving processual success 
factors for accelerating the innovation process and contentual success factors for increasing 
the user acceptance. 

 
Objectives derived from the Phase Model according to Herstatt/Verworn 
In the following, objectives for the innovation process will be derived from the phase 

model according to Herstatt/Verworn (cf. chapter 3.2.2.). Figure 8 visualizes the derivation 
of the objectives. 

 
Figure 8: Derived objectives from the phase model according to Herstatt/Verworn 

(proprietary development) 
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According to Herstatt/Verworn, phase 1 focuses on generating new ideas. These ideas 
have to be customer-, technology- and cost-oriented. From these specifications it can be 
derived that an innovation should lead to customer loyalty, technology leadership as well as 
an increase in sales. The idea must be attractive and low risk. In addition, it must differ 
from existing projects. Due to that, reorientation will be important. 

In the second phase, the focus is on developing an innovation concept. Market analyses 
play an important role. With regards to the product specification and architecture, 
differentiation from the competition is crucial. 

Phase 3 deals with the development of the previous defined concept. Based on the 
previously defined specifications of the innovation, the development should have a new 
design. 

After the development, a prototype will be built and the innovation will be tested. This 
is subject of phase 4. A functioning prototype and a successful market test are objectives to 
strive for. 

The last phase is focusing the market launch as well as the market penetration. 
Successfully completing both must be the top priority to accelerate the innovation process. 

 
Success Factors for the Innovation Process 
Based on the above mentioned objectives from the phase model according to 

Herstatt/Verworn, success factors for their achievement will be derived. In turn, the success 
factors contribute to accelerate the innovation process.  

Figure 9 visualizes the success factors according to the respective objectives within the 
phases. One success factor to retain customers is the embedding of the innovation into an 
ecosystem. A holistic system creates a bigger barrier to change and customers are more 
likely to stay. In order to become technology leader, investments in research are required 
whereas reorientation can only succeed with an innovation mindset. Furthermore, the 
subscription business model can be a success factor to increase sales since customers pay 
regularly. 

Differentiation from the competition requires knowledge about their activities. 
Environmental and competitor analyses are essential to position an innovation competitive 
in the market. 

The intended objective of a new design requires following trends as well as new 
perspectives. Therefore, investments in development teams are absolutely necessary. 

Furthermore, proper preparation is required to successfully build a prototype. Once a 
prototype is built, a structured test management is required for an innovation to successfully 
pass the market test. It allows the systematic identification of possible gaps. 

After an innovation has been successfully developed and tested, the use of marketing 
measures is essential with regards to the market launch. Potential users must be informed 
about the existence of the innovation as well as its advantages.  
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Figure 9: Derived success factors from the phase model according to Herstatt/Verworn 

(proprietary development) 
 

Objectives derived from the TAM 3 & Diffusion Theory 

In the following, objectives for the user acceptance of innovations will be derived from 
the TAM 3 (cf. chapter 3.3.2) and the diffusion theory (cf. chapter 3.3.3). 

First, the TAM 3 will be considered. The determinants of the perceived usefulness and 
the perceived ease of use will be used as a basis for defining possible objectives. In doing 
so, the perceived ease of use as a determinant of the perceived usefulness will be left out, 
since other determinants affect it. Figure 10 visualizes the derivation of the objectives. 

 

 
Figure 10: Derived objectives from the TAM 3 (proprietary development) 

 
The subjective norm is the first determinant of the perceived usefulness. Since it 

describes the perception of the innovation by third parties, achieving market and innovation 
leadership is an objective to strive for. 

Furthermore, the perceived usefulness is determined by the image which has an effect 
on the social status. Nowadays sustainability is becoming more and more important and the 
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use of sustainable products confers social status. Due to that, sustainability should be on the 
agenda. 

The job relevance is the third determinant of the perceived usefulness. The focus here 
is on applicability to one’s own use case. This can only be achieved by meeting customer 
needs. 

Moreover, the perceived usefulness is determined by the output quality. In order to 
ensure good quality, quality leadership should be striven for. 

The result demonstrability is the last determinant of the perceived usefulness. With 
regards to the result, the creation of added value is essential. 

The perceived ease of use is, among other things, determined by the computer self-
efficacy. Since it deals with the ability one has to perform a specific task using the 
innovation, transferability of existing knowledge should be an objective. Transferring 
existing knowledge is easier than learning new one. 

The perception of external control, as second determinant of the perceived ease of use, 
deals with resources to support the use of an innovation. This is why support measures 
should be offered by the company. 

The computer anxiety is the third determinant of the perceived ease of use. In order to 
not make the application difficult for the customer, no complexities should be included. 
Rather, ease of use is important. 

Due to the fact that the perceived ease of use is also determined by the computer 
playfulness, interactive operability should be aimed for. 

Furthermore, the perceived ease of use is determined by the perceived enjoyment. The 
higher the level of enjoyment when using an innovation, the more likely it will be bought. 
Therefore, the joy in use should come first. 

The last determinant of the perceived ease of use is the objective usability. Here, user 
friendliness is very important. The innovation has to be easy in use and assert itself against 
the competition. 

In a second step, the diffusion theory will be considered. Here, the characteristics of the 
early majority will be used as a basis for deriving possible objectives. Figure 11 visualizes 
the derivation of the objectives. 

 

 
Figure 11: Derived objectives from the diffusion theory (proprietary development) 
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The socioeconomic status of the early majority is mediocre. Since they have a medium 
social status, the affordability of an innovation is an important objective. From their 
subsistence orientation, it can be deduced that innovations must be available locally. 
Furthermore, the early majority is medium educated as well as medium literated. Due to 
that, the ease of use is crucial. 

With regards to the personality variables, it can be said that they have medium 
aspirations, for example regarding education. They are mediocre intelligent and do not have 
a favorable attitude toward science or change. Their rationality and ability to deal with 
abstractions is mediocre as well. For them, functionality and robustness are crucial. Since 
they have a mediocre favorable attitude toward change, the user friendliness of innovations 
is beneficial. The easier the use of an innovation is, the more likely it will be used. 
Moreover, value creation is beneficial as well. 

The communication behavior of the early majority is mediocre, too. They network 
mostly within their social system and do not belong to highly interconnected systems. Their 
knowledge of innovations is basic. With regards to objectives, creating attention to 
innovations is a basic requirement. 

 
Success Factors for the User Acceptance  
Based on the above mentioned objectives from the TAM 3 and the diffusion theory, 

success factors for their achievement will be derived. In turn, the success factors contribute 
to increase the user acceptance. 

Figure 12 visualizes the success factors derived from the TAM 3. 
 

 
Figure 12: Derived success factors from the TAM 3 (proprietary development) 

 
In order to prevail against the competition and to become market and innovation leader, 

innovative products are absolutely necessary. They help to stand out from the competition 
and offer customers something new. 

Furthermore, sustainability plays an important role with regards to user acceptance. In 
order to achieve this objective, sustainability must be anchored in the corporate culture. 
Additionally, a promotional image will be achieved as a side effect. 
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However, one of the most important objectives is meeting customer needs. Therefore, a 
detailed customer analysis is required at the beginning of the innovation process. 

Another intended objective is quality leadership. This can only be achieved with the 
help of strategic quality management. Strategic quality management allows a systematic 
approach and thus the identification of weak spots. 

Adding value to the actual product is important with regards to user acceptance as well. 
Offering additional services will be a promising success factor for that. 

To simplify the handling of an innovation, transferability of existing knowledge is a 
key to success. It can be guaranteed when the development of the innovation takes place on 
an already existing basis. 

Support is one of the most important services when it comes to innovation. It helps to 
solve problems and to minimize uncertainties. Support can be provided through various 
channels, e.g., a hotline, a bot or tutorials. 

So that the support does not have to be called upon in the first place, the innovation 
should not be very complex, rather easy to use. Customer integration into the innovation 
process allows to experience first-hand what ease of use means. 

With regards to the interaction between the system and the customer as well as the joy 
in use, gamification will be a key to success. The playful operation guides the customer 
individually and brings joy at the same time. 

Moreover, user friendliness is very important when it comes to innovations. Therefor 
customer journey mapping is a valuable tool. It helps to understand customers' needs and 
provides them with a value-added experience. 

Figure 13 visualizes the success factors derived from the diffusion theory.  
 

 
Figure 13: Derived success factors from the diffusion theory (proprietary development) 
 

Local availability and affordability of an innovation are crucial to achieve user 
acceptance within the early majority. Choosing the right distribution channel and the right 
price are appropriate success factors.  

Moreover, the ease of use is an important objective as well. As already mentioned, 
customer integration into the innovation process allows to experience first-hand what ease 
of use means. 
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Additionally, user friendliness is a prerequisite when it comes to acceptance. As 
already said, customer journey mapping is a valuable tool for offering user friendliness 
since it helps to understand customers' needs. 

In order to guarantee the functionality and robustness of an innovation, market analyses 
carried out in advance and the right degree of maturity are two success factors.  

Value creation is beneficial with regards to user acceptance. Competitor analyses as 
well as sufficient investments in research and development contribute to that.  

The early majority networks mostly within their social system. Target group oriented 
marketing is the appropriate success factor to get their attention. 

In summary, the following processual and contentual success factors can be identified 
for accelerating the innovation process and increasing the user acceptance of public 
charging infrastructure: 

 

 
Figure 14: Success factors for the innovation process and the user acceptance 

(proprietary development) 
 

Research Design and Methodological Approach 
In order to answer the research questions mentioned in chapter 2, success factors for 

the innovation process and the user acceptance of public charging infrastructure will be 
examined in case studies from past innovations in tech and mobility.  

According to Bauer/Schimpf (2018, p. 23) a look into the past is worthwhile in the field 
of industrial innovation. It helps to better understand the present and to shape the future 
successfully. This procedure will be transferred into the field of tech and mobility. 
Therefore, past innovations and their diffusion into the early majority will be examined 
using the methodology of case study analysis. The case study method is characterized by its 
flexibility in relation to the object of investigation. It is particularly suitable for research 
questions that focus on new phenomena or phenomena that have only been recorded in 
rudimentary approaches (cf. Bonoma, 1985, p. 204).  
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Beside successful innovations, failed innovations will also be taken into account. 
These are suitable for deriving learnings and consequently making recommendations for 
future innovations. Regarding each case, two data collection methods will be used for 
answering the research questions: A structured literature review and expert interviews. 

 

Discussion 
After completing the empirical research, a discussion will follow. With regards to the 

research questions mentioned in chapter 2, a comparison will be made between the state of 
the literature and the results of the empirical research. Furthermore, the advancement of 
knowledge will be described in further research. 

 

Conclusion 
This research approach focuses on accelerating the innovation process and increasing 

the user acceptance of public charging infrastructure in the context of electric mobility.  
For this purpose, a model was developed which identifies success factors specifically 

for the early majority of Roger's adoption segments. 
On the one hand, there are processual success factors for the innovation process and on 

the other hand, contentual success factors for the user acceptance. Examples for processual 
success factors are building an ecosystem and conducting environmental as well as 
competitor analyses. Value added services and gamification are examples for contentual 
success factors. 
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Abstract: The subject of the study was to assess the level of lost productivity of human 
resources in the countries of the Black Sea region determined by poor health. The assumed 
analysis was carried out by assessing the intensity of the level of premature mortality of 
people in the working age caused by chronic diseases and its economic effects measured by 
the value of lost production. The assessment of the cost of lost productivity was based on 
the human capital method (HCM). The comparison of the value of the lost product in the 
analyzed group of countries showed large discrepancies resulting both from the differences 
in the scale of the burden of premature mortality in the working age population and from 
the adopted valuation of the work unit.  
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Introduction  
Currently, in many countries there is an increase in the burden on people of working 

age with the consequences of chronic diseases. In particular, this phenomenon is 
characteristic of economies with a high level of development and it is rooted both in the 
increasing aging process of the society, as well as in the growing scale of the risk of 
lifestyle-related diseases [5]. In 2019, 2.36 million people aged 15-69 died prematurely in 
Europe in 2019 due to non-communicable diseases (NCD), and chronic diseases were 
responsible for over 85% of all deaths in this age group. The intensification of the scale of 
the occurrence of chronic diseases negatively affects both the level of professional activity 
of the labour force [6] and contributes to significant economic losses resulting from the lost 
productivity [10]. The burden of chronic diseases increases with age and it should be 
expected that people in „late“ working age will be burdened with numerous limitations in 
activity due to health problems or at worst, premature death [4]. The long-term 
consequences of the exacerbation of chronic diseases among the working-age population 
pose a challenge for many countries regarding the need to deal with the problem of reduced 
productivity of labour resources. However, it should be noted that the incidence and rate of 
mortality from chronic diseases vary between countries [7]. 

The aim of the study is to analyse and assess the burden of chronic diseases in the 
group of people of working age in the countries of the Black Sea region and to attempt to 
indicate the impact of premature mortality of people of working age on the level of lost 
productivity of labour resources. The indicated selection of the group of countries in the 
Black Sea region provides an excellent opportunity to study the phenomenon of chronic 
disease burden of societies living in similar geographic conditions, but politically, 
economically and culturally diverse. The assumed analysis was carried out in a time 
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perspective by assessing the intensity of the level of premature mortality of people in the 
working age caused by chronic diseases at two time points, i.e. in 2000 and 2019. The 
assessment of the cost of lost productivity was based on the human capital method (HCM) 
proposed in the literature, allowing to estimate the level of loss from the perspective of the 
national economy [9][1]. 

The main sources of information were the databases of the World Health Organization 
(WHO) allowing to obtain information on the scale of burden of chronic diseases 
consequences at the level of individual countries of the studied area, estimated as the 
number of prematurely lost years of life (the number of potentially productive years of life 
lost as a result of chronic diseases). For the purposes of the assumed analysis, these data 
were aggregated for the group of people aged 15-69, considering this age group as 
potentially productive. The use of international databases made it possible to present the 
studied phenomenon against the background of the average results observed in this area in 
the group of highly developed countries. 

 
Health and productivity in the concepts of the labour market 
There have been many attempts in the literature to carry out theoretical considerations, 

as well as empirical verification of the problem of the impact of health on the level of 
economic activity of people of working age. Poor health assessment is indicated there as 
one of the key predictors of the phenomenon of premature exit from the labour market or 
abandonment of seeking employment [13][14]. D.E. Bloom et al. adopting an approach 
based on endogenous growth models, it indicates the following relationships between poor 
health and the economy: (1) lowering the health quality of people of working age causes 
lower labour productivity, (2) shortening the average life time, including healthy life, 
implies growth the rate of depreciation of skills aggregated in labour resources, (3) 
increasing the effectiveness of education and stimulating innovative attitudes is more 
effective in relation to healthy people [3]. The main problem in measuring the effect of 
health on the lost productivity of human capital turns out to be the multi-directional 
mechanisms of its operation. In the case of many studies, the problem of the endogeneity of 
the relationship between health and the economy was emphasized, which did not allow to 
unequivocally confirm the causal relationship of the positive correlation between the health 
condition of the inhabitants and the effect measured by the level of economic growth [16]. 
Two concepts play a dominant role in the literature. On the one hand, there is a causal link 
between health and economic activity, suggesting that poor health is a consequence of 
economic inactivity of people of potentially working age [2]. On the other hand, it is argued 
that poor health may substantially increase the risk of low economic activity in those 
affected by the consequences of disease [15]. 

While premature death due to chronic diseases of a working-age person obviously 
affects the level of their professional activity, the study of the relationship between the level 
of burden of these diseases in the case of living people and their professional activity of 
people affected by them requires a broader perspective. Characteristic for highly developed 
economies, the increase in the burden of the so-called non-communicable diseases, visible 
especially in the group of older workers, is directly related to the growing scale of chronic 
diseases and their long-term consequences. This has serious consequences both in terms of 
labour productivity and employment sustainability, as the expected increase in the number 
of people with a chronic disease is likely to have a negative impact on the future level of 
economic activity of people of working age. I.A. Nikolic et al. argue that despite taking 
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various measures to prevent chronic disease, part of this process should be treated as an 
inevitable effect of economic growth [11]. 

The aging process is an important factor in the accumulation of risk of chronic disease. 
In the case of countries with extensive health care systems, the measures taken may delay 
the death of chronically ill people by even several dozen years, thus lowering the mortality 
rate of middle-aged people. Thus, properly applied treatment procedures are able to 
generate significant short-term benefits, but in the long run only interventions in the early 
life period have the potential to significantly reduce the consequences of a chronic disease 
"pandemic" [12]. It is assumed that the so-called 'Causes of causes', or the underlying 
determinants of chronic diseases, reflect the main forces driving social, economic and 
cultural change. Processes such as globalization, urbanization, an aging population and 
general environmental policy are mentioned here. As a consequence, the risk of chronic 
diseases and their negative effects increases with the scale of risk factor accumulation. 

The situation of accumulation of risk factors determining the level of incidence of 
chronic diseases in the society is visible especially in highly developed countries where, 
despite very high expenditure on health care, it is not possible to achieve a significant effect 
of extending the potential life expectancy „in health“ [8]. In the case of the "richest" 
countries, statistically higher life expectancy corresponds to a lower percentage of healthy 
life years. For these economies, this means, on the one hand, lower than expected labour 
potential, and, on the other hand, increasing costs of treating both the growing number of 
elderly people and the increasing share of people unable to work in the labour force. The 
reduction in the number of healthy years in total life observed in economies with the 
highest level of income is an effect of the impact of chronic diseases not only on the risk of 
premature death, but also on the increase in the number of potential years lived with 
disability. Estimates by the World Health Organization (WHO) indicate that in the richest 
countries, chronic diseases are responsible for over 80% of potential years of life lost 
prematurely due to diseases and injuries, and for over 87% of years lived with disability. 
Estimated according to the WHO methodology for 2019, the average number of years of 
healthy life lost as a result of premature death or disability caused by chronic disease in the 
case of highly developed countries was 241 years per 1 thousand. inhabitants, of which 
46% of the number of years lost resulted from the statistical time of disability. Taking into 
account the four categories of countries distinguished according to the World Bank 
classification according to the level of income achieved, it was the worst result. 

 
Consequences of chronic diseases in the perspective of labour markets 
The scale of burdening the economies of the Black Sea countries with the long-term 

consequences of chronic diseases has been expressed by indicators defining the number of 
healthy life years lost as a result of premature death or disability (disability-adjusted life 
year - DALY). In the conducted analysis, particular emphasis was placed on the level of 
prematurely lost years of life (years of life lost - YLL). The choice of the analysed variables 
was made on the basis of a review of the proposed methodology for the assessment of the 
studied phenomenon presented in the literature. These indicators are intended to illustrate 
the potentially lost time of effective work of people of working age, at the same time 
indicating the level of burdening domestic economies with the effects of chronic diseases. 

In the case of the group of countries in the Black Sea region, the so-called non-
communicable diseases, including serious chronic diseases, in 2019 were responsible for 
87.8% of the burden expressed by the number of prematurely lost health years (YLD - 
years lost to disability) and for 84.7% of the burden resulting from premature death (YLL - 
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years of life lost). In relation to the inhabitants of the studied area aged 15-69, it 
represented, respectively, 32.3 million years of life in limited health and 35.5 million years 
of life lost as a result of premature death. 

The studies conducted in the field of existing differences in the burden of chronic 
diseases occurring between the Black Sea region countries indicate that both the incidence 
of chronic diseases and the mortality rate associated with them differ significantly in 
individual countries. Data from the World Health Organization indicate that it is the 
mortality rate associated with chronic diseases that is the main cause of variation in healthy 
life expectancy between economies. In the group of the Black Sea region countries, a high 
level of differentiation of this indicator is also characteristic. In relation to the analyzed 
economies, in 2000 the YLL index per 1 thousand people aged 15-69 ranged from 91.0 
(Turkey) to 269.0 (Russian Federation) prematurely lost years of life due to chronic 
diseases. Despite the significant decrease in the mortality rate in this age group, observed in 
all countries of the Black Sea region, this indicator in 2019 was still characterized by a 
significant spread, ranging from 72.2 (Turkey) to 198.1 (Ukraine) (Fig. 1). 

 
Figure 1. The distribution of the parameters years of life lost (YLL) due to chronic 
diseases, per 1 thousand population aged 15-69 (countries of the Black Sea region, 

 in 2000 and 2019) 

     
Source: own study based on [WHO data, https://www.who.int/data/gho/data/] 

 
A characteristic feature of the burden of chronic diseases in the countries of the Black 

Sea region is the visible accumulation of unfavourable effects of this phenomenon in 
Russia and Ukraine. These countries, compared to the rest of the region's economies, are 
characterized by a particularly high level of premature mortality from chronic diseases 
resulting in a significant loss of potentially productive years of life. Despite the positive 
tendencies of decreasing the YLL index per 1000 of persons in working age (15-69) 
observed in the analysed period of 2000-2019, these countries remain the area’s most prone 
to premature death of people aged 15-69 (Table 1). 
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Table 1. The number of years of life lost (YLL) due to chronic diseases, per 1 
thousand persons aged 50-69 (countries of the Black Sea region, in 2000 and 2019) 

 

Country Name/Country 
Code 

YLL per 1000 of 
persons in working age 

Change 2000-2019 Rankings  

2000 2019 YLL in % 2000 2019 
Bulgaria BGR 193,9 186,9 -7,0 -3,6% 3 3 
Georgia GEO 186,8 180,8 -6,0 -3,2% 4 4 
Romania ROU 177,7 163,0 -14,8 -8,3% 5 5 
Russian Federation RUS 269,0 196,1 -72,9 -27,1% 1 2 
Turkey TUR 91,0 72,2 -18,8 -20,7% 6 6 
Ukraine UKR 252,7 198,1 -54,6 -21,6% 2 1 

Source: own study based on [WHO data, https://www.who.int/data/gho/data/]  
 

In 2019, in the group of countries in the Black Sea region, the burden of chronic 
diseases resulting from premature death of a sick person (YLL) was on average at the level 
of 160.6 prematurely lost years of life per 1 thousand. people aged 15-69, with the average 
value in the group of EU-27 countries at the level of 94.7, and in the countries with the 
highest income level (HI group according to the World Bank) - 88.5. Countries of the so-called 
The „old“ EU (EU-14) managed to reduce the YLL index for chronic diseases to 79.8 
prematurely lost life years per 1,000 people aged 15-69. Taking into account the trends observed 
in high-income economies (HI, EU), it can be concluded that most of the Black Sea countries 
have a higher level of premature mortality caused by chronic diseases in working age people. In 
the case of Ukraine and Russia, both in 2000 and 2019 the level of this indicator was over 200% 
higher than the average for the HI countries group. Only Turkey, in both 2000 and 2019, 
recorded a better result than the average observed in the group of countries with the highest 
income. On the other hand, a favourable phenomenon is the decrease in the premature mortality 
rate in the observed period of 2000-2019 in all countries of the Black Sea region (Fig. 2), with 
the decrease being the largest in Russia (by 27.1%) and Ukraine (21.6%). However, despite the 
indicated changes, the distance of the countries with the highest burden in relation to the average 
group of HI countries has not changed significantly. 

 

Figure 2. YLL per 1 thousand persons in working age, in 2000 and change  
in the period 2000-2019 (countries of the Black Sea region) 

 
Source: own study. 
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Estimation of lost productivity - research results 
The proposed estimate of the value of lost productivity as a result of premature death of 

people burdened with chronic diseases was based on the human capital method (HCM), 
allowing to estimate the maximum level of lost production as a result of disease and 
inability to work of employees (Wrona et al., 2011). The human capital method allows to 
determine the value of potentially lost production or income potentially lost, assuming that 
a sick worker cannot be replaced due to the lack of free labor resources (full productivity of 
all labor resources, no unemployment). The application of this approach requires the 
estimation of the duration of absenteeism and the adoption of a contractual valuation of the 
value of lost production per a specific unit of working time. For the purposes of the 
assumed analysis, the estimated annual value of lost production due to absenteeism (VPL) 
was carried out in accordance with the formula: 

VPL =YLL × Vwy 

where: YLL – number of prematurely lost years of healthy life, Vwy - contractual value of 
the working year. 

The choice of variables adopted in the analysis was made on the basis of a review of 
the proposals for assessing employee productivity presented in the literature, taking into 
account, at the same time, the availability of aggregated data at the level of national 
economies. The contractual value of the working year (Vwy), significantly determining the 
estimated value of the lost product, was determined using two alternative aggregates: 1) 
annual value of gross domestic product (GDP) per person employed, 2) annual value added 
(VA) per worker. The assessment of the scale of lost years of life was based on the 
available estimates of the World Health Organization. The value of the lost product in 
relation to individual national economies was estimated annually per 1000 people aged 15-
69, which allowed for comparability of results between individual national economies. The 
detailed results of the performed estimate for the events recorded in the economies of the 
Black Sea region countries in 2000 and 2019 are presented in Table 2. 

 

Table 2. Estimation of the value of the lost product 

Country Name/Country 
Code 

YLL per 1000 
of persons in 

age 15-69 

Contractual 
value of the 

working year 

Value of production 
lost per 1000 of persons 
in working age (15-69)* 

2000 2019 2000 2019 2000 2019 
GDP per person employed  (PPP constant 2017 US$) 
Bulgaria BGR 193,9 186,9 29 623 50 327 5 744 590 9 405 486 
Georgia GEO 186,8 180,8 10 868 33 682 2 030 496 6 091 333 
Romania ROU 177,7 163,0 24 812 66 786 4 409 925 10 883 645 
Russian Federation RUS 269,0 196,1 32 581 56 874 8 764 088 11 152 698 
Turkey TUR 91,0 72,2 47 619 81 538 4 333 185 5 885 332 
Ukraine UKR 252,7 198,1 17 909 27 895 4 525 883 5 525 961 
Value added per worker (PPP constant 2015 US$) 
Bulgaria BGR 193,9 186,9 7 738 13 208 1 500 558 2 468 485 
Georgia GEO 186,8 180,8 13 899 13 650 2 596 607 2 468 498 
Romania ROU 177,7 163,0 11 147 23 272 1 981 181 3 792 450 
Russian Federation RUS 269,0 196,1 13 244 23 639 3 562 403 4 635 443 
Turkey TUR 91,0 72,2 18 014 36 800 1 639 231 2 656 207 
Ukraine UKR 252,7 198,1 4 009 4 742 1 013 092 939 399 

* World Bank Open Data, https://data.worldbank.org/ 
Source: own study. 
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The comparison of the value of the lost product in the group of countries in the Black 
Sea region shows large discrepancies resulting both from the differences in the scale of the 
burden of premature death of people of working age and from the performed valuation of 
the value of a unit of lost work. According to the World Bank data, the statistical value of 
the year of work measured by the level of gross domestic product per employed (constant 
2017 PPP US $) in 2019 ranges between 27,895 (Ukraine) and 81,538 (Turkey). In the case 
of gross value added per worker (constant 2015 PPP US $) in 2019, this value ranged 
between 4,742 (Ukraine) and 36,800 (Turkey). Consequently, depending on the adopted 
criterion for the valuation of the working time unit, the values of lost productivity estimated 
for 2019 as a result of premature death of people as a result of chronic diseases are at a very 
different level. Taking into account the value of the domestic product per employed, the 
estimated value of lost productivity in the group of countries of the Black Sea region ranges 
from 5,526.0 thousand. US $ (Ukraine) to US $ 11,152.7 thousand (Russian Federation) per 
1000 people aged 15-69. Taking into account the gross value added per worker, the lost 
productivity of labour resources in the analysed country group assumed the values from 
PLN 939.4 thousand US $ (Ukraine) up to 4,635.4 thousand US $ (Russian Federation) per 
1,000 people aged 15-69. At the same time, it should be noted that in the analysed period of 
2000-2019, despite the diagnosed decrease in the mortality of labour resources, the 
estimated value of lost productivity increased significantly. This increase is particularly 
evident in the shift to a valuation based on the value of gross domestic product per 
employed (Fig. 3). 

 
Figure 3. Estimation of the value of the lost product – selected indicators,  

countries of the Black Sea region in 2000 and 2019 
 

 

 
Source: own study. 
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Conclusions  
The conducted analysis of the issue of health restrictions as a determinant of the 

contemporary labour market shows that in the conditions of the observed demographic 
changes shaping this market, the problem of burdening labour resources with the 
consequences of civilization diseases becomes more and more important. The attempt to 
estimate the value of the lost productivity of labour resources in the economies of the Black 
Sea countries using the human capital method, proposed in this approach, despite the 
visible methodological limitations, allowed for the assessment of the loss in the global 
value of the manufactured product resulting from the analysed process. In relation to the 
economies of the analysed countries, high inequalities were demonstrated both in the level 
of risk of premature death of people in working age as a result of chronic diseases and in 
the economic consequences of this phenomenon. The obtained results, apart from 
indicating the relationship between health and productivity, constitute the basis for a 
discussion on the effectiveness of health „interventions“ from the perspective of national 
economies. This gives both arguments in the discussion on the causes of inequality and the 
possibility of taking actions to reduce the negative effects of civilization diseases, as well as 
justifying the need to adopt a perspective in the assessment of health programs that goes 
beyond the so-called the direct cost of the disease. 
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Abstract: The global economy and society have never faced the COVID-19 pandemic. One 
of the sectors most affected by the pandemic was tourism. As a result of the administrative 
lockdown and the ban on flights, virtually all tourist destinations in the world were 
unavailable for some time, and domestic tourism was very limited. Tourism was hit hardest 
by the restrictions of the Covid-19 pandemic. However, the release of tourism in the tourist 
season caused seasonal tourism to lose the least in the tourism sector.m jest pandemia 
COVID-19.  
The aim of this article is to try to answer the following questions: does the high seasonality 
of tourism demand reduce the negative effects of the COVID-19 pandemic for seasonal 
businesses, and if so, when is the number of visitors expected to return to the pre-pandemic 
level. In order to solve this research problem, an analysis of the trends in changes in the 
number of tourists and the number of overnight stays in the Baltic coastal region, i.e. in the 
region with the highest seasonal fluctuations, was performed. 
 
Key words: tourist, bed places, seasonality, seaside region, Poland 

 
 

Intruduction 

The outbreak of the Covid-19 pandemic has serious economic and social consequences. 
The situation has changed the rules of operation of enterprises, and also the habits and 
behavior of consumers have changed [1]. One of the industries most affected by the 
pandemic was broadly understood tourism [2, 3]. The regulations and entry restrictions 
mainly related to temporary travel and mobility bans, while the restrictions applied to 
foreign travel. International tourism has been almost completely suspended and domestic 
tourism has been significantly reduced [4]. Administrative regulations prohibited certain 
types of economic activity, which is why many tourist enterprises stopped operating in the 
first period.  

The coronavirus pandemic has demonstrated the importance of domestic tourism, 
which has fueled and continues to drive the revival of the tourism sector throughout its 
lifetime. Traveling close to home, outdoor activities and rural tourism are trends that have 
stimulated domestic tourism in both 2020 and 2021 from the first tourist season of the 
pandemic. UNWTO experts predict that domestic tourism will continue in the coming 
years. The main obstacles to the development of domestic tourism in 2022 and beyond may 
be health security, the availability of domestic flights, internal travel restrictions and the 
duration of the quarantine. 
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The concerns of tourists related to the pandemic made tourists more willing to visit 
small places and accommodation, there was a boom in mobile tourism (motorhome). Local, 
health and active tourism had better development prospects. Tourists have also changed the 
way of booking a trip, now a short-term booking with the possibility of free cancellation is 
required. The COVID-19 pandemic is also a major technological leap. Due to the need to 
maintain social distance, chatbots, hotels and restaurants search engines, registration points 
were lovated in hotel and airport. 

MICE sites, business and tourism are still characterized by greater uncertainty - full 
recovery to pre-pandemic levels will still have to wait, although their future is still 
uncertain.  

Tourist restrictions were high but temporary. During the two years of the pandemic, the 
tourism sector, i.e. accommodation and catering activities, was closed and opened 
alternately. Relatively large freedom took place during the summer periods, both in 2020 
and 2021. It was then that the demand for tourist goods and services opened up seasonal 
economic activity in recreational tourism regions. Reducing the restrictions and high 
seasonality of tourist demand made it possible to limit the losses. Tourists took advantage 
of holidays in the countryside en masse, but they changed the way they travel and relax.  

The aim of the article is to present the impact of the Covid-19 pandemic on tourist 
arrivals and accommodation in areas with high seasonal fluctuations in the peaks of the 
2020 and 2021 seasons. The basic research problem focused on answering the following 
questions: does the high seasonality of tourist demand reduce the negative effects of the 
Covid-19 pandemic, and if so, when should the number of tourists visiting the level return? 

 
Research method and data sources 

The empirical analysis focused on: (i) presentation of the situation of the hotel industry, 
i.e. changes in the number of tourists and the number of overnight stays during the COVID-
19 crisis in Poland, (ii) general characteristics of the Polish seaside tourist area in the 
context of covid-19 problems and (iii) changes in the number of tourists and the number of 
overnight stays in the 2019, 2020, 2021 seasons in an area with high seasonal fluctuations, 
i.e. in the Polish seaside area. 

The data used in the study came from the Polish national statistics - the database of the 
Central Statistical Office, ie Local Data Bank. The research used information on the 
number of tourist facilities, the total number of tourists and the number of overnight stays. 
The data was collected in two spatial contexts: for Poland and for areas classified as the 
Polish seaside area. The main horizon of the analysis covered the years 2019, 2020, 2021, 
although where a broader context of the analysis could be presented, the time range was 
extended. 

The collected data was analyzed over time and the basic indicators describing changes 
in the tourist demand situation during the covid-19 pandemic in Poland and on the Polish 
coast were presented. 

 
The research results  

The structure of the Polish economy is similar to the structure of the economies of 
other developed countries in Europe and in the world. The service sector covers most of the 
economy – at the end of 2020, 76% of all registered business entities were entities 
conducting service activities [5], the so-called third sector. The second group of enterprises – the  
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second sector and 22% of economic entities are entities from the industrial sector. The 
remaining, the smallest group of enterprises (2% of operating enterprises) are agricultural 
enterprises, known as enterprises of the first sector. Tourism - tourist activity belongs to the 
first and most numerous group of enterprises – the third sector of the economy. Most often, 
tourist services are provided by enterprises providing accommodation and catering services. 
In the Polish economy, enterprises whose predominant activity is designated as tourist 
activity constitute approx. 3% of all entities conducting activity. 

The Polish sector of accommodation services consists of facilities that carry out 
activities related to accommodation. The most numerous group are hotels and similar 
accommodation facilities, another class of accommodation facilities are short-term 
accommodation, i.e. summer camps, holiday centers, training and recreation centers, 
hostels, agritourism and the so-called Other entities related to the accommodation of 
tourists conduct camping activities. 

The COVID-19 pandemic was a crisis that limited activity in all sectors of the 
economy. The health crisis and related administrative constraints resulted in the closure of a 
significant number of businesses. Economic rescue packages made it possible to survive 
and provided a chance to adapt to the new reality. The restrictions were of a sectoral nature, 
and the vast majority of them related to the tourism industry. In Poland, hotels and 
accommodation facilities were closed for the first months of 2020, with the exception of 
providing accommodation to quarantine people, doctors and delegates. The Polish 
government, like the governments of other countries in the world, introduced restrictions on 
the movement of people, which resulted in limiting the movement of tourists. Figures 1 and 
2 present the situation in the hotel and accommodation industry in Poland. 

The data in Figures 1 and 2 show large losses in the number of tourists and the number 
of tourists allocated to them during the pandemic crisis in Poland and around the world. 
2020 was a difficult year for the accommodation industry in Poland. The Polish tourism 
sector then recorded a 50% decrease in the number of tourists, with a 45% reduction in the 
number of overnight stays. A significant decrease in demand for accommodation services 
measured by the number of overnight stays in tourist establishments in total resulted in the 
closure of tourist establishments in 2020 and 2021. In 2021, the total number of tourist 
facilities in Poland was 31/12/2021 - 9,942 tourist facilities [6] and was lower by 349 
facilities compared to 2020 and by 1,309 facilities compared to 2019. just as the still 
uncertain pandemic situation is not optimistic. It will take some time for the tourism 
industry to return to pre-pandemic levels in terms of tourist numbers and overnight stays 
provided. The average monthly number of tourists per 1 tourist facility and the average 
monthly number of nights per 1 tourist facility are presented in Table 1. The conclusions 
from the analysis confirm the difficult situation of the accommodation industry in Poland. 
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Figure 1. Tourists using accommodation facilities in Poland in 2009-2021 
 

 
 

Source: own elaboration based on GUS data [5]. 
 
 

Figure 2. Accommodation provided in tourist accommodation establishments  
in Poland 2009-2021 

 

 
 
Source: own elaboration based on GUS data [5]. 
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Table 1. Changes in the average monthly number of tourists visiting tourist facilities and 
the average monthly number of nights per 1 tourist facility in Poland in 2019-2021 

 

 2012 2015 2018 2019 2020 2021 

the average monthly 
number of tourists per 1 
tourist facility 

 
198 

 
223 

 
255 

 
264 

 
144 

 
186 

the average monthly 
number of nights per 1 
tourist facility 

 
544 

 
592 

 
668 

 
691 

 
416 

 
526 

 

Source: own elaboration based on GUS data [5]. 
 
 

The Covid-19 crisis in the tourism industry, as in the economy, has its winners and 
losers. The biggest losers turned out to be the event industry, which due to restrictions and 
restrictions completely suspended its activities for several months. Tourist offices offering 
leisure outside Poland lost out. On the other hand, domestic tourism, tourism „close to 
home“ has gained in importance, experts also see an opportunity for the development of 
urban tourism.  

The closure of the accommodation base, both in the period of the first, second and third 
lockdowns, took place during the „rest“ period of the tourist sector, i.e. down-season. On 
the other hand, restrictions have been lifted during the summer periods. Paradoxically, 
seasonality which under normal conditions complicates tourist and accommodation 
activities, during the covid-19 period, it saved tourist enterprises from losses. Due to the 
high seasonality of tourism in selected regions, the losses of enterprises operating there 
were small. Seasonality affects all tourism enterprises, but there are areas that are 
particularly exposed to seasonal fluctuations in tourism demand. 

The basic specificity of the tourism industry is seasonality. Seasonality disturbs the 
functioning of the organization and the continuation of negative participants, e.g. 
difficulties with adjusting the prices of tourist services during the year are required [7, 8], 
for the duration of the journey and seasonal employment and unemployment [9, 10]. The 
literature also mentiones that the seasonality of tourism is related to national connections 
during peak periods and social work performance [11]. 

In Poland, the areas particularly exposed to seasonal fluctuations are located in the 
coastal areas (north of Poland) and mountain areas (south), and these are the regions with 
the largest number of beds per 100 km2 - which is indicated by the intensity of colors in 
Figure 3. Analysis structure of objects (all-year-round vs. seasonal objects) allows us to 
conclude that the seaside region is characterized by the highest share of seasonal objects. 
More than half of the accommodation facilities in this area operate only in the tourist 
season. 
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Figure 3. Accommodation places in tourist accommodation establishments  
in 2021- as of 31 VII 

 

 
 
 

Source: [6]. 
 
 

In Poland, according to the Eurostat methodology [12] adopted for the purposes of 
tourism statistics, coastal areas are considered to be coastal areas consisting of 
municipalities bordering the sea or located near it. Coastal areas, unlike the others, are 
classified on the basis of the distance of a given commune from the sea: if the commune 
borders the sea, it is in principle coastal; if a commune does not border the sea, but 50% of 
its surface area is 10 km from the sea, it is also considered to be a coastal commune. In 
agreement with Eurostat, additional seven communes in Poland, despite not meeting these 
conditions, were considered coastal. The area of 55 communes classified as seaside 
communes is presented in Figure 4. 
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Figure 4. Area of coastal communes according to Eurostat methodology 
 

 
Source: [12]. 

 
 

To illustrate the impact of the covid-19 pandemic on the functioning of 
accommodation-related enterprises, in the next step of the analysis, the number of tourists 
and the number of overnight stays in the seaside area in Poland in the tourist seasons 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 and 2021 were observed. The summary is presented in Figure 5. 
The analysis of the data on both the number of tourists and the number of overnight stays 
during the 2020 and 2021 season shows that coastal tourism recorded a decline in both the 
number of tourists and the number of overnight stays provided, however, these reductions 
were not as noticeable as in the case of Poland, i.e. areas with lower seasonal variations. 

 
Figure 5. The number of tourists and the number of overnight stays  

in the seaside area in Poland in the tourist seasons 2016 -2021 

 
Source: own elaboration based on GUS data [6]. 
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The number of tourists and the number of overnight stays in the coastal area in the 
2020 season were lower, but the decrease was not as noticeable as in the case of data for 
Poland. The number of tourists decreased by 17%, while for Poland the decrease was 50%. 
The situation was similar with the number of overnight stays – in the coastal area, the 
number of overnight stays decreased by 19%, while at the same time the number of 
overnight stays decreased by 45%. If we compare the data on the number of tourists and the 
number of overnight stays with the decreasing number of accommodation establishments in 
the coastal area (in 2021, there were 2,342 accommodation establishments in the seaside 
region in Poland and there were less of them compared to 2020 by 160, and compared to 
2019 r. as much as 358). The decrease in the number of facilities and the slight decrease in 
the number of tourists and the number of overnight stays observed mean that the use of the 
database, measured by the average number of tourists and overnight stays in facilities, was 
higher. 

 
Conclusions 
  

The results of the analyzes allow for the following conclusions:  

-  tourism in Poland, understood as accommodation activity, lost covid-19 during the 
crisis; the number of tourists decreased in the first year of the pandemic, i.e. in 2020, 
it was 50% lower compared to 2019 and in 2021 by 38% compared to 2019; a 
similar situation is observed with regard to the number of overnight stays; in Poland, 
the number of overnight stays decreased compared to 2019 by 45% in 2020 and by 
33% in 2021;  

-  seasonality of tourism demand is the basic characteristic of the tourism sector; in 
Poland, the area with the highest share of seasonal facilities and, at the same time, 
the highest number of beds per 100 square km is the area on the shores of the Baltic 
Sea, it is in the coastal region that the greatest seasonal fluctuations in basic tourist 
measures are observed;  

-  in the coastal area, the decrease in the number of tourists visiting the seaside area 
and the number of overnight stays in the covid-19 period was lower than the 
decreases observed in Poland, in the 2020 season the number of tourists decreased 
by 17%, and the number of overnight stays by 19% compared to the 2019 season , 
in the 2021 season, both the number of tourists and the number of overnight stays 
were comparable to the 2019 season.  

The results of the analyzes suggest that the seasonality of tourist demand in coastal 
areas mitigated the negative effects of the covid-19 crisis. Due to the complexity of the 
issues, the analyzes should be continued. 
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Abstract: Family and children’s support is a significant area of the social services system 
in Bulgaria. What are the main services offered to support families, how do social service 
providers work, what are the barriers and difficulties in working with families, how trust is 
built in providers-clients relations, and how collaborations with municipalities and other 
organizations work – these issues will be presented through using data from a survey 
conducted along with semi-structured interviews with representatives of 40 leading 
organizations – family support service providers in Bulgaria.  
 
Keywords: social policies, social services, early childhood development, mixed methods 
research 

 
 

Социален контекст на грижата за децата и семействата в България 
През последните години в България най-интензивно се развиват програмите за 

подкрепа на родителството в рамките на системата за предоставяне на социални ус-
луги на представители на различни социални групи в риск и във връзка със специ-
фични проблеми. Развити са специфични услуги в социалната, здравна и образова-
телна сфера за подкрепа на семействата и децата. Услугите са интегрирани, предоста-
вят се в съответствие с холистичния подход в Центрове за обществена подкрепа, 
Общностни центрове и Семейно-консултативни центрове. Тези специализирани ус-
луги допълват универсалните услуги, предоставяни от държавата за подкрепа за ро-
дителите. Въпреки позитивната тенденция в  практиките, свързани с подкрепата на 
децата и семействата в България, липсва цялостна концепция за бъдещото развитие в 
предоставянето на родителска подкрепа на ниво политики и резултати [7]. Това час-
тично е компенсирано с приетата през 2021 г. „Наредба за планиране на   социалните 
услуги”. Тя осигурява нормативната рамка за изработване на Национална карта на 
социалните услуги, която ще позволи да бъдат предоставяни системно и непрекъс-
нато адекватни на потребностите услуги в различните региони на страната, по-добра 
координация и диференциация на подкрепата за децата и семействата. Все още не са 
приети стратегически документи на национално ниво за бъдещото развитие на услу-
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гите за семейна подкрепа като Национална стратегия за детето 2019-2030 г. и Нацио-
нална стратегия за ранно детско развитие. 

България е адаптирала своето законодателство към Препоръка CM/Rec(2011)12 
на Съвета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно права-
та на децата и социалните услуги, благоприятни за деца и семейства.  Според оценка 
на Европейския съвет от 2016г. на прилагането на Препоръка CM/Rec(2011)12  в 
страните членки на ЕС, България е сред европейските страни, в които са изготвени 
инструменти (насоки, стандарти, протоколи) за обезпечаване предоставянето на со-
циалните услуги по начин, който е благоприятен за децата и семействата [11]. По 
оценка на UNICEF към 2019г., все още не е отпаднала необходимостта усилията на 
държавата и обществото да бъдат насочени към осигуряване системното участие на 
семействата и децата в процеса на планиране и предоставяне на услуги; към повиша-
ване качеството на услугите чрез подобряване управлението на случаите чрез форму-
лиране на конкретни, измерими и съгласувани със семействата и децата цели в пла-
новете за грижа [8]. Тази препоръка е особено актуална днес, когато е налице тен-
денция в Европейския съюз към преход от модел на предоставяне на семейна подкре-
па чрез обучение и мониторинг на родители, които имат трудности в полагането на 
грижи за децата си, към овластяването им да се грижат и да взимат решения относно 
отглеждането на своето поколение с активната, базирана върху потребностите им, 
подкрепа. Предоставяната им формална или  неформална подкрепа от роднини, близ-
ки и професионалисти е фокусирана върху развитие на силните страни и компетен-
циите на родителите. Важно е развитие на мрежа от  професионалисти от различни 
сектори и ангажирането на цялото общество в този процес [7, 9].  

 

Държавните политики, обезпечаващи грижата за децата и семействата през пос-
ледното десетилетие, бяха насочени към [3, 4, 5, 6]: 

 отглеждане на децата в семейна или близка до семейната среда; 
 материално подпомагане на семействата с деца, осигуряване на заетост на 

родителите и помощ за съвместяване на професионалния и семейния живот; 
 инвестиция в ранното детско развитие и предоставяне на помощ и подкрепа 

на родителите за преодоляване на затрудненията в отглеждането на децата; 
 осигуряване на условия за пълноценно развитие на децата и превенция на 

трансгенерационното предаване на бедността и социалното изключване; 
 предоставяне на интегрирани услуги и прилагане на холистичен подход към 

проблемите на уязвимите социални групи; 
 предоставяне на услуги в общността според специфичните потребности; 
 насоченост към превенция и ранна интервенция; 
 гарантиран равен достъп до медицинска помощ, превенция на болестите, 

промоция на здравето; 
 намаляване на детската бедност;  
 създаване на условия за социалното включване;  
 осигуряване на равен достъп на всяко дете до качествено образование; 
 участие на децата във формирането на политики, свързани с правата им.  
В изпълнение на Националната стратегия за детето (2008 – 2018 г.) бяха  разрабо-

тени и реализирани два национални проекти: „Проект за социално включване” в 
периода 2008 – 2015 г. и „Услуги за ранно детско развитие” от 2016г. до 2021г. 
Предоставяната подкрепа на децата и семействата по тези проекти бе фокусирана 
към създаване на възможност за отглеждане на децата в семейна среда, предотвратя-
ване изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, раз-
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витие на родителските умения, превенция на отпадането на децата от образователна-
та система и повишаване готовността им да се включат в нея; превенция на предава-
нето на бедността между поколенията и подобрен достъп до здравна грижа [1, 2]. 

Настоящото изследване1 е планирано и осъществено, за да диференцира актуал-
ните проблемни области при реализирането на политиките за семейна подкрепа на 
практика и да очертае основните фактори за успешното преодоляване на труднос-
тите. 

 
Дизайн на изследването 
Изследователска цел 
Установяване на трудностите, бариерите и добрите практики при предоставянето 

на социални услуги за деца и семейства. 
 
Методология 
Проведено е изследване чрез използването на количествени и качествени методики: 
 онлайн анкета с 40 организации, предоставящи услуги на семейства; 
 интервюта с 15 професионалисти от тези организации; 
 данни от проведена фокус-група с участието на професионалисти от общнос-

тен център за ранно детско развитие и подкрепа за родителите в град Бургас. 
 
Респонденти 
В изследването участваха професионалисти, работещи в различни институции и 

организации, които предоставят услуги за деца и семейства от цялата страна като: 
 семейни центрове; центрове за ранна интервенция и ранно детско разви-

тие,  действащи в общността и насочени към развитие на уменията на роди-
телите; 

 центрове (за обществена подкрепа, за социална рехабилитация и интег-
рация)  

 центрове за мобилна социална работа и работа с деца от улицата; 
 центрове за работа с жертви на насилие и за превенция на трафик на хора, 

особено от малцинствени групи; 
 социално предприятие за млади хора от институции и проблемна семейна 

среда. 
 
Резултати 
Основните трудности и бариери пред предоставянето на услуги за деца и семей-

ства по данни от проведеното анкетно проучване  могат да бъдат обобщени по след-
ния начин: 

 Финансови трудности за семейства, които трябва да заплащат част от услу-
гата /вкл. транспорт/– 53.9% 

 Дискриминация на нуждите на уязвимите семейства от страна на държавни/ 
общински служители – 53.8% 

 Културни различия на семействата – 51.3% 
 Дълъг и труден процес на убеждаване на семействата – 43.6% 

                                                            
1 Този доклад представя резултатите от проучване, финансирано от ФНИ по проект „Изготвяне 
на обзорен национален доклад за политиките и практиките за подкрепа на семействата и де-
цата“ в изпълнение на договор № КП-06-КОСТ-9 от 07.10.2020 г. 
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 Услугите са твърде ограничени, тясно фокусирани – 43.6% 
 Изискване за много документи за участие в услугата – 38.5% 
 Труднодостъпност на услугата поради отдалеченост – 36% 
 Езикови бариери пред потребителите – 32.7% 
Анализът на събраните данни индикира невъзможността на семействата да се 

възползват от услуги, които не са напълно безплатни и които изискват използване на 
транспорт. Актуална е необходимостта услугите да бъдат освободени от такси и да се 
предоставят чрез мобилни групи и аутрич работници. Факт са бюрократичните спън-
ки под формата на твърде голям брой изискуеми документи и бюрократично отноше-
ние към нуждаещите се от подкрепа родители. Когато всички описани трудности се 
комбинират с различна културна принадлежност и езикови бариери се оказва, че 
входната точка не осигурява добър достъп на нуждаещите се до услугите. Не е изне-
нада, че 66,7% от респондентите (фиг.1) съобщават за поне един случай на отказ от 
получаване на различни видове услуги за деца и семейства, при условие на устано-
вена потребност от тези услуги. Броят на отказите за 2021г. варира от 0 до 100 слу-
чая. Една от изследваните организации уточнява, че 50% от младежите от целевите 
групи, с които тя работи, не приемат предложената им подкрепа.  

 

 
Фиг. 1.  Процентно разпределение на регистираните откази от услуги  

от страна на бенефициентите. 
 

Най-честите причини за отказ на потребителите от услуги според данните от ан-
кетираните лица се оказват: 

 на първо място нежеланието на потребителите за получаване на подкре-
па поради различни причини: неразбиране смисъла на сътрудничеството с 
професионалистите; родителите отричат или неглижират сериозността на 
проблема на детето; не виждат бърз напредък у децата си в резултат от 
предоставяната професионална помощ или очакванията не са били потвър-
дени; не искат да положат усилия и да съдействат на екипите, оплакват се от 
интензитета на работа; очакват материална облага, за да сътрудничат; 

 често потребителите не посочват конкретна причина за отказа; 
 промяна в обстоятелствата: преместване в друго населено място, в друга дър-

жава или  порастване на децата; 
 потребителите смятат, че имат ресурс и могат да се справят сами, без допъл-

нителна подкрепа; 
 липса на мотивация и дисциплина; 
 страхуват се от намесата на отделите за закрила на детето и вероятността от 

отнемане на децата. 
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Добрите практики при предоставянето на услуги за подкрепа на семействата и 
децата бяха изследвани по отношение на начините, които организациите използват, 
за да повишат доверието на потребителите на услуги към себе си и да ги задържат 
по-дълго време като бенефициенти. Резултатите показват, че доверието на семейства-
та към доставчиците на услуги се развива благодарение на позитивните ефекти от 
предоставяните услуги, ключова е ефективността на предоставяната помощ. Посоче-
ни са и други значими източници на доверие в отговорите на следния въпрос от анке-
тата „Изграждането на доверие със семействата е от ключово значение за насърча-
ването им да използват услуги и да останат ангажирани. Как работещите във 
Вашата организация изграждат доверие със семействата? Опишете:“: 

 чести контакти, скъсяване на дистанцията, предоставяне на информация, 
преодоляване на предубежденията; 

 топлота, загриженост, емпатия, честност и коректност към потребителите на 
услугите; 

 благодарение на медиаторите и местни партньори от общността; 
 постоянство, предоставяне на услугите без прекъсване, устойчивост на услу-

гите; 
 работа на терен; 
 професионализъм и ангажираност от страна на екипа, предоставящ услугите. 

На въпрос в анкетното проучване: „Какви методи използва Вашата организация, 
за да задържи потребителите на услугата, например предоставяте обратна връзка 
на семействата, за да споделяте общи оценки и цели?” получените отговори бяха 
подредени по следния начин: 

 неосъждащо, подкрепящо отношение (т.е. приемане и разбиране); 
 равнопоставеност, уважение и партниране с родителите при оценката на пот-

ребностите и изготвянето на плана за грижа – сключване на договор за пре-
доставянето на услугите (т.е. доброволност на участието); 

 постоянно информиране на родителите и предоставяне на обективна обратна 
връзка на всеки етап от съвместната работа; 

 прилагане на холистичен подход, стремеж да бъдат задоволени всички пот-
ребности на семействата от уязвимите социални групи на едно място (в общ-
ностните центрове) чрез мултидисциплинарен екип; 

 използване на мобилни групи – работа на терен; 
 чрез предоставяне на социално-битова и здравна подкрепа (материална – 

храна, лекарства, хигиенни материали и пр.); 
 информиране и работа за повишаване на мотивацията.  
Най-голям е процентът анкетирани лица – 57%, които оценяват равнището на 

сътрудничество между организациите за предоставяне на семейна подкрепа като 
много добро, а 31% го оценяват като задоволително (фиг. 2). Това показва, че органи-
зациите работят в мрежа, което е предпоставка за повишаване качеството на предо-
ставяните услуги. Подобно е процентното разпределение на оценките относно равни-
щето на сътрудничество с общинските власти (фиг. 3). За 54% от респондентите сът-
рудничеството е много добро, а 28% го оценяват като задоволително. Тази обратна 
връзка е признание за позитивната и подкрепяща роля на общините в развитието ус-
лугите за децата и семействата. 
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Фиг. 2. Процентно разпределение на отговорите на изследваните респонденти  

по отношение на сътрудничеството с други организации,  
предоставящи услуги за деца и семейства. 

 
Фиг. 3. Процентно разпределение на отговорите на респондентите  

по отношение на сътрудничеството на организациите с общинските власти. 
 

За развитие на добри практики при предоставянето на семейна подкрепа (дове-
рие, превенция на отказ и задържане на потребителите в услугите, от които се нуж-
даят) от ключово значение са следните фактори: 

 високата резултатност, непрекъснатост и устойчивост на предоставяните ус-
луги;  

 развитието на партньорски взаимоотношенията с потребителите на базата на 
уважение, равнопоставеност и коректност; 

 пълноценното участие и зачитане мнението на децата и семействата им на 
всеки етап от работата по случая и предоставяне на информация за напредъка;  

 партниране с местните общности благодарение активната роля на медиато-
рите; 

 сензитивност към потребностите на децата и семействата;  
 междусекторно сътрудничество за по-пълно задоволяване на потребностите 

и предоставяне услуги на едно място;  
 работа на терен чрез мобилни групи; 
 работа в мрежа на всички организации и институции, предоставящи семейна 

подкрепа; 
 успешно сътрудничество с местните власти. 
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Описаните добри практики са изцяло в духа на основните стратегии за предоста-
вяне на социални услуги, съобразени с детето, публикувани в Препоръка 
CM/Rec(2011)12 на Съвета на министрите на Съвета на Европа към държавите член-
ки относно правата на децата и социалните услуги, благоприятни за деца и семейства 
[11], като: Информация и съвети (напр., предоставяне на информация за правата и 
услугите прозрачно и на разбираем за децата и семействата език); Достъпност на ус-
лугите (напр. единна точка за достъп до различни социалните услуги; чувствителен 
към културата подход, бърз отговор на проблемите на децата и семействата им, дос-
тъпност на услугите за семействата от най-отдалечените населени места); Наличност 
(напр. предоставяне на социални услуги, които могат да посрещнат различни нужди 
на децата и техните родители; услугите да се предоставят гъвкаво и чувствително 
към променящите се потребности); Уместност и пригодност (уважение и зачитане 
на всички права при предоставяне на услуги, съобразени с потребностите, но и с 
резултатите); Междудисциплинарно и междусекторно сътрудничество (предоставя-
не на координирани услуги от професионалисти от различни сектори, работещи в 
мултидисциплинарни екипи чрез управлението на случаи). Професионална компе-
тентност (напр., специалистите да бъдат обучени да работят с деца и семейства, да 
общуват с децата от всички възрастови групи; да могат да развиват доверителни 
отношения на основата на уважение и конфиденциалност).  

 
Какво още може да бъде направено? 
Отговорите на въпроса в анкетното проучване за мерките на организациите с цел 

по-ефективния достъп до семействата, които биха се възползвали от предоставяните 
услуги, очертават областите, в които да бъдат съсредоточени усилията на професио-
налистите в бъдеще: 

 работа на терен чрез  мобилни групи, състоящи се от различни специалисти, 
които предоставят директно в общността услуги на нуждаещите се; 

 увеличаване броя на медиаторите; 
 организациите, предоставящи услуги, да станат по-разпознаваеми и да рабо-

тят за повишаване на авторитета си сред уаязвимите групи; 
 популяризиране на програмите за работа със семейства чрез различни инфор-

мационни кампании, ден на отворени врати и пр. 
 повишаване качеството на услугите, така че работата с децата и семействата 

да бъде по-ефективна; 
 развитие на партньорството с образователната система. 
 
В заключение преодоляването на трудностите и бариерите при предоставянето 

на услуги на деца и семейства изисква усилията на специалистите да бъдат насочени 
към: повишаване качеството на предоставяните услуги; развитието на взаимодейст-
вието и партньорството със семействата от уязвимите групи; работа в мрежа с други 
институции и организации; увеличаване броя на образователните и здравни медиато-
ри; предоставяне на интегрирани услуги в общността чрез мобилни групи и работа на 
терен; преодоляване на предубежденията и повишаване равнището на информира-
ност на семействата. С преодоляване на закъснението в  приемането на  Национална-
та стратегия за детето 2019-2030 г. и Националната стратегия за ранно детско разви-
тие държавата ще ускори напредъка в областта на предоставяне на по-устойчива и 
ефективна подкрепа на децата и семействата в България. 
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Под информация се разбират сведения получени в резултат на преработка на дан-

ни, които представляват сигнали от които се извлича информация. От гледна точка 
на класическата теория на информацията понятието «информация» се определя чрез 
използване на неопределени знания за някакво събитие. Това понятие е научно и за 
първи път е било дадено през 50-те години на ХХ век в трудовете на К. Шенон и Н. 
Винер по теория на информацията във връзка с развитието на научното направление –  
кибернетика. Първоначално теорията на информацията възниква като количествена 
математическа теория. 

Върви непрекъснат процес на преосмисляне (задълбочаване и разширяване) на 
това понятие. Ако в началото под информация се е имало в предвид сведения, които 
се предават между хората устно, писмено или по-друг начин, то към края на ХХ век 
информацията започва да се разглежда като универсална субстанция, която про-
низва всички сфери на човешката дейност, която служи за проводник на знания и 
мнения, инструмент за общуване, взаимно разбиране и сътрудничество, за утвърж-
даване на стереотипите за мислене и поведение. Точно това е определението което 
дава ЮНЕСКО. 

Социална информация – това е ориентиращо знание за състоянието на социална-
та система, процесът за обезпечаване на информационните потребности на общество-
то върху основата на прилагането на информационните технологии. Информацията – 
това е ценния интелектуален ресурс в системата на жизненото обезпечаване на об-
ществото, което важна част на неговата интелектуална собственост, чийто дял пос-
тоянно нараства. Може да се каже, че информацията – това е инфраструктурата на 
интелектуалната собственост, интелектуалната собственост води своето начала от ин-
формацията както фундаментална база. 
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Особено голямо значения на информацията (процесът на събирането и, съхране-
нието и, преработката и използването и) в управлението на обществените дела, со-
циалните процеси. 

Достоверната информация е необходима на всички етапи на управление: при пос-
тавянето на целите, оценката на проблемната ситуация, вземането на управленски 
решения за организацията и регулирането на управляващата система. Субекта на уп-
равление е длъжен да бъде информиран за резултатите от изпълнението на взетите 
решения, върху тази основа той коригира минали решения и взема нови, като отчита 
допуснатите по-рано грешки и неоптимални действия. 

Затова събирането и преработката на информация, нейната ефективност от из-
ползването – това е необходим компонент на управлението. Информацията, която се 
използването в управлението на обществото според своята същност е социална. От-
разявайки обществените отношения (в широк смисъл), отношенията и процесите от 
всякакъв тип и ниво, тя се явява висша, най-сложна и многообразна информация. 

Използването на социалната информация е свързано с висши типове целесъоб-
разност – осъзната целесъобразност, която е присъща само на мислещия човек, който 
осъзнато действа. Съдържанието на социалната информация се явява логическо мис-
лене. Нейните материални носители – това, което чуваме или видимото слово, знаци, 
речта, които представляват висш тип на сигнала („сигнал на сигналите“). 

 

Информацията се класифицира според различни критерии: 
 Сфери на обществения живот (икономическа, социална, политическа); 
 Източници за получаване (вътрешна, външна); 
 Материалните носители (хартиен, електронен, електрическа); 
 Формата на носителите (радио, телевизия, печатна – книги, вестници, списа-

ния); 
 Периодите на използване (справочна, нормативна и променлива – оператив-

ни сведения); 
 По видове основни функции на управлението (прогнозна, организационна, 

контролно-учебна, регулативна); 
 Според характера на представянето и  (количествена и качествена). 

 

Към информацията обикновено се предявяват определени изисквания: – пълнота; 
достоверност; оперативност; прозрачност – невъзможност за различни тълкования; 
икономичност на загубите при събирането та информация. 

Информацията, която се използва в управлението на обществените системи се 
явяват сложна съвкупност от взаимодействащите различни информационни потоци. 
Тук влизат: изходната информация, която е необходима за изработването и приема-
нето на управленски решения; решенията или управленските заповеди, които предоп-
ределят организирането на управляващите и управляваните системи; регулиращата 
информация, която е представена от различен род параметри, нормативни, закони, 
инструкции, технологични карти и др.; оперативната информация постъпваща в про-
цеса на функционирането на системите и характеризиращата нейното състояние; 
външната информация постъпваща от другите системи комуникационно (функцио-
нално или структурно) свързани с дадената система; контролно-отчетната информа-
ция, която характеризира движението и резултатите от работата на системата. Подбо-
рът от многообразната информация на данните, които имат съществено значение е 
важна и трудна задача. 
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Цялата информация може да се подраздели на потоци вътре в дадената система 
между нейните компоненти (вътрешна информация) и потоци информация, която 
циркулира между дадената система и външната среда, с която тя се намира във функ-
ционални връзки (външна информация). 

Информацията от вътрешен ред осигурява взаимодействието между звената на 
системата като ги обединява в едно цяло, обезпечава нейното движение към стоящи-
те пред системата общи цели. Информацията от външен порядък установява комуни-
кацията на дадената система с другите системи, които и оказват въздействия от раз-
личен род. 

Особено голямо значение има циркулирането на информацията между обекта и 
субекта на управление. Информацията от този род включва два типа потоци: потоци 
циркулиращи по каналите за пряка връзка – от субекта към обекта (пряка информа-
ция); потоци циркулиращи по канала за обратна връзка – от обекта към субекта 
(обратно информация). 

Оптимално протичане на информационните потоци е тогава когато при минимум 
първична обективна информация достига максимум полезна за управлението инфор-
мация в резултат на което се обезпечава ефективно функциониране на системите. 

Да се реши задачата за оптималната информация е много трудно доколкото со-
циалните системи вследствие на тяхната много компонентното и разнообразието от 
вътрешни и външни взаимодействия се явяват голяма мрежа алтернативи защото са 
не само равно вероятни, а по-скоро са различно вероятни. Оптималното количество 
информация за обществената система представлява в натурално изражение е много 
голямо. Част от информацията постъпваща от обекта към субекта се губи, често от 
нея се изкривява в резултата от смущения не само поради технически причини, но и 
психологически, доколкото изборът на съобщения за предаване, а така също и прие-
мът на съобщенията от човека се обличат в субективна форма и в определена степен 
зависят от неговия личен опит, компетентност и психични особености. 

Особено важно за постигането на оптимална информация придобиват методиката 
и техниката на събиране на първични данни, тяхната репрезентативност, надеждност 
и висока пропускателна способност на каналите за преминаване на информацията, 
методиката и техниката за приемане и обработка на информация. 

Разработването на система от мерки, които разширяват възможността за най-
ефективно използване на информация, което е важно условие за успеха на управле-
нието. Сред тези мерки първостепенно значение има щателната подготовка на субек-
та на управление към възприемането, оценката на информация, изработването на 
умения за оценка на нейната социална значимост, да се избира от потока информа-
ция, която е най-общозначима, най-социалната, доколкото този тип информация е 
неоценима в управлението. Събирането и обработката на социална информация е не-
мислима без използване на съвременни технически средства. 

Важно средство за получаване на достоверна социална информация се явява не 
само широкото използване на технически (компютърни) средства за получаване на 
социална информация, но и формирането на нов тип култура – хуманитарно-техно-
логическа. Важен механизъм за формирането му се явява изменението на стила на 
мислене, който постепенно става концептуален (хуманитарен), стратегически и кон-
структивен, технологичен, намиране на пътища и средства за решаването на всички 
пътища и средства за решаване на всички усложняващи социални задачи. Наличието 
в нашето общество на две култури „хуманитарна“ и технократска, които все още 
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слабо си взаимодействат и пораждат много информационни проблеми в управле-
нието. 

Трудно е да се намери сфера или област на човешката дейност, където информа-
цията да не играе важна роля, защото тя обезпечава самоорганизирането не само на 
човека, но и на всяко животно и растителния свят. Затова се появи нов дял на науч-
ното знание – информациология – наука за фундаментално изследване на всички про-
цеси и явления в микро о макросвета на вселената, обобщаване на практическия и 
теоретичния материал на физико-химичните, астрофизическите, ядрените, биологич-
ните, космическите и други изследвания от една информационна гледна точка. 

Информационната революция поставя нови изисквания към деловите качества на 
ръководителя. Сред тях може да се посочат уменията и навиците да се използва 
сложната техника за управление, да определят стратегиите за развитие на информа-
ционните системи, да разработват програмни продукти за машинни носители на ин-
формация, което позволява в управлението да се  разрешаването на конфликти, бързо 
да се ориентират при възникването на проблемна ситуация, точно да се обосновават 
взетите решения, своевременно да се довеждат до изпълнителите. 

Творческият подход към решаването на управленските задачи, развитието на 
стратегическото мислене в процесът на подготовка и преподготовка на ръководители 
все по тясно се свързват с използването на новите информационни технологии, с ши-
роките възможности на автоматизираните системи. 

Като цяло информационните технологии коренно преобразуват интелектуалния 
потенциал на управление. Точно информационните технологии позволяват да се ак-
тивизират и ефективно да използват световните, националните и регионалните ин-
формационни ресурси на обществото, които днес стават такива стратегически важни 
фактори за развитието на цивилизацията, като полезните изкопаеми, енергията, мате-
риалните и човешките ресурси. 

Информационните технологии заемат сега централно място в процеса на инте-
лектуализиране в обществото, развитието на образованието и културата. Практичес-
ки в цялото развитие и в много развиващи се страни компютърната и телевизионната 
техника, телекомуникационното оборудване, учебните програми и информацията на 
оптични дискове стават атрибути не само на висшите учебни заведения, но и за оби-
чайните училищни системи за начално и средно образование. 

Развитието на средствата за информация и информационните технологии откри-
ват нови възможности за решаването на редица актуални проблеми на културата. 
Един от тях е проблема за съхранение на културното наследство на обществото, 
което е представено под формата на древни книги, картини, фотографии, звукови за-
писи, киноленти, видеоматериали и др. другият проблем се заключава в това, че за да 
се обезпечат възможностите за достатъчно широк достъп на заинтересованите полз-
ватели на тези материали, които не създават заплахи за тяхната по нататъшна запазе-
ност. 

Информатиката и информационните технологии са необходими и много ефектив-
ни средства за решаването проблемите с обезпечаване на националната сигурност на 
страната, защото много от тези проблеми имат информационен характер. 
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Анотация: Разработката е фокусирана върху специфичните особености на българ-
ският семеен модел, изграждан в течение на вековната ни история. Подчертават 
се неговите особености – интегративност, балансираност и иновативносто, обус-
ловени от кръстопътното ни място между различни империи и цивилизации, които 
не са отнели националното ни самосъзнание, но непрекъснато ни обогатяват, кога-
то успеем да бъдем автономен мост между тях. 
 

Ключови думи: културна идентичност, семейни модели, българско семейство 
 
Abstract: We are analyzing cultural roots and value patterns which are traditional roots of 
family life and intimate relations in Bulgarian culture. The interaction between patriarchal 
wide family system, including people from three generation and new nuclear family 
patterns, based on equality and shared power y is object of discussion. We formulate and 
explain most specific characteristics of contemporary Bulgarian family – integrity, ballans 
and innovation.  
 

Key words: cultural identity, family patterns, Bulgarian family.  
 
 

Въведение: 
Интересът към променящите се модели, по които се организира семейния живот 

в съвременните култури нараства. Могат да се посочат няколко причини за това:  
На първо място следва да подчертаем постиженията на съвременната холистична 

медицина, основана върху най-новите проучвания в областта на невронауките. Ново-
то разбиране за здравето като състояние на био-психо-социално благополучие и по-
тенциал за развитие на индивида, общностите и социума определят огромното значе-
ние на междуличностните отношения в сексуалната двойка и семейството като клю-
чов фактор за здравето и просперитета. Безспорно доказано е, че пълноценните лич-
ни отношения в тези основни структури на обществото са решаваща предпоставка за 
справянето с най-значимите стресови ситуации в живота на съвременния човек. От 
друга страна, здравите социални връзки с родовата традиция и ангажираността с 
благополучието на бъдещото поколение са съществен стимул и вдъхновение за оптимал-
на професионална и личностна реализация, който мобилизира в пълна степен личните 
ресурси и ресурсите на двойката и семейството като основни човешки общности.  

По общото мнение на изследователите, съвременното българко семейство пре-
живява поредица от кризисни трансформации през последните десетилетия. В този 
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драматичен преход успешното справяне с предизвикателствата на времето гарантира 
добро здраве, икономически, социален и културен просперитет, но невъзможността 
да се намерят оптимални решения, води до задълбочаване на основните кризи, в кои-
то все повече затъва обществото ни – демографската криза, здравната, икономическа-
та и културната кризи. 

В този важен момент от общественото ни развитие приоритетна задача, както на 
социалната и психологичната наука, така и на свързаните с нея психотерапевтични, 
педагогически и социални практики, следва да е изработването на научно аргументи-
ран и ефективен модел за подпомагане на населението в успешното посрещане на все 
по-динамичните промени в личния живот. 

Централен аспект в изработването на подобни модели е необходимостта от ясна 
представа за културната ни идентичност, която да съчетава приемствеността и зачи-
тането на многовековната ни историческа традиция с откритост и готовност за въз-
приемане на влиянията от други култури, с които ставаме все по-свързани.  

 
Ценностни корени на семейната българска традиция 
Общоприето е мнението, че българската културна идентичност през последните 

хилядолетия се е оформяла главно в контекста на господстващото до преди век аг-
рарно производство и свързаната с него патриархално-родова семейна общност. Спо-
ред много изследователи именно в тази среда векове наред разширената семейна 
общност, включваща представители на няколко поколения е била основна производ-
ствена единица и център на социалния и културен живот. Общите белези на тази кул-
тура са присъщи на обществата, населяващи югоизточната част на Европа и Среди-
земноморието, като те са се формирали още по времето на Римската империя. Доми-
ниращата ценност в средиземноморската култура е бил колективизмът и зачитането 
на родовите връзки в разширеното семейство (Бобина, М., Съботинова, Д., 2015) . 
Поради необходимостта от задружно обработване на земята и грижата за селскосто-
панската продукция, връзките в семейната общност са били изключително здрави, 
тъй като векове наред семейството е било основната икономическа и стопанско-про-
изводствена единица в обществото. Това обстоятелство е определяло по-късно отде-
ляне на младите от техните родители и запазване на семейните отношения и семей-
ния морал като водещи в регулацията на социалното поведение на индивида. 

Когато се изяснява спецификата на Средиземноморската култура, тя обикновено 
се сравнява с особеностите на културата, развила се в централните, западните и се-
верните части на Европа след падането на Римската империя. Счита се, че в тази част 
на света по-отрано започва да се развива занаятчийството и урбанизацията, които са 
в основата на европейската наука и индустриализацията. На тази основа възникват 
други културни ценности, в много по-голяма степен ориентирани към индивидуализ-
ма, просперитета на отделната личност и развитието на съвременното нуклеарно 
семейство, включващо само родителите и техните подрастващи деца. В тази култура 
определяща за просперитета на отделната личност става не толкова връзката с раз-
ширената родова общност, а индивидуалната инициатива и креативност. 

 
Трансформация на семейните модели в съвременна България 
Наченки на индустриално производство и урбанизация у нас има още преди 

Освобождението. Въпреки това, до 9 септември 1944 година 80% от населението на 
България е живеело в селата и се е занимавало със селскостопанско производство. 
Съответен на този начин на живот е бил и господстващият по онова време патриар-
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хално-родов модел на семейни отношения с господстващи в него здрави родово-
йерархични връзки и полово специфични модели на поведение в семейството и извън 
него. През втората половина на двадесети век у нас започва форсирана индустриали-
зация, която само за няколко десетилетия довежда до преобръщане на съотноше-
нието между селското и градското население. Паралелно с прехода от предимно 
аграрно-селскостопанско към индустриално производство и ангажираност в сферата 
на услугите у нас се извършва и драматична трансформация на семейната структура. 
Традиционното предмодерно семейство, свързано със земята постепенно се разпада, 
за да бъде заменено от модерното градско нуклеарно семейство, характеризиращо се 
с икономическа ангажираност само между съпрузите или съжителстващите партньо-
ри и техните деца. Макар и да не губят своята емоционална, морална, а в много слу-
чаи и икономическа значимост, връзките с предходните поколения стават все по-
слаби и минават на по-заден план.  

 

Постмодерното българско семейство  
Според някои изследователи повечето от семействата в съвременните индустри-

ални общества могат да се определят като „постмодерни“ (Finkel, E. 2019). За разлика 
от класическото „модерно“ буржоазно западно семейство от двадесети век, където 
ролята на мъжа е главно в осигуряване на материалните средства, а на жената – в 
поддържането на дома и отглеждането на децата, „постмодерното семейство“ на два-
десет и първи век се характеризира с икономическа автономност и равнопоставеност 
на съпрузите. Основната задача на тази семейна общност е взаимната подкрепа в не-
прекъснатото личностно развитие и професионална изява, свързано с взаимна грижа 
и отговорност при отглеждането и възпитанието на малобройното поколение. Цен-
ностен приоритет в постмодерното семейство е неолибералният индивидуализъм, 
поставящ на пиедестал отделната личност и нейния всестранен просперитет. 

Преориентацията от колективистичните ценности на Социализма към инди-
видуализма на буржоазното консумативно общество у нас започна още преди начало-
то на прехода. През последните тридесет години за младите поколения у нас символ 
на просперитет стана завършването на езикова гимназия и чуждестранен университет 
като предпоставка за намиране на престижна и добре платена работа в чужбина. Така 
само за няколко десетилетия българското население започна да се стопява и страната 
ни устойчиво губи най-ценния си човешки ресурс. Следвайки ценностните жалоните 
на индивидуализма и неолибералната глобализация все повече млади българи се 
включват в човешките потоци завихрящи се от периферията към центъра на импер-
ските системи. Този процес засяга целия свят и е свързан с множество негативни 
ефекти върху регионалните култури и общества. Наред с водещите икономически 
причини за обезкървяването на „периферните“ култури, важен фактор е и целена-
сочено заличаване на културната идентичност, прекъсването на родовитите връзки и чув-
ството за екзистенциална ангажираност към общността, към която принадлежиш. В този 
смисъл фокусът върху ценностните основи на семейния живот, върху живата родова 
връзка, която свързва поколенията и дава енергия за запазването и процъфтяването на 
многообразието и богатството на регионалните култури, става все по-важен.  

 
Специфика в интегрирането на традицията и съвременните тенденции при 
формирането на адекватни модели за семейно партниране днес 
В живота на съвременния българин паралелно присъстват и си взаимодействат 

елементи от описаните вече три основни модела на семеен живот – предмодерен, мо-
дерен и постмодерен. Поради динамичните социални и културни обрати през послед-
ните десетилетия, тези модели трудно могат да се видят в някакъв чист вид, присъщ 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

354 

за определена социална група. В реалния живот на конкретните двойки, елементите 
на различните модели си взаимодействат изключително многообразно, което често 
води до сериозни конфликти, но в същото време предоставя и богат ресурс за инова-
тивни решения и адаптация. Доброто разбиране на всеки от тези елементи и осъзна-
тият, творчески стремеж те да бъдат съчетавани по най-добрия начин във всяка уни-
кална ситуация би могла да е една от задачите, както на фамилната терапия у нас, та-
ка и на все още доста спорадичните инициативи в областта на сексуалното образо-
вание, разбирано главно като подготовка за семеен живот и родителство. 

 
Ключови елементи в съществуващите модели на семейни отношения. 
 

1. Семейна кохезия 
Това понятие отразява здравата емоционална, екзистенциална и битова връзка 

между членовете на семейната общност. В най-висока степен семейната кохезия е 
присъща на предмодерното аграрно семейство, където всеки за всичко пред всички е 
отговарял. Не случайно използвах познатата ни от времето на социализма фраза, тъй 
като идеологията на социализма поставяше акцент също върху колективизма и по 
това се родееше с традицията на патриархалната семейна задруга.  

В съвременната психология на семейните отношения кохезията се разглежда като 
степен на свързаност между членовете на семейната общност, при която полярните 
крайности обикновено водят до дисфункционални отношения, а оптималното разви-
тие на семейната система се гарантира от баланса между близост и дистанциране 
(Olson, D.,1989, 2000, 2011). И ако хората в традиционната патриархална фамилия са 
били твърде притиснати и зависими един от друг, съвременното пост „модерно“ 
семейство много по-често страда от отчуждение, пораждащо се от различните роли и 
светове, в които живеят мъжът и жената. Едва в условията на постмодерното семей-
ства, в което партньорите са равнопоставени и ориентирани към взаимна подкрепа, 
балансът в този аспект на отношенията е възможно най-добър. 

 

2. Гъвкавост 
Това е вторият ключов елемент в Циркумплексният модел на Дейвид Олсън, 

който определя способността на семейството за оцеляване и развитие. Подобно на 
предишния аспект и тук полярностите – ригидност и хаос, са свързани с дисфункцио-
налност, а оптималната адаптация е възможна при наличие на динамичен баланс с 
системата от правила и норми, които регламентират семейните отношения, както и 
упражняването на семейната власт и контрол.  

Съпоставени в това отношение, разглежданите семейни модели определено могат 
да се поляризират като предимно ригидни (предмодерния и модерния) и съответно 
твърде хаотични (някои варианти на постмодерния модел), при които крайният либе-
рализъм води до отсъствие на ясни правила, норми и разпределение на роли и отго-
ворности между членовете на семейството. 

 

3. Трансгенерационна приемственост и подкрепа 
Този аспект на семейните отношения е своеобразна разделителна линия между 

типичния „средиземноморски модел“, типичен за семействата от Югоизточна Европа 
и „индивидуалистичния“ модел, характерен за англо-саксонския свят. По аналогия с 
предишните два разглеждани аспекта и в този случай може да приемем, че полярнос-
тите са дисфункционални, а оптималното развитие и оцеляване се осигурява от ба-
ланса. Ежедневната фамилно терапевтична практика непрекъснато потвърждава тази 
хипотеза. Един от най-честите проблеми в личния живот на младите хора у нас е ос-
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таването до късна възраст във финансова, психологична и битова зависимост от свои-
те родители. Не случайно някои проучвания показват, че средната възраст на откъс-
ване от родителското семейство у нас е 35 годишна възраст. Този феномен безспорно 
има негативно отражение и често е свързан със заучената безпомощност на младежи-
те, отглеждани в условията на свърхпротективно родителство. 

Масовата миграция на най-образованата част от младите поколения българи към 
страни в по-висок жизнен стандарт и възможности за развитие, може да се приеме 
като другата полярност на този феномен. Многобройни проучвания показват, че 
обезродяването, прекъсването на живата връзка между поколенията има травматични 
последици не само в личния и семеен живот на младите хора, но води до заличаване 
на хилядолетния ни уникален културен идентитет. През последните години, когато 
много млади българи, учили и работили в чужбина започнаха да се връщат в родина-
та, ставаме свидетели и на интересна комбинация между тези две полярности. Става 
дума за младежи със заучена безпомощност, формирана в условията на свръхпротек-
тирано възпитание на заможни и амбициозни родители с нарцистични проекции вър-
ху децата. При отделянето на тези деца в чужди култури обаче, те не придобиват 
очакваната автономност и зрелост, а просто заменят обекта на зависимост. Подменят 
зависимостта си от родителските фигури със зависимост от чуждоземни авторитети и 
господари, на които са готови да служат безропотно, тъй като нямат чувство за на-
ционална принадлежност, национална чест и достойнство, почит и уважение към ро-
довите връзки и ангажимент към поколенията, идващи след нас. 

Оптималният вариант в този аспект на семейните отношение отново може да се 
търси в постигането на баланс между автономност и свързаността между поколения-
та. Идеята, че връзката между родителите и децата се трансформира постепенно в 
различните етапи от жизнения цикъл на семейството, поставя акцента не върху „от-
късването“ на децата, а върху промяната в характеристиките на взаимодействието ро-
дител – дете. Израстването на детето променя това взаимодействие от отношение на 
обгрижване и наставляване, към равнопоставен обмен на опит, ценности и емоцио-
нална свързаност. Именно тази трансформация запазва силата на трансгенерацион-
ната свързаност, която е здравословна и за двете страни, а едновременно с това и 
запазва контекстуалността на родовата ни традиция и културната ни идентичност.  

 

4. Полово – ролева идентичност 
Социално детерминираните представи и норми за ролите, присъщи на мъжете и 

жените в дадено общество са обект на разгорещени спорове в последните години. За 
съжаление у нас понятието „джендър“ бе политически употребено и продължава да 
се използва като основен инструмент в актуалното геополитическо противопоставя-
не. И тук откриваме познатата ни дисфункционална полярност. От едната страна на 
барикадата са крайните консерватори, които с патриотарски плам и религиозен фана-
тизъм издигат в култ „традиционните христианско-партриархални ценности“ и по-
веждат битка с всяка проява на сексуално различие. Все по-мощни през последните 
години обаче стават неолибералните уклони, които пък издигат в култ правото на 
сексуално самоопределение и избор на пол, което хвърля все повече тинейджъри във 
водовъртежа на джендърната дисфория, отмиващ чувството за общностна идентич-
ност и превръщащ индивида в манипулируема биомаса. Очевидно целта на тази 
идеологическа битка е напълно да бъдат прерязани не само културните, но и нацио-
налните и родовите корени на идентичността, с което обезродяването и индивидуа-
лизма достигат до пределната си точка. Правото да бъда „небинарен човек“ прикрива 
отказът от това да израсна, на бъда отговорен, да поема грижата не само за себе си, 
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но и за бъдещото поколение. По тази причина крайно либералната джендърна пропа-
ганда е опорна точка на глобализма, който не признава не само националните и кул-
турните различия, но приема ангажимента към създаването на поколение като второ-
степенна опция в човешкия живот.  

 

5. Балансът между свободата и отговорността в партньорските отношения 
Това е ключова тема в психологията на семейството. Тя е свързана със сложната 

динамика между два взаимно обуславящи се и взаимно допълващи се процеса във 
връзката между партньорите – процесите на нарастваща диференциация на всеки от 
двамата и едновременно с това – стремеж към непрекъсната интеграция на все по-
високо ниво (Bader, H., 2010). Тази аспект категорично е отличителна черта и прио-
ритет на съвременния постмодерен модел на семейството, в който съпрузите са рав-
ностойни партньори, споделящи своята власт и отговорност за общия живот, но зачи-
тат и подкрепят еднакво както собствената си индивидуалност и автономност, така и 
възможността да действат като един единен организъм, в който всеки се превръща в 
нещо повече от това, което е сам по себе си. 

Балансът между свободата и отговорността е изключително динамичен и най-
често той е провокиран от стремежът на партньорите да постигат хармония между 
две други основни измерения на еротичната си връзка. Традиционно личната свобода 
се свързва с правото на всеки от двойката да има отношения и с други партньори из-
вън нея. Белгийската фамилна терапевтка Естер Перел чудесно описва тази мотива-
ция със стремежа към разнообразие, развитие и креативност, поемане на риск и нав-
лизане в непознати територии (Перел, Е., 2013). Именно това, е което разпалва еро-
тичната страст и включва специфични медиаторни системи в мозъка, когато сме в 
ранната фаза на влюбеността. Съвсем различна е мозъчната биохимия, която съпът-
ства постепенното изграждане на дълбока интимна свързаност между партньорите в 
процеса на дългогодишното им съжителство и опознаване. Взаимното доверие и си-
гурност са в основата на любовта, която обаче, според Естер Перел е нещо различно 
от огнената страст, подхранвана от неизвестното, рискованото и недостъпното. Как 
да балансираме между сигурността и предизвикателството, между изпепеляващата 
страст и спокойната сигурност на дълбоката любов? Въпроси, които отново ни отпра-
щат към различните културни модели. В предмодерния и модерен модел на семейни 
отношения очевиден приоритет в тази диада има семейната любов и съпружеската 
вярност. Страстта е атрибут на романтичната връзка, но по подразбиране тя е несъв-
местима с рутинните дългогодишни семейни отношения. Нещо повече – в изкуство, 
представящо „модерното“ семейство, най-често романтичната любов се представя 
като алтернатива и антитеза на сигурната, но обикновено „скучна“ семейна любов.  

Балансът между страстта и любовта сякаш стават възможни едва в днешното 
постмодерно семейство. Това може да се постигне като едновременно със сигурност-
та и доверието, което партньорите изграждат във връзката си, те непрекъснато са спо-
собни да се изненадват с непрестанното си личностно развитие, с креативните си 
хрумвания и стремеж към постоянно израстване, който ги обогатява и дава живот и 
енергия на връзката им. Една по-рискована и оспорима възможност за постигане на 
подобен баланс, или по-скоро съчетание на страст и любов, когато те бъдат диверси-
фицирани във времето и пространството и се свързват с различни паралелни парт-
ньорства. Привържениците на тази идея изграждат теорията за „полиаморията“ – 
способността ни да изпитваме еротична обич към повече от един партньор в даден 
момент. Според тази теория ревността и изискванията за сексуална ексклюзивност в 
брака са отживелица от партриархално-собственическия мироглед на миналото. Мно-
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го от авторите, защитаващи тази позиция, признават все пак, че ревността би могла 
да е много по-сложно чувство, което си струва да бъде зачетено. В тази връзка те 
предлагат различни споразумения между партньорите, които влизат в рамките на т.н. 
„Етична немоногамност“ или „консенсусна немоногамност“. Без съмнение подобна 
практика може да се определи като „висш пилотаж“ за партньори, притежаващи из-
ключително висока личностна зрелост и достатъчна емоционална и социална компе-
тентност. Но дори и в тези случаи, терапевтичната практика ясно показва, че инова-
циите в областта на еротичното партниране обикновено се заплащат с неизбежни мо-
менти на болка, разочарования, а понякога и раздели. 

 
Заключение 
 

През годините на прехода голяма част от младите тогава психолози и психотера-
певти бяхме склонни да приемаме популярните в англоезичната литература поста-
новки като общовалидни и универсално значими и приложими без оглед на култур-
ната специфика и националната традиция и манталитет. След значителен период на 
пречупване на тази традиция през личния терапевтичен опит, днес много по-ясно 
може да осъзнаем неговите граници на приложимост и валидност. Едновременно с 
това непрекъснато нараства интересът ни към собственото ни индивидуално и нацио-
нално битие, любопитството към националните ни корени и традиции. Така посте-
пенно излизаме от малоценностното усещане, че сме „изостанали“ от развитието на 
англосаксонския свят, изявяващ до скоро претенции за глобално доминиране. Вместо 
наивно да си търсим поредния западен „гуру“ или да откриваме духовните си водачи 
в далечни източни култури, ние все повече започваме да се уповаваме в себе си и да 
търсим устоите в собствените си корени. Това ни кара не просто да имитираме 
„челния западен опит“, а отговорно да създаваме самобитната си духовна култура и 
специфичен опит в семейните отношения.  

Осъзнаването на националната ни самобитност обаче е немислимо ако не позна-
ваме цялостния контекст и огромното многообразие на съществуващите в момента 
културни традиции и тенденции в развитието на партньорските и семейните отноше-
ния. Именно на тази основа вместо догматични постулати и канони в областта на фа-
милната терапия и сексуалното възпитание, бихме могли да съдействаме за все по-
широкото осъзнаване на спектъра от възможности, с които разполагаме и да акценти-
раме върху личния ни избор и отговорност.  
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Abstract: One of the prospects for the development of the Black Sea cities is to support the 
promotion of sea sports and thanks to their health and social importance. Expanding the 
capacity for cooperation between local schools and sports clubs is a prerequisite for 
creating an active environment for young people to develop maritime culture, volunteering 
and a responsible attitude to health and physical activity. 
 
Key words: Black sea, sea sport, sailing, physical activities, school, active communities 
 

 
„Черно море – врата и много мостове“ или много възможности пред развитието 

на черноморските градове, популяризирането на морските спортове и подобряване на 
физическата активност на учениците от местните училища.  

На територията на Южното Черноморие, Бургаска област, има 12 пристанища, 9 
рибарски пристанища и 10 яхтени пристанища (марини) и официално регистрирани в 
Българска федерация по ветроходство 14 ветроходни клуба. Бургас е един от най- 
обаятелните и активни морски градове, въпреки това много от децата и учениците 
седят на „вратата на Черно море“ само от едната страна. Има неизползвани мостове 
или възможности към свързването на морето, спорта и училището, които да се реали-
зират чрез създаване на активни общности между спортните клубове, които развиват 
ветроходни (морски) спортове и местните училища. Разширяването капацитета на 
сътрудничество между тези институции е необходимо да стане приоритет пред мор-
ските градове. Партньорството между училищни и спортни общности е предпоставка 
за създаването на активна среда за младите хора за развиване на нови ключови ком-
петентности, морска култура, доброволчество и отговорно отношение към здравето и 
физическата активност. Увличането и обединяването на деца и ученици в активни 
общности допринася за развитието както на индивидуалната личност, така и на гру-
пата и включените в това сътрудничество институции. 

От дългогодишната ни практика в спортен клуб по ветроходство (Яхтклуб 
„Черноморец Бургас”) предлагаме, както и работим в тази насока, да прокараме „мос-
тове“ между училищната общност (училище и ученици) и ветроходните клубове в 
морския ни град, водени от идеята за обогатяване и развиване на  морето, ветроход-
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ния спорт и младите хора. Мостовете, които предлагаме за укрепване на взаимо-
действието училище – спортен клуб са: 

 Здраве и физическа активност; 
 Морска култура и ключови компетентности; 
 Доброволчество и активни граждани; 
 Проектно-базирано обучение и междупредметни връзки с учебния 

предмет „Физическо възпитание и спорт”. 
 
ЗДРАВЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 
Най-важният резултат от участието във физическа активност и спортни дейности 

е подобряване на здравето и качеството на живот. Морските спортове, които визира-
ме са ветроходните спортове, характерни за разположените по морското крайбрежие 
(изключвайки атракционното им използване в туризма) и включени в международни 
организации и състезания. Това са спортовете ветроходство, кайтсърф и уиндсърф, 
и набиращите популярност у нас (но още неутвърдени като спорт) бодисърф, уейк-
борд, уингсърф/борд, падъл борд. 

Ветроходството предоставя възможност за активно практикуване на здравосло-
вен начин на живот и осмислено оползотворяване на свободното време на младите 
хора. Спортът е благоприятна среда за развиване на личността, социалната ангажира-
ност, доброволчеството, толерантност, уважение, съпричастност. Ветроходството е 
спорт, който няма ограничения във възрастта за практикуване.  

Ветроходните клубове на територията на Бургас и региона предлагат  обучения в  
първоначални знания и умения за практикуване на морските спортове – ветроход-
ство, кайтсърф, уиндсърф. Ветроходството е както индивидуален, така и отборен 
спорт. Видовете ветроходни лодки, които са популярни в България и са включени в 
националния състезателен календар са с разнообразни възможности.  

Индивидуални дисциплини във ветроходния спорт са кайтсърфа, уиндсърфа и вет-
роходните класове, в които лодката се управлява от един човек: 

 клас „Оптимист” – за деца (момичета и момчета) от 6 до 14 год.; 
 клас ILKA („Лазер”) – за девойки и юноши; 
 клас „Фин” – за младежи и мъже. 
Развиването на колективния дух, сътрудничеството и междуличностните отноше-

ния се тренират във ветроходните яхти с екипаж от двама човека –  клас „Кадет”, 
„420” и  „470” – в различни комбинации на ветроходците по възраст и пол. Както и 
на лодки, управлявани от шкипер и екипаж между 4 и 12 човека – това са килови 
лодки с различни размери и мореходни възможности. 

Ползите за здравето от плаването в морето с ветроходна яхта, кайтсърф или 
уиндсърф са: 

 Трениране на физическите качества – сила, издръжливост, бързина и лов-
кост. 

 Сърдечно-съдов фитнес – интензивна и вълнуваща двигателна дейност на от-
крито в морето. 

 Зареждане с хормона на щастието (серотонин) – от радостта от вятъра, соле-
ните вълни и  слънчевата прегръдка, обгръщащи тялото и душата. 

 Спокойствие и релакс – влизане в синхрон с отпускащия ритъм на вълните, 
морския бриз и люлеенето на лодката по морето. 
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 Удоволствие от общуването – разкриване на нови форми за комуникация в 
екипаж и в разнообразни ситуации, от екипната работа за управление на вет-
роходната яхта. 

 Повишаване качеството на живот – промяна в отношението към здравето, 
реализирано в здравословната среда на морската вода, слънчевия тонус и 
щастливите ветроходци. 

 

Създаването на интересни условия за физическата активност в морето и тяхното 
презентиране от страна на ветроходните клубове ще улесни достъпа на повече учени-
ци до морските спортове. Това пък ще даде възможност на треньорските екипи за по- 
добър подбор на талантливи и мотивирани деца. Подобряването на сътрудничеството 
с цел повишаване на физическата активност на младите хора е в съответствие и с 
Политиката в областта на спорта за учащите, която е насочена към оптимизиране 
на двигателния режим, създаване на нагласа за здравословен начин на живот и 
мотивация за занимания със спорт и изява, чрез прилагането на междусекторен под-
ход. Една от целите на спорта за учащи в Националната програма за развитие на 
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристичес-
ката дейност е оптимизиране и на програмите по физическо възпитание и спорт в 
училище, като се прецизират видовете спорт съобразно възможностите на спортната 
материална база, както и социалната значимост на видовете спорт за региона. За 
училищата в градовете, разположени по морското крайбрежие, е удачно да включат 
точно ветроходните спортове като опции за избираеми и извънкласни дейности. 

 
МОРСКА КУЛТУРА И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Повишаването на морската културата и капацитета на поведение в морето трябва 

да стане една от целите заложени в програмите за развитие на морския град, 
местните училища и младите граждани. Целите и дейностите, които могат да се 
развиват в активните общности училище - спортен клуб са:  

 Популяризиране сред бургаските деца на морските спортове и тяхната со-
циална значимост за града. 

 Създаване на мотивация у бургаските деца за участие в системни спортни 
занимания с морски ветроходни спортове. 

 Създаване на позитивно отношение у децата към морския начин на живот. 
 И други. 
 
Ветроходният клуб е активна практическа среда за учениците от морските градо-

ве. Всеки морски гражданин трябва да има знания за: 
 История на ветроходството и морските спортове; История на ветроходството 

в града; Познания върху морската терминология; Правила за движение в мо-
рето; Етикет и морски обичаи; Безопасност в морето. 

 Да има възможността да развие умения и компетентности за: 
 Екипировка за плаване в морето; Екипировка и оборудване за различните 

морски ветроходни спортове; Устройство на лодка; Морски възли; Корпус и 
въоръжаване на ветроходна лодка; Техника на управление на ветроходна лод-
ка в морето; Работа в екипаж на ветроходна лодка и т.н. 
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РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕЦАТА И 
УЧЕНИЦИТЕ  
Представените по-горе индивидуални и колективни възможности за практикува-

не на ветроходните спортове разкриват неизползван ресурс за активно учене и фор-
миране на ключови компетентности – функционалните грамотности, свързани с: 

 Комуникация – общуване на роден и на чужд език; 
 Колаборация (или работа в екип); 
 Креативност и инициативност; 
 Решаване на проблеми; 
 Основни знания в областта на природните науки и технологиите; 
 Обществени и граждански компетентности; 
 Културна осъзнатост и творчески изяви. 
Качествата на характера, развивани в спорта, са тема, която е безспорна и позна-

та. Нов прочит в нея е, че занимаващите със спорт деца подобряват и своята со-
циално-емоционална грамотност. 

 
ДОБРОВОЛЧЕСТВО В СПОРТА И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ 
Перспективите за личностно израстване в спортния клуб, които получават уча-

щите не са свързани само с включване в тренировъчния процес. Всъщност мероприя-
тията и активностите около един ветроходен клуб са много. Целта на тези дейности е 
насърчаване на младите хора към доброволчество, чрез включване в активни дейнос-
ти по време на организирането и провеждането на спортни прояви на клуба – ветро-
ходни регати, публични събития и демонстрации. Основното събитие, което спорт-
ният клуб може да включи в обмена на сътрудничество, е организирането и домакин-
ство на ветроходна регата.  

Обучението на учениците и желаещите педагогически и непедагогически специа-
листи от едно училище ще запознае участниците с етапите на организация на една 
регата и основните дейности на брега; запознаване с работата на организатори, съ-
дии, регатен офис – техните задължения и функции; писане на прессъобщения; орга-
низиране на церемонии по откриване и награждаване на победителите. Практически-
те умения, насочени към дейностите в морето са насочени към: съдийство на старто-
ва лодка, съдийство на наблюдаваща лодка при знак, съдийство на финална лодка, 
разставяне на състезателна дистанция (овеховане), координация с регатния офис на 
брега; безопасност в морето. 

Провокирането към активността като граждани на учениците може да се реализи-
ра чрез организиране на събития, свързани с опазване на околната среда, брега, плаж-
ната ивица, морето и градските пространства около тях. Интересни и полезни съби-
тия могат да се провеждат по време, преди и след спортно ветроходно състезание или 
атрактивно събитие за популяризиране на морските спортове и физическата актив-
ност. 

 
ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ С 
УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” 
Успешните умения за живота се учат от най-ранна възраст, затова връзката, която 

правим между училищата и морските ветроходни клубове е начална училищна въз-
раст. Подходящо начало за започване на занимания с ветроходния спорт е 1-ви клас. 
„Мостът“, който би повишил ефективността на учебното съдържание, неговото овла-
дяване и практическо приложение в живота, е засилване на междупредметните връз-



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

362 

ки и възможността за проектно-базираното обучение за учениците от начален образо-
вателен етап (1-4 клас). За малките ученици и техните учители предлагаме възмож-
ност за интересна и ползотворна колаборация между учебните предмети: 

 Физическо възпитание и спорт; 
 Технологии и предприемачество; 
 Родинознание; 
 Околен свят; 
 Човекът и природата. 
 

Използвайки основните елементи на проектно-базираното учене, като 
 опит от реалния свят, внесен в класната стая; 
 уроци за овладяване на различни умения; 
 уроци, които изискват изследване и разбиране на множество теми и 

области от материала; 
 сътрудничество; 
 изследване на истински проблем на местно ниво. (№ 6) 
След анализ на учебните програми, открихме темите  от учебното съдържание 

на посочените учебни предмети, които могат да бъдат изследвани и проектирани в 
спортния клуб. Считаме, че чрез ветроходните (морските) спортове в интерактивна 
реална среда учениците ще придобият нови знания и практически умения от предло-
жените по различните области на компетентност. 

 
От учебния предмет „Технологии и предприемачество” (1-4 клас): 
 Инициативност и предприемчивост, като ключови компетентности, се раз-

глеждат като следствие от осигуряваните в обучението практико-действени 
условия за избор на активност, самостоятелно вземане на решение и поемане 
на отговорност за извършваната дейност, свързани с овладяване на работа с 
инструменти и  спортни технологии; 

 Разкриване различни начини за задвижване и управление на играчки, модели – 
ветроходни лодки; 

 Придобиване на умения за организация и контрол на дейностите, довеждане 
започнатата работа до край – спортни тренировки и ветроходни състезания; 

 Изграждане на технологична грамотност и компетентност – въоръжаване 
(оборудване и сглобяване) и управление на различни модели лодки; 

 Усвояване на безопасност при работата и развиване на възможностите за 
предвиждане на риска за себе си и за другите в процеса на работа с материа-
ли и инструменти – оборудване, екипировка и правила за безопасност на 
лодка в морето; 

 Придобиване на знания за използване на различни източници на енергия за 
задвижване на познати уреди и машини – управление на ветроходна лодка, 
придвижване със силата на вятъра. 

 
От учебния предмет „Родинознание” (2 клас): 
 Придобиване на сетивно-познавателен опит от учениците чрез разнообразни 

дейности за ориентиране в заобикалящия ги природен и социален свят – 
придвижване в морето с различни плавателни съдове; 
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 Стимулиране и развитие на детските интереси и способности, формиране на 
личността на детето – личностна изява в спортни състезания и ветроходни 
демонстрации; 

 Опознаване на местоположението и природата на родния край – запознаване 
с природата от морето към брега; 

 Запознаване с националните символи на Република България – знаме, герб, 
химн – принадлежност към спортен клуб и неговите символи, официални 
ритуали по време на спортни състезания и награждаване на победители; 

 Възприемане на себе си като част от природата, разбиране на връзката между 
опазването на околната среда и здравето на човека. 

 
От учебния предмет „Околен свят” (1 клас) 
 Овладяване на знания и умения, свързани с близката природна и обществена 

среда – общуване в група, ориентиране в различна среда; 
 Придобиване на приложни знания за основни правила за поведение сред при-

родата – на крайбрежието и в морето; 
 Разпознаване на характерни промени в местната природа през различните се-

зони – наблюдение на промените в морето, от брега, занимания по различно 
време; 

 Придобиване на знания и умения за здравословен начин на живот – лична хи-
гиена, закаляване, физическа активност. 

 
От учебния предмет „Човекът и природата” (4 клас) 
 Изграждане на разбиране към мерките и дейностите за съхраняване на при-

родната среда – участие в съвместни екологични инициативи на спортните 
клубове; 

 Осмисляне на взаимовръзката човек-природа и значението на околната среда 
за осигуряване на здравословен и качествен живот на хората – участие в съв-
местни екологични инициативи на спортните клубове, физическа актив-
ност в морето; 

 Осъзнаване на индивидуалната отговорност за личното здраве – възможнос-
ти за физическа активност на открито; 

 Участие в преки наблюдения за дейности на хората, които водят до опасно 
замърсяване на околната среда (водата и въздуха) и оказват вредно влияние 
на растенията, животните и човека; 

 Наблюдаване и разпознаване на природни явления и процеси – на брега и в 
морето с лодка; 

 Разпознаване и разбиран на движения на тела и действия на сили – придвиж-
ване чрез взаимодействието на сили – в морето с лодка; 

 Придобиване на приложни знания за водата и нейните различни състояния в 
зависимост от температурата; 

 Придобиване на умения за здравословен начин на живот. 
 
В заключение извеждаме потенциалните ползи от партньорството между 

училищни и спортни общности, които се изразяват в: 
 Обогатяване на преживяванията на учениците и подобряване нагласите и 

отношението им към физическото възпитание и спорта. 
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 Повишаване на физическата активност и физическа дееспособност на уча-
щите. 

 Активизиране на гражданската и доброволческа инициативност. 
 Разкриване на нови съвместни дейности като морски тиймбилдинг за учите-

лите и квалификационни обучение за спортните кадри, треньорите. 
 Подобряване на морската култура на младите хора и педагогическа общност. 
 Оценяване на местните природни ресурси и възможностите им за природо-

съобразен и здравословен начин на живот. 
 Увеличаване на общия успех – синергичен успех за училищните и спортни 

общности. 
 

Да отворим широко вратата и мостовете на Черно море за децата от 
морските градове чрез ветроходните спортове! 
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ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА ВОДАТА В ДЕТСКОТО 

ВЪОБРАЖЕНИЕ – АРТПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ (3-6 Г.В.) 
 

Пепа Иванова Митева 
Бургаски свободен университет 

 
THE FABULOUS WORLD OF WATER IN THE CHILDREN'S 

IMAGINATION – ARTPEDAGOGICAL TECHNIQUES (3-6 YEARS) 
 

Pepa Ivanova Miteva 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The report presents a creative idea related to the diverse possibilities for 
interpreting the topic of water from the children's imagination. Water is the stimulus and 
the artistic means of art (through methods and techniques of art-pedagogy) provoke the 
materialization of fantastic images. The topic is oriented towards early childhood, in the 
period 3-6 years and is an option for the educator, psychologist, parent to motivate 
creativity. 
 
Keywords: water, water pools, art, children's imagination, pedagogy and art-pedagogy, 
education, early childhood 3-6 years. 

 
 

Темата за морето и водните пространства е сред значимите аспекти на природо-
съобразния начин на живот. Освен в направления като иновации, инфраструктурни и 
правни, маркетингови и икономически проекти, в морските и речни територии, тя на-
мира важно място и за изграждане на човешката личност. „Синьото развитие“ е сфе-
ра, обвързана и с емоционалното, интелектуално и културно наследство на човека, 
алтернатива на мислене,  досег с живота от древността до днес.  

Темата за водата и водните пространства е като „машина на времето“, която про-
ектира от митовете до реалността познание, истории, вдъхновение и смисъл. Не за-
щото произходът на живота е свързан с водна среда, а защото днес тя е в основата на 
интегритета между хората в света, обвързана е също и с наименованието на форума 
„Черно море – врата и много мостове“. 

Изучаването на водата на планетата Земя е инвестиция, която засяга човека от не-
говото съществуване до днес. Детето формира разбирането си за света именно чрез 
познаване на средата на живот – сушата, водите, природните явления и т.н. В кон-
текста на темата възниква интерес към възможностите на детското въоображение да 
пресъздаде „приказния свят на водата“ чрез стимула на художествените изкуства, 
обединени под наименованието „артпедагогика“.  

В параметрите на „детско развитие“ психомоторното, перцептивното и познава-
телното, афективното и социалното развитие имат досег с ефектите на изкуството. 
Изкуството притежава предимство да въздейства върху личността, което надхвърля 
възможностите на всяко друго възпитателно влияние. То прониква през сетивата на 
„малкия човек“ и намира своето място в неговото изграждане. Този мотив е в основа-
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та на стремежа ни да представим една тема, която свързва глобалната идея за водата 
(в частност Черно море) и детското въображение.  

 

Ранното детско развитие оставя ярки следи в по-късните възрастови периоди. 
Един от водещите фактори е въображението, обвързано и с процесите на мислене. 
Автори като Фройд (1993), Aucouturier (1993), Bettelheim (1978), Lakan (1998), Piaget 
(1957), Виготски (1988), Джелдети (1992), Банова (2000), Бояджиева (2010), Петрова 
(2001), Батоева, Драголова (2006) и мн. др. интерпретират и доказват повдигнатите 
теми. Ако проследим съвсем накратко отпечатъците, които се наслагват в личността 
на детето между 3 и 6 г.в., ще се откроят някои важни аспекти на влияние. В. Банова 
(2000), в „Ръководство за изследване на детето“ (под ред. на Б. Минчев и ек.) пред-
ставя някои характерни особености в развитието, които могат да се синтезират като: 

o „единството между психика и тяло; 
o неразривната връзка между движение-емоция-мисъл; 
o откритието за света „без задръжки“; 
o връзката на детето с пространството, обектите и субектите в него – сензомо-

торна тонико-емоционална оснава; 
o спонтанната ориентаця към играта; 
o постепенно стремеж на действието към целта; 
o перцептивният синкретизъм; 
o символната представа на образите; 
o интересът към трансформацията на предметите; 
o синкретизмът и егоцентризмът в мисленето; 
o стремежът към личностно-социално равновесие; 
o изригванията в психосексуалното развитие„ 
o първите прояви на социализация и агресивността; 
o динамиката на афективното развитие и т.н.“ [9, с.5-13]. 
 

Възрастовият период, предхождащ средното детство е интересен за приложение 
на модели с  възпитание чрез изкуство. Този период е белязан от бързи и неочаквани 
промени и динамиката е уловима по интересен начин – за изследователя, за педагога, 
за родителя на детето. Именно тези особености правят възможно прилагането на 
стандартни и нестандартни методи и техники на артпедагогика в провокации на 
въображението на децата.  

Възпитатието чрез художествените средства и предизвикване на творчески про-
цес при децата е позната тема в науката. „Симбиозата на педагогиката с изкуството е 
в резултат на общия фокус, общия език, на който говорят – хуманност и творчество и 
тяхното превъплащение“, изтъква Н. Попова (2014). Авторът разглежда интегритета 
на изкуството и педагогиката като „шанс за приближаване на обучението и въз-
питанието към потребностите на най-малките“ [12, с.5]. В теоретичен и изследовател-
ски контекст се утвърждава доказаното, че изкуството е универсално и неговото при-
ложение при работа с деца е еднакво провокативно както за самите деца, така и за 
възрастния.  

Академично и същевременно в ясен практически план Т. Попов (2004) представя 
своя концептуален модел за „терапия и профилактика чрез изкуство“, в който фоку-
сира вниманието върху детерминантите на културата и изкуството, арттерапевтични-
те аспекти във възпитанието, многообразните модели и стратегии на арттерапия и 
тяхното приложение [13]. В същото време уверено можем да посочим достатъчно до-
казателства за ефектите на артпедагогика при работа с деца – ориентирани по-кон-
кретно към корекция на поведението, въздействие върху формиране на личността и 
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възпитателните стратегии с ефекти върху цялостното развитие. В трудове на Медве-
дева (2001), Копытин (2012), Попов (2004), Марчева (2013), Бояджиева (2016), 
Иванова (2019), Митева (2022) и мн. др. акцент е влиянието на изкуството в педаго-
гическото взаимодействие и личностното развитие на децата. Не само познавателни-
те процеси бележат активност, а креативността, самооценката, комуникативните уме-
ния и общуването като цяло [18, 17, 13, 8, 2, 1, 10].  

Уместно е да се спомене и влиянието на „екологическия подход, вариант на сис-
темното познание“, приложен в програмите на детската градина, в „запознаването с 
живата, неживата природа и социума с човека, като неизменна част от средата [15 
с.4-5].  Възпитанието чрез изкуство стимулира познавателните процеси при децата, 
дава възможност за разширяване на познанията за света и природата, формира нави-
ци, разширява комуникативните умения и себепознанието,  утвърждава Аз-образа. В 
разнообразните педагогически ситуации, заниманията с деца в диапазона 3-6 г.в. се 
редуват с игрови и неигрови дейности. Във всяка от тях могат да бъдат поставяни 
различни тематични области, сред които е и темата за водата и нейната роля като 
природен феномен. Както подчертава Е. Янакиева (2006), „заниманията провокират 
създаване на цанностно отношение към самия себе си и средата и имат свой 
педагогически дизайн, съобразен с конкретните цели и задачи, както и с възрастовите 
и емоционално-психически особености на децата“ [пак там, с. 28-29]. Интересен ас-
пект от взаимодействието с най-малките и природата подчертава Б. Коммонер (1974). 
Утвърждава се неусетно идеята за хармонията в живота, където „всичко е свързано с 
всичко“ [16]. Процесът е съпътстван неизменно от  въображението, което в разглеж-
дания възрастов диапазон се развива динамично, особено в/чрез игра. Л. Виготски 
(1982) го определя  като „творческа преработка на преживяното“ и акцентира стреме-
жа към „съчиняване на истории“ в които границите между въображаемо и реално 
често се размиват [5, с.12].  

В този смисъл, въображението и креативността у децата в детската градина могат 
да се стимулират по различен начин – занимания с познавателни цели, занимания с 
екологосъобразно отношение и поведение към различните екосистеми и тяхното 
взаимодействие и др., приложени чрез средствата на артпедагогика. Подобна органи-
зация откроява познанието за ролята и значението на водите в природата, световния 
океан и в частност в Черно море.  

В изследване на В. Панчева (2022) за създаване на вълшебни приказки от деца в 
алтернатива на агресивното поведение, авторът изтъква, че „не съществува художест-
вено възприемане без реакция, без отклик от възприемащия, без той да участва, без 
да чува, да вижда, да чувства, да мисли ... и няма художествено възприемане без 
творчество – всяко възприемане на една творба означава фактически нейното пресъз-
даване, претворяване в съзнанието на възприемащия [14]. 

Темите за околната среда присъстват и са неизменна част в стандартите на бъл-
гарското образование и възпитание в детската градина. Наредба №13 за гражданско, 
екологично и интеркултурно образоавние на МОН регламентира стандарти за форми-
ране у децата на екологична култура, съзнание и поведение относно екологичните за-
кони и природни ресурси – тяхното опазване, използване и постигане на равновесие 
[20].  

В тематичните разпределения по образователно направление „Околен свят“ са 
представени рамкови изисквания за области на компетентности в предучилищното 
образование – знания, умения и отношения в резултат обучението на децата в различ-
ните възрасти на детската градина. 
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Педагозите разработват педагогически ситуации, които свързват глобалните теми 
за природата и заобикалящия свят със света на детето. Обзор на показаните материа-
ли в дигиталното пространство разкрива мноогообразие от възможности за пресъзда-
ване на реалността през подходящи подходи, техники и инструменти, способни да 
събудят детското въображение и да пресъздадат по достъпен начин съществуващата 
реалност [19].  

В примерни годишни разпределения на детската градина, предложени в някои 
български издателства (виж „Просвета“), тематичните програми на I-IV група пред-
лагат методически провокации за опознаване на социалната и природна среда  
„Околен свят“, където място намира и темата за водата [23]. С въпроси: „Как детето 
възприема водата? Какво е отношението му към света на водата? Вълшебствата на 
водата в ледени шушулки, пара“ и мн. др. учителят с помощта на съвременни дидак-
тически средства дава възможност да се разкрие необятния свят в представите на де-
тето. Автори, които поставят акценти в темата екология и въображение в детското 
развитие и обучение са Иванова (2007), Картушина (2010), Коломина (2005), Данчева 
(2009), Найбауер (2013) и др. По този начин малкият човек се докосва и става част от 
реалността, събужда любознателността си и се учи как ефективно да участва в този 
вечен обмен и кръговрат на природата.  

Темата на доклада цели да събуди интерес към възможностите на артпедагогика 
(с нейните ресурси) към един нестандартен начин за представяне и опознаване на во-
дата и мистиката на Черно море. Зависимостите в тази необятна екосистема са без-
крайни и едно изследователско дирене не е достатъчно да покрие всички интересни 
аспекти. Тук фокусът е насочен към детето, приказния свят на водата и въображе-
нието, което може да я разкрие в най-различни образи, цветове и нюанси именно 
чрез инструментите на артпедагогика – като изображения, като цветове, звуци, дви-
жение, като вълшебни герои и приказни, фентъзи образи и истории.  

Вплитането на темите за водата и Черно море с флората, фауната и всичко приле-
жащо от природата заедно с него е още по-широка възможност да се обвърже света 
на водата с Вселената. Така се постига единство, за което науката повелява и предпо-
лага/доказва, че всичко около нас е свързаност, без която не е възможно съществува-
нето ни.  

Артпедагогика с конкретните си цели и задачи е възможност учителят да обогати 
своята тематична програма в областите на „Околен свят“. Упражненията и техниките 
могат да се прилагат цялостно, като вградени в единица или отделно като детайли, 
приложени в определената педагогическа ситуация. Артпедагогическите техники и 
арттерапията са изучавани и са с доказано въздействие във възпитателните стратегии 
и педагогическия процес като цяло.  

Необходимо условие за използване на отделните техники е професионалната 
компетентност на учителя, придържане към изискванията и целите на артпедагогика-
та и нагласата за творчество. За да изпълни педагогическите цели, структурата на за-
нятието изисква да има ясно поставена тема, задачи, работни материали и иструкции 
за участниците [10]. Материалите за артпедагогика са достъпни и съобразени с дей-
ностите – рисувателни (моливи, пастели, тебешири, флумастери, бои, вода); пластич-
ни (пластилин, глина, тесто, пясък); за работа върху повърхности (листи, картон, фо-
лио, хартии, целофан, стени, стъкло), инструменти (лепило, тиксо, четки, ножици,  
чашки) и др. [пак там, с.154]. Предимството на артпедагогика е възможността да се 
приложи в реална природна среда, като артритрийт (упражнения на открито).  
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Предложените тематични предизвикателства могат да се изпълнят с техники от 
различни видове артпедагогика/арттерапия, съчетани с интерактивни методи и техни-
ки. Целите тук са възпитателни, корекционни, образователни, изследователск: изоте-
рапия (рисуване, лепене, декорация, упражнения с пясък), имаготерапия (образ и теа-
тър с маски, костюми, ролеви игри), музикотерапия (пеене, звуци, вибрации), драма-
терапия (приказки) и кинезитерапия (танци, хореография, ритми). Идеята е с различ-
ни изразни средства на изкуството да се пресъздадат образи на водата и нейните оби-
татели, средата около нея и възможностите за взаимодействие [10, с.80]. Изборът на 
тема за водата и дизайн в занятието предполагат включване на кратко предисловие - 
запознаване с понятията и асоциации към тях (в случая „вода“, „море“, „Черно море“, 
„морски обитатели“ и др.) с цел психогимнастика (асоциации, визуализации и др.) на 
участниците и настройка, съобразено с възрастовите особености.  

 
В Таблица 1. са показани варианти на примерни теми и техники от артпедагоги-

ка, чрез които могат да се съставят упражнения, отнесени към водата и Черно море. 
Използват се рисунки, апликации, ролеви игри, пеене/звуци (тропане с крака, пляс-
кане с ръце, барабанене по повърхност, по предмети), двигателни игри, пърформънс, 
куклен театър, вълшебни приказки и т.н. (виж Таблица 1.). 

 

Темите за приказния свят на водата, приложени чрез техниките на изкуството и 
арттерапия  в детската градина са начин малките пътешественици да опознаят света, 
екосистемите в него и самите себе си. Те са провокация към креативността на учите-
ля и родителите. Целта на упражненията е не само развиваща въображението. Тя сти-
мулира познавателните умения като цяло – вниманието и концентрацията, мислене-
то, паметта и др., „генерира идеи и стратегии за тяхното осъществяване“ изследова-
телските умения, любопитството и емоционалната експресия [22].  

 
Таблица 1. Примерни теми и техники от артпедагогика,  

свързани с водните пространства 

№  
Примерни теми 

Рисуване, 
лепене, 

декорация 

Театър, 
роли, 
маски 

Музика, 
звуци 

При-
казки, 

истории 

Рит-
ми 

1 Морето – радостно, тъжно, 
сърдито, гневно. 

v v v  v 

2 Животът на една водна капка 
(или  
снежинката, която се 
превърна в капка). 

v   v  

3 Облакът, неговата сълза и 
морето. 

v v  v  

4 Черно море през деня и 
нощта. 

v   v  

5 Историята на едни вълшеб-
ни морски камъчета, които 
се превръщат в лодка, кораб, 
морски фар, водорасло. 

v     



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

370 

  
 

Литература:  
 

1. Арттерапия по мяра. Съставител Александра Иванова., НБУ, 2019. 
2. Бояджиева, Н. Принципът за възпитание, образование и терапия чрез изкуство в 

България (Развитие и актуално състояние). Pedagogy Volume 88, Number 8., 2016. 
3. Бояджиева, Н. Арттерапия в научните изследвания и университетското образова-

ние на помагащите професии. Сп. Съвременна хуманитаристика, бр. 2., 2010.  
4. Виготски, Л. Въображение и творчество на детето. С., 1988. 
5. Виготски, Л.С. Въображение и творчество на детето. С, 1971., с.12. 
6. Витанова, Н., М. Якова. Играта на децата от предучилищна възраст. С., 1991. 
7. Джелдети, А. Психология. Изд. Просвета., 1992. 
8. Марчева, П. Възможности на изкуството за приобщаване на деца със специални 

образователни потребности към условията на съвременен педагогически процес. 
Научни трудове на русенски университет, Том 52, серия 6.2.-44., 2013. 

9. Минчев, Б. и ек. Ръководство за изследване на детето, Част 1, С., 2002, с. 5-13. 
10. Митева, П. Емоционална интелигентност и  управление на професионалния стрес 

при учители. Артпедагогика – стратегии и техники. С., 2022, с. 80. 
11. Петрова Е. Предучилищна педагогика. ВТ., 2001. 
12. Попова, Н. Възпитанието чрез изкуство в начлния етап на образование, С., 2014, 

с.5. 

6 Вълшебствата на Златната 
рибка. 

v   v  

7 Веселите игриви пясъци. v     
8 Наколно жилище в морето – 

кой живее там? 
v   v  

9 Животът в един приказен 
аквариум. 

v   v  

10 Ако рибките говорят, какво 
ще разкажат, а какво ще 
изпеят? 
Как танцуват рибките? 

  v v v 

11 Рисувай върху морски 
камъчета (миди). 

v     

12 Приказка за важната медуза 
и морското конче. 

 v  v  

13 Слънцето и леденото 
царство. 

v   v  

14 Танцът на раците (на жабите).  v   v 
15 Историята на една морска 

звезда. 
v v  v  

16 Картина върху вода. v     
17 Солена картина. v     
18 Звуците и танцът на един 

весел капчук. 
  v  v 

19 Тайните на една бисерна 
мида. 

v  v   
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Abstract: Getting to know the world through one's own research experience creates 
conditions for an active process of transformation of scholastic knowledge into an active 
relationship with the environment. A person who has made their practical research and on 
this basis has drawn specific conclusions, does not forget them throughout their life. The 
report therefore seeks to answer the question „How to organise the research activity of the 
young students in the field of ecology?“.   
 
Key words: research approach, ecological culture, children, primary school 
 

 
Въведение 
Екологичната ситуация в света се влошава всяка изминала година. Учените бият 

тревога за наближаваща екологична катастрофа. Проблемът е толкова сериозен, че 
никакви мерки за спасяване на планетата няма да помогнат. Но това не е така. Дори 
един човек може да окаже значително влияние върху екологичната ситуация по све-
та. Всичко, което трябва да направим, е да развием екологични навици, които да пре-
дадем и на децата чрез личен пример. Ролята на училището за формирането на еколо-
гично съзнание и култура е изключително голяма. То заедно със семейството трябва 
да дава знания и да възпитава у децата чувство за принадлежност към природата и 
усещане за нейната красота. Това ще им помогне да осъзнаят, че не трябва да се отна-
сят към природата консуматорски и с бездушно безгрижие, а отговорно, като истин-
ски грижовни стопани. 

В същото време живеем във високотехнологично общество, чийто основен белег 
е безпрецедентният ръст на информация, която ни залива по всевъзможни канали. За 
да овладее огромния информационен поток, човек трябва да може да се ориентира и 
избира в него, да е в състояние да използва придобитите знания, умения и компетент-
ности. Ето защо е необходимо преминаване към качествено нова форма на организа-
ция на обучението, която ще постави ученика в начална училищна възраст в позиция-
та на откривател. Неутолимата жажда за нови преживявания, любознателността, пос-
тоянното желание да наблюдава и експериментира, само да търси и намира нова ин-
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формация за заобикалящия го свят са естествено състояние на детето. Именно това 
негово вътрешно желание да открива провокира изследователското поведение, което 
е важно условие за умственото развитие детето. 

Опознаването на света чрез собствения изследователски опит създава условия за 
активен процес на трансформация на схоластичните знания в активна взаимовръзка 
със заобикалящата среда. Човек, който е направил свое практическо проучване и на 
тази  база е извел конкретни изводи, не ги забравя през целия си живот. Ето защо 
докладът търси отговор на въпроса „Как да организираме изследователската дейност 
на малките ученици в областта на екологията?“.  

 
За необходимостта от екологична култура на малкия ученик 
Според редица изследователи формирането на екологична култура става през 

първите 10 години от човешкия живот. Следователно началният етап на основната 
образователна степен е важен период за екологично образование на децата. По това 
време елементарните знания за културата на взаимоотношения на човека с природата 
се коригират, задълбочават, систематизират и обобщават. Началната училищна 
възраст е най-благоприятният период за емоционално взаимодействие на детето с 
природата и следователно, за формиране на елементарна екологична култура. [6; 7]  

Какво означава екологична култура? Френският антрополог Жорж Оливие опре-
деля връзката между човека и природата като „културно пространство, обединяващо 
взаимоотношенията между хората и природата, хората и обществото, хората и хора-
та. Културата може да се разглежда като изследване на ролята на човека в природата 
или ролята на природата за човека.“[5] Според него екологичната култура е осъзнато 
отношение на човека към природата, което осигурява запазване и обогатяване на 
околната среда, създава благоприятни условия за живот и усъвършенстване на чо-
века. 

Понятието „екологична култура“ включва в себе си няколко взаимосвързани еле-
мента: екологични знания, екологични чувства, екологосъобразно поведение, еколо-
гично мислене и екологично съзнание. „Основа за проява на екологична култура е 
човешката дейност, стремежът да осъзнаем своето влияние върху природата, рацио-
налното използване на нейното богатство и начини за подобряване на заобикалящата 
ни природната среда“. [4] В тази връзка екологична култура означава наличие у чо-
века на определени знания, вярвания, морални нагласи, готовност за дейности, съоб-
разени с принципите за уважение към природата. 

Обучението на учениците в началния образователен етап с цел развитие на еко-
логична култура предполага създаването на условия за формиране на нейните основ-
ни компоненти – екологични знания, екологично мислене, екологично отношение 
към природата и екологосъобразно поведение. Екологичните знания включват позна-
ния за връзката между природата и човека, познаването на нормите и правилата на 
поведение в природата; екологичното мислене се изразява в създаване на конкретни 
убеждения и мироглед, насочени към опазване на природата и заобикалящата ни сре-
да; под нравствено-екологично отношение към околния свят се разбира отношението 
човека към природата, основано на познаване и спазване на моралните стандарти; 
екологосъобразното поведение е съвкупност от мотиви, действия, умения, които оп-
ределят разумното взаимодействие в системата „човек - природа“. 

Екологичната култура е немислима извън чисто практическото отношение към 
заобикалящата среда, което се формира със съвместни усилия на учители и ученици. 
Става дума за създаване на надеждна психологическа основа за екологосъобразно 
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приобщаване към природата и обществото. Това трябва да е свързано с развитието на 
детето, с неговите способности, физически и интелектуален потенциал, с възпи-
танието в трудолюбие, грижовно отношение, предприемчивост и пестеливост. 

 
Изследователският подход – обучение чрез опит и трайно усвояване на 
знанията  
Изследователският подход в обучението не е ново педагогическо явление. В про-

дължение на векове основна задача на образованието е предаването на информация 
на учениците и обучението им в алгоритмите за нейното използване. Така например 
древноегипетската математика прилича на колекция от „рецепти“: „за да намерите 
обема на пирамида, умножете дължината на основата на пирамидата по ширината на 
основата и по една трета от височината“. Идеята за доказателство на дадена теза се 
ражда в Древна Гърция, благодарение на гръцката демокрация: гърците са поискали 
доказателство за аргументите, дадени от говорещия на агората. Но дори древногръц-
ката геометрия – първата мисловна школа и единственият изучаван предмет, който е 
оцелял почти непроменен в продължение на две хилядолетия – е била система от „го-
тови“ аксиоми и теореми. 

Днес вече е очевидно: знанията не е необходимо да не се дават в „готова форма“, 
а на принципа „научи се да учиш“, т.е. да се получават нови знания и да се проверява 
тяхната валидност. Защо? 

1. Технологичният прогрес е толкова бърз, че знанието се променя значително по 
време на активния живот на човека.  

2. „Готовите знания“ днес са много лесно постижими – достатъчно е да извадим 
смартфона от джоба си. Уви, тази „готовност“ често обезценява знанието. 

3. Много специалности изискват умение за вземане на решения при липса на ин-
формация. За да се вземе информирано, а не произволно решение, човек трябва да 
може да определи каква информация липсва и да може да я намери, за да предвиди 
малко или много развоя на събитията. И за това е необходимо да се проучи ситуация-
та, да се открият и използват нейните присъщи модели, тъй като е възможно да се 
прогнозира само въз основа на закономерности. 

Съвременните стандарти за образование са изложени в различни регулаторни до-
кументи, по-специално в Закона за предучилищното и училищното образование. Тези 
актуални изисквания също се базират на изследователския подход в обучението, при 
който ученикът не трябва да бъде пасивен консуматор на „готови“ знания, а да възпи-
тава умения, които позволяват самостоятелно да получава информация и активно да 
участва в творчески или изследователски дейности. Ето защо все по-актуално става 
прилагането в учебния процес на такива технологии, които биха допринесли за фор-
мирането и развитието на способността на учениците да учат творчески и самостоя-
телно. В целия списък на новите педагогически средства за обучение ключово значе-
ние има изследователският метод, който осигурява не само обучение чрез опит, но и 
дълбоко и трайно усвояване на знанията. 

Изследователският подход е начин за запознаване на учениците с методите на 
научното познание, важно средство за формиране на техния научен мироглед, за раз-
витие на мисленето и на познавателната им самостоятелност. Този подход тради-
ционното се свързва с класификацията на методите, според вида познавателна дей-
ност на учениците. Развитието на изследователски и инженерни практики, които 
формират основата на естествено-научните изследвания, се явява една от възможните 
области на неговото приложение. 
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От казаното до тук може да се направи изводът, че съвременните образователни 
стандарти изискват прилагането на изследователски подход в обучението. Но това е 
трудно за  реализиране в образователната практика, тъй като е необходимо да се оп-
ределят обектите и целите на всяко изследване, да се разработи методика за изследо-
вателския подход и да се създадат подходящи учебно-методически материали. Това е 
причината използването на този подход по-често да се декларира, отколкото да се 
прилага. 

Какви са функциите на изследователския подход? Те са няколко и се намират в 
диалектическо взаимодействие. Неговите функции включват: възпитание на познава-
телен интерес; създаване на положителна мотивация за учене и образование; форми-
ране на задълбочени, силни и ефективни знания; развитие на интелектуалната сфера 
на личността; формирането на умения и способности за самообразование, т.е. форми-
ране на начини за активна познавателна дейност; развитие на познавателна активност 
и самостоятелност. 

 

Същността на изследователския подход в обучението се състои във: 
а)  въвеждане на общи и частни методи на научно изследване в процеса на обра-

зователното познание на всичките му етапи (от възприятието до прилагането 
в практиката); 

б)  организиране на учебна и извънкласна научно-образователна, издирвателна и 
творческа дейност; 

в)  актуализация на вътрешнопредметни, междупредметни и междуциклови 
връзки; 

г)  усложняване на съдържанието и подобряване на процесуалните аспекти на 
познавателната дейност; 

д)  промяна на характера на връзката „учител – ученик – екип от ученици” в по-
сока на сътрудничество. 

 

Съдържателната основа на изследователския подход в обучението включва 
взаимовръзката между съдържанието на изучавания материал, методите и формите 
на обучение, организационните форми на учебната работа. Той помага на учениците 
да открият хармоничната връзка между разнородни явления и факти, картината на 
природата като едно цяло. Всичко това има отношение към формирането на еколо-
гична култура на учениците в началния образователен етап. 

 

Водещи в изследователския подход са следните методи: 
- индуктивните и дедуктивните, евристични и изследователски методи;  
- методи и средства за стимулиране на ученето, а също и общодидактични 

похвати, като анализ и установяване на причинно-следствените връзки;  
- сравнение, обобщение и конкретизация;  
- движение на хипотези;  
- трансфер на знания в нова ситуация;  
- търсене на аналог за ново решение на проблема, доказателство или опровер-

жение на хипотезата;  
- планиране на обучение;  
- регистрация на резултатите от изследването. 
 

Освен в традиционните педагогически ситуации, в етапа 1. - 4. клас изследова-
телският подход може да бъде приложен в органично съчетание с различни организа-
ционни форми на обучение. Сред тях дискусии, беседи, практикуми, консултации, 
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наблюдения, екскурзии и др. Използването на различни организационни форми на 
обучение оказва положително въздействие за развитието на познавателна самостоя-
телност у учениците, което е необходимо качество за всяка социалноактивна личност. 

При практическото прилагане на изследователския подход в обучението е 
необходимо да се прилагат различни форми на учебно-възпитателна работа. За деца-
та в начална училищна възраст са особено подходяща индивидуалната работа, при 
която учебната задача се изпълнява самостоятелно от всеки ученик, в съответствие с 
индивидуалните му възможности и без взаимодействие с други ученици. В процеса 
на извършване на индивидуална работа учениците развиват самостоятелност, целе-
устременост в учебно-познавателната дейност и при решаване на учебни и практи-
чески задачи. Формират се отговорност, ефективност, готовност за преодоляване на 
трудностите, необходимост от самостоятелно попълване на знания, ангажиране със 
самообразование, самовъзпитание; желание за целенасочено използване на научно-
популярна, художествена, справочна литература, речници, енциклопедии; навик 
системно да проверяват резултатите от своя труд. 

Груповата учебна работа предполага разделянето на класа на няколко временни 
групи, което може да се реализира с оглед на знанията на учениците върху изучава-
ния материал, техните индивидуални особености, интереси и взаимоотношения. Този 
вид организация позволява да се активизира познавателната дейност на учениците и 
в същото време действа обединяващо за класа.  

Фронталната учебна работа включва едновременно изпълнение на общи задачи 
от всички ученици от класа. Тя може да бъде устна, писмена, експериментална, а съ-
що и да има различия в характера на познавателната дейност на учениците – възпро-
извеждаща или творческа. Спецификата на фронталната работа в изследователския 
подход е постоянното съчетаване на възпроизвеждане и творчество на учениците. В 
същото време промяната в нивото на когнитивна независимост винаги се случва на 
фона на дълбоко разбиране на изучаваното явление или факт.  

Изследователските дейности, организирани от учителя в класната стая, оказват 
най-пряко въздействие върху извънкласната работа по предмета. Известно е, че уро-
кът не винаги дава възможност за детайлно и задълбочено разбиране на факти, явле-
ния и закономерности. Логично продължение на урок или поредица от уроци по да-
дена тема може да бъде всяка форма на научна, образователна, търсеща и творческа 
дейност в извънучебно време. Ето и някои примери: „Седмица на науката“, виктори-
ни, конкурси, дебати, творчески работилници, социални и екологични проекти, мате-
риал, подготвен от учениците като тяхно самостоятелно изследване. 

 
Ключови компетентности и екологична култура 
Ключoвите кoмпетентнoсти на XXI век са записани в Еврoпейската квалифика-

циoнна рамка за учене през целия живoт. В дoкумента резултатите oт oбучениетo са 
дефинирани катo пoказател за oнoва, кoетo учащият знае, разбира и мoже да направи 
при завършване на учебния прoцес. [2] Екологичната култура можем да свържем с 
четири от ключовите компетенности – математическа грамoтнoст и базoви кoмпетен-
ции пo прирoдни науки и пo технoлoгии; социални и граждански компетенции; кул-
турна компетентност; умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 
начин на живот (т. нар. здравно-екологични компетентности).  

Те са включени в Закона за предучилищното и училищното образование [1] и са 
свързани със: 
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-  знания за заобикалящия ни свят и тяхното прилoжение с цел да се видoизмени 
заoбикалящата среда в зависимoст oт желаниетo и нуждите на чoвека;  

-  необходими умения за сoциалния живoт, ефективнoтo взаимoдействие с други 
хoра и в група, прилагани в личния и oбществения живoт;  

-  твoрческo изразяване на идеи, oпит и емoции;  
-  овладяване на екологични знания, формиране и развитие на умения за опазва-

не на околната среда и за здравословен начин на живот, изграждане на цен-
ностни отношения към околната среда у подрастващите.   

Конкретни дейности, насочени към екологичното възпитание в етапа 1. – 4. клас, 
са застъпени в учебните програми по родинознание, околен свят и човекът и приро-
дата. Това става чрез включване на малкия ученик в разнообразни по характер само-
стоятелни изследователски задачи, значими за самия него. Така, без излишна повест-
вователност и императивност от страна на учителя, ученикът открива самия себе си, 
формира ценни умения, които го доближават по функционален път до прогнозира-
ните резултати, но и събуждат рефлексивност у детето.  

Документ, удостоверяващ ангажираността на училището към екологичното въз-
питание, е и Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното 
и интеркултурното образование на просветното министерство. [3] В нея се предста-
вят същността и целите на екологичното образование, формите на осъществяване, 
институционалните политики за подкрепа. В Приложение №3 от Наредбата се поста-
вят рамкови изисквания за придобити знания в четири възрастови групи, сред които е 
и началният образователен етап. Разделени са на различните сфери на влияние, които 
човек има над околната среда, а именно елементите вода, почва и въздух, енергия и 
климат, потребление и отпадъци, общество и околна среда. Представени са и очаква-
ните резултати от обучението на децата и учениците, като тези за етапа 1. – 4. клас са 
следните: 

-  описва основните компоненти в състава на атмосферния въздух и етапите в 
кръговрата на водата; 

-  аргументира нуждата от опазването на чистотата на въздуха; 
-  изброява различни източници и начини за производство на енергия и обяснява 

как те влияят върху състоянието на атмосферата и околната среда; 
-  коментира някой от основните начини за опазване на природата – различни 

видове резервати у нас и по света, разумно ползване на ресурсите, поддържане 
на чистотата в заобикалящата ни среда; 

-  анализира влиянието на замърсяването на околната среда върху здравето на 
човека. 

 

Изследователски задачи за работа с ученици в начална училищна възраст 
Една от задачите на учебнaтa работа в началното училище е не само да бъдат 

предоставени теоретични знания, но и да се даде възможността на децата да влязат в 
контакт с околната среда и нейните многобройни проявления чрез всичките си се-
тива. Само на основата на придобития собствен опит, натрупан в резултат на осъ-
ществения контакт с природните и социалните феномени, те могат да вникнат в същ-
ността на връзките и зависимостите в природата. Само така е възможно да се породи 
чувство на уважение не само към природната среда, но и към човека като природно и 
социално същество. Освен това естественото любопитство на децата най-добре се 
удовлетворява чрез наблюдение, търсене на информация, поставяне на въпроси и 
търсене на отговорите им чрез опит и формулиране на изводи на основата на доказа-
телства. 
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С цел да се изгради екологично знание още в началното училище учениците 
могат да се научат да измерват температурата и влажността на въздуха, стойностите 
на въглероден диоксид и нивото на шум в населеното място и извън него. Малките 
ученици могат да се превърнат в изследователи и ако бъдат въвлечени в проследява-
не на показателите на питейната, на речната или морската вода в населеното място. 
Така чрез личен опит ще усвоят основни знания в областта на естествените науки, 
които имат пряка връзка с екологията.  

Чрез експериментална работа в дома или в класната стая може да се създадат на-
вици за пестене на вода. Достатъчно е кранчето на чешмата да не се затяга до край, 
да се остави леко да покапва само за час, а под нея да се постави празен съд. След 
това децата ще проверят събраното количество вода, а с него ще полеят една саксия 
например. На следващият ден времето може да се увеличи на 3 – 5 часа, отново да се 
провери събраното количество вода и да се намери подходящо приложение. Така де-
цата сами ще осъзнаят необходимостта от пестене на вода.  

Удачен вариант за приложение на изследователския подход с цел демонстрация 
на процеса на пречистване на водата е експериментът с пясъчен воден филтър. Уче-
ниците могат да го изработят сами с подръчни средства – пластмасови бутилки, ко-
фички от кисело мляко, филтър за кафе, лъжица. Необходимо е да си набавят още 
фин и едър пясък, дребни камъчета, бутилка с кална вода. Чрез експеримента учени-
ците ще научат, че течащата вода има способността да се прочиства чрез естествени 
биологични процеси и физическа филтрация. Филтрирането се използва и като начин 
за пречистване на отпадъчни води. 

С чистотата на водата е свързан и друг интересен опит, който може да се реали-
зира чрез екипна или самостоятелна работа в класната стая. В чаши с оцветена вода, 
което е удачно да се направи и с боя за яйца, се потопят бели цветя. На другия ден 
учениците констатират промяната на цвета им и по този начин чисто практически 
научават, че чистотата на водата се отразява на всичко и всички. 

Друг експеримент е подходящ за изясняване на влиянието на замърсяването на 
водата върху живота на водните обитатели. За него са необходими съд, вода, малко 
олио и две пера от птица. В края на изследователската работа малките ученици съв-
сем естествено достигат до извода, че когато във водата попадне мазнина, на повърх-
ността й се образува слой, който не се разтваря. Мазнината попива в перушината на 
водните птици, перата им се слепват и подгизват от водата, което силно затруднява 
тяхното движение. 

Удачно приложение в урочната работа има и експериментът с моделиране на 
парниковия ефект, чрез който се изяснява механизмът на действие на този процес. За 
целта учениците трябва да разполагат с два буркана с капачки, вода и слънчево място 
в класната стая. Достатъчно е да се сипе по малко вода във всеки буркан, а след това 
да се постави капачката само на единия. Бурканите се оставят на слънчево място и се 
наблюдават промените след няколко часа. Вижда се, че отвореният буркан не се е 
променил, може би водата в него е намаляла леко, докато затвореният буркан е загрят 
и стъклото е запотено. Какво се е случило? Топлината от слънцето не може да избяга 
от затворения буркан, точно както топлината от Земята не може да премине поради 
парниковите газове. 

На учениците от 1. до 4. клас може да се предложи и интересна игра, в която е 
удачно да се включат и родителите. Те заедно с децата трябва да попълнят специална 
таблица, предварително подготвена от учителя. В нея е необходимо да се отбележи 
каква енергия използват у дома за различни дейности (за готвене, за миене, за къпане 
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и т.н.). Тази игра ще ангажира родителите да обяснят на децата за енергията, която 
използват в дома си. Освен това самите родители ще осмислят влиянието на енергийните 
източници над природата. След това може да се добави таблица за това как според 
ученика може да намали потреблението на електроенергия в дома му. Като по този начин 
се провокира размишленията над тази тема и се потърсят материали сред преподаваните 
в училище или от родители и други алтернативни източници на информация. 

Контактът с природата е необходима основа за екологично образование. Той сти-
мулира духовното развитие на детето и възпитава в екологично поведение, насочено 
към опазване на околната среда. Затова за малките ученици е добре да се организират 
екологични екскурзии, занимания на открито, еко дни за почистване, които да са съ-
четани с наблюдения и изследвания. Освен това децата много обичат да създават раз-
лични произведения с ръцете си – да моделират, да рисуват, да правят макети, за кои-
то техният творческия потенциал може да бъде насочен към развиване на екологич-
ната култура.  

 
Заключение 
Изследователският подход предоставя неограничени възможности на децата да 

опознават и откриват необятния свят на природата. Чрез различни методи, техники и 
игри те могат да експериментират с водата, въздуха, почвата, растенията. Стремежът 
е да се научат да развиват и поддържат уважението към природата, да осъзнават ре-
зултатите от човешката дейност върху нея. Близостта с природата може да върне усе-
та към простотата и естественото, желанието да играеш навън, да общуваш, да бъдеш 
откривател в своя свят.  

Учениците могат да се научат да възстановяват, изобретяват различни неща от 
природни материали, да използват природните ресурси ефективно, но и пестеливо. 
Съвременното поколение расте с представата, че всичко може да се подмени, че из-
точниците са неизчерпаеми и е добре да имаш много неща. Тези представи обикнове-
но не са свързани пряко с природата, но когато децата се сблъскат с цикъла на при-
родното съзидание, те установяват колко важно е да пазят, да бъдат пестеливи и да 
възстановяват заобикалящия ги свят. Само така можем да ги превърнем в посланици 
на каузата „Бъдещето на планетата зависи от всеки един от нас“.   
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Резюме: Пандемията от COVID-19 и въведените извънредни мерки за ограничаване 
на разпространението на вируса в България принудиха образователните институ-
ции (и не само тях) да прекъснат всички присъствени форми на обучение. Това пос-
тави ръководителите на училищата в критична ситуация, защото образовател-
ният процес трябваше да се реорганизира и да започне да се провежда от разстоя-
ние в електронна среда или в други неприсъствени форми на обучение.  
В самото начало на пандемията образователните институции и учителите имаха в 
голяма степен свободата самостоятелно да вземат решение относно моделите, 
формите, методите и инструментите за начина на преподаване и учене, според 
спецификата на населеното място, училищната функционалност и култура и нуж-
дите на учениците.  
Как учителите се справиха с това предизвикателство? Имаха ли готовност да пре-
крачат границата от преподаване „лице в лице“ към преподаване в електронна сре-
да? С какви нагласи преминаха през целия този процес на трансформация? Как 
родителите откликнаха и какво е участието им в обучението на децата им? 

Ключови думи: пандемия, учене в електронна среда, учител, начален образователен 
етап, учебен процес, смесено обучение, учене и преподаване. 
 
Abstract: The COVID-19 pandemic and related emergency measures to limit the spread of 
the virus in Bulgaria led to the termination of all forms of education in schools from March 
13, 2020. The learning process was reorganized and conducted remotely in an electronic 
environment and other absentes forms of training. Significant degree of freedom was given 
to schools and teachers to determine the models, forms, methods and tools for organizing 
teaching and learning processes according to the specific school context and the needs of 
students. 
How did teachers cope with this challenge? Were they willing to cross the line from face-
to-face teaching to e-learning? With what attitudes did you go through this whole process 
of transformation? 

Keywords: pandemic, e-learning, teacher, primary education, learning process, blended 
learning, learning and teaching. 
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Образованието е сфера, която е сред най-обсъжданите и в която промените вина-
ги са важни, но и трудни. Всяка промяна, ориентирана към функционалността и 
ефективността на образователните институции е налагана от новите реалности в 
общественото развитие и в същото време е свързана и с промяна в ролята на учителя. 
Съвременна тенденция по отношение промяната в ролите на учителя е от препода-
ващ знания на децата и учениците в съветник, координатор, посредник, насочващ и 
стимулиращ процеса на познанието, подкрепящ и насърчаващ усвояването на знания 
и развиването на умения, катализатор на активността и креативността на обучаемите. 

Нови роли, нови функции в работата с нови поколения деца в нова класна стая. 
За трансформацията от усвоените и отработени роли към т.н. „нови“ роли са необхо-
дими и очаквани и нови педагогически и психологически компетенции и личностни 
качества. Едно изискване остава непреходно и от първостепенно значение – да си до-
бър учител. Днес, когато повсеместно говорим за интерактивност и интердисципли-
нарност в обучението, дигитални технологии, социални иновации и социално пред-
приемачество, мултидисциплинарни иновации, креативност и т.н. изпълването със 
съдържание на категорията „добър учител“ е широка и многопластова.  

Според С. Смилкова „...креативността  е съзиданието, творчеството, импулсът за 
търсене и намиране на нещо ново, нестандартно, „улавянето на мига“ на инвенцията 
и въплъщението й в споделен интерес към реалността и опита от нея, основана на 
въображението“ [2]  

Това е пряко свързано и с компетенциите, необходими на подрастващите за доб-
ра социална, професионална и личностна реализация: креативност и иновативност, 
критическо мислене, комуникативност и сътрудничество. 

Целта на проучването е свързано с изследване на нагласите на учители в начален 
образователен етап за работа в електронна среда, в условия на пандемия. Проучване-
то на нагласите за учене от разстояние в електронна среда е актуален проблем, който 
произтича от продължителността на създалата се извънредна ситуация. Комбинация-
та с различни особености (демографски, политически, икономически), както и с 
проблемите за социално взаимодействие, водят след себе си негативни последици: 
пропуски в обучението, затруднения в общуването, дисбаланс във връзката между 
училището и родителите. Основен изследователски метод е анкетата. За конкретизи-
ране на някои от въпросите като допълнителен метод беше използвано и интервюто.  

Резултатите от проучването трябва да дадат отговор на следните изследователски 
въпроси: към каква форма на обучение са преминали училищата; при „връщане към 
нормалността“ учебните практики ще бъдат ли по-различни, например с повече 
онлайн/дистанционно обучение от преди; какъв е опитът на учителите в организи-
ране на онлайн обучение; кои са основните предизвикателства за учителите при 
обучение от разстояние в онлайн среда. 

Анкетно проучване е проведено с 110 родители и 170 учители. При изследването 
е използван анкетния метод. Анкетната карта е разработена с помощта на Google 
Forms. Попълнена е онлайн чрез разпространение в социалната мрежа Фейсбук.  

Анкетата за родители съдържа 11 въпроса, а тази за учители 7 въпроса.  
Проведеното изследване се проведе в периода  септември–октомври 2021 г.  
Получените резултати се анализират количествено и качествено, като се из-

вършва и сравнителен анализ. Наблюдения и преки разговори с учители сочат, че в 
условията на пандемия се ограничава както възпитателното въздействие на учителя, 
така и влиянието на училището като цяло. 
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На въпроса, свързан с удовлетвореност на родителите от организацията и про-
веждането на образователен процес в извънредна ситуация и в електронна среда, 

преобладаващият брой от анке-
тираните отбелязват, че са удов-
летворени от организацията на 
провеждане на образователния 
процес „в голяма степен“ (45,5%) и 
9,1% „в много голяма степен“. 
Неудовлетвореност от организа-
цията изказват 27,3%, а „в много 
ниска степен“ 9,1%. 9,1% е про-
цента на тези, които нямат мнение. 

 

Диаграма 1. Удовлетвореност на родителите от организацията и провеждането 
на образователен процес в извънредна ситуация 

 
 

Интересни са резултатите от 
отговора на въпроса за удовлет-
вореността на учениците от обу-
чението в електронна среда. 
72,7% от родителите споделят, че 
на техните деца не им харесва 
обучението в електронна среда. 
18,2% харесват тази форма на 
обучение, а 9,1% са безразлични. 

 
Диаграма 2. Как реагира детето/децата Ви на обучението от разстояние в 
електронна среда? 

 
Следващият въпрос от анкетната карта е свързан с възможността на родителите 

да осигурят достъп до технически средства (компютър или таблет) за времето, в 
което има учебни занятия. Най-важното за провеждане на обучение от разстояние в 
електронна среда е компютърът и 90,9% от родителите посочват, че имат възможност 
да осигурят достъп до него. Относителният дял на родителите, които нямат тази 
възможност е малък  9,1%. 

Подобни са резултатите и по отношение на осигуряването на работно място, 
което дава възможност на малкия ученик да фокусира вниманието си върху възложе-
ните задачи. 81.8% от родителите осигуряват място, което е уединено и помага на 
ученика да концентрира вниманието си върху учебното съдържание, което учителят 
представя/ обяснява или да работи самостоятелно по учебно-познавателни задачи, 
възложени от учителя. Съответно 18.2% от родителите споделят, че нямат възмож-
ност да осигурят такова място. Причините са свързани с работата на родителите, кои-
то също работят у дома или от по-големи братя и сестри, които учат присъствено, в 
електронна среда. 

На въпроса дали се налага родителите да помагат при използване на компютърни 
приложения, които са необходими и са включени в подготовката на детето 36,4% от 
родителите са избрали категорично утвърдителен отговор. Други 54,5% са отгово-
рили, че помагат в случаите, когато се използва ново, непознато приложение. Едва 
9,1% отговярьт отрицателно, т.е., че не се налага да помагат. 
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 Очаквани са резултатите от въпроса, свързан с времето, необходимо за под-
готовка и изпълнение на задания при учене в онлайн среда. Най-предпочитаният от-

говор е над 4 часа – 45,5% роди-
тели. Други 27,3% от родителите 
са се обединили около твърде-
нието, че децата им отделят сред-
но до 4  часа всеки ден. 18,2% до 
2 часа, а 9,1% под 1 час. В преки 
разговори с родители беше спо-
делено, че обучението в елек-
тронна среда ги изправя пред зат-
руднения, свързани с допълни-
телни обяснения по учебното съ-
държание (почти по всички учеб-
ни дисциплини). 

 

Диаграма 3. Колко време отделя детето Ви за подготовка и изпълнение на задания 
при обучение от разстояние в електронна среда? 

 
Обучението по време на извънредното положение, обявено заради пандемията от 

Ковид-19 носи както позитиви, така и негативи за престоя у дома както малките 
ученици в начален образователен етап (1.-4. клас), така и за техните родители, на 
които им се налага да работят и да се грижат за тях. Родителите са на мнение, че пре-
късването на присъствените учебни занятия не е повлияло положително/ бла-
гоприятно на общуването между членовете на семейството. Отговорите на въпроса, 
дали новите условия на учене осигуряват по-голяма възможност за общуване  
гравитират около „не“ – 54,5% и „не винаги, всички сме заети с работа и с учене  у 
дома“ – 45,5%. Това е неочаквано и буди тревога, защото съжителството „всички 
заедно“ за дълги периоди от време би трябвало да благоприятства общуването между 
членовете на семейството под формата на споделяне, обсъждане, подпомагане, 
дискутиране на постижения и проблемни ситуации. Въпреки незадоволителния 
резултат повечето родители споделят, че за положителна черта на ученето от дома 
може да се приеме отпадането на ранното ставане, което е свързано с времето за 
придвижване до образователната институция, а за малките ученици и възможността 
да играят повече.  

Следващият въпрос към родителите е свързан с осигуряването на достъп до елек-
тронни платформи и инструменти. Обезпечаването на ученето от разстояние в 
електронна среда е от важно значение за ефективното протичане на образователния 
процес. Наблюдения и преки разговори с училищни директори на територията на 
областите: Бургас, Стара Загора, Плевен, Кърджали  показват, че образователните 
институции са имали различна степен на обезпеченост с адекватна спрямо нуждите 
им виртуална среда.  В голяма част са използвали електронен дневник, много малка 
част (около 10-11%) – собствени образователни платформи. Половината от директо-
рите споделиха, че имат училищен абонамент за образователни платформи (най-
използваната е „Уча се“ и „е-Просвета“, които са подходящи и за провеждане на он-
лайн обучение. Що се отнася до родителите и техните предпочитания, преобладава-
щият относителен дял е за „онлайн класна стая“ – 70%. След него се нарежда плат-
формата „Уча се“ – 20%. 10% от анкетираните избират видео уроци от училище и 
индивидуалните срещи. 
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Попитани, дали учителите имат готовност за справяне с учебен процес от раз-
стояние в електронна среда и качествено преподаване на учебно съдържание 90,9% 
от реципиентите са на мнение, че учителите имат готовност и са гъвкави спрямо съз-
далата се ситуация да се справят с учебния процес. 9,1% смятат, че не всички от тях 
успяват.  

Поставени в условия на социална изолация, малките ученици развиват синдром 
на тревожност. Това от своя страна, според психолозите, води до прояви на занижена 
самооценка, намаляване на мотивацията за учене, допускане на грешки, поради раз-
сеяност, дори до неразбиране на поставените учебно-познавателни задачи. От друга 
страна допълнителни затруднения като недостатъчна техническа обезпеченост на 
процеса на учене, забавяне на процеса на свързаност с учебни онлайн платформи во-
ди до допълнителна раздразнителност и напрежение. Всичко това поставя учителите 
в още една роля – на консултанти за личностна подкрепа. Запитани дали детето им 
получава допълнителна подкрепа за личностно развитие, 72,7% от родителите споде-
лят, че децата получават допълнителна подкрепа, а според едва 27,3% не получават. 
Внимането на родителите, макар и неосъзнато е насочено пряко върху обучението в 
електронна среда, а това измества наблюдението върху емоционалното състояние и 
новосъздадения модел на емоционално общуване в семейството, а това вече е пред-
поставка за необходимостта от личностна подкрепа. 

Анкетната карта за учители е с по-малък брой въпроси, които са свързани най-
вече с опита им да работят в електронна среда. 

Първият въпрос от анкетната карта за учители е ориентиран пряко към опита им 
в областта на онлайн преподаването. Отговорите са концентрирани в първите два 

варианта от дадените за из-
бор, четири. 76,5% от анке-
тираните учители твърдят, 
че имат богат опит в об-
ластта на онлайн препода-
ването, а 23,5% имат пре-
дишен опит в тази област. 
За съжаление не става яс-
но, от къде е натрупан този 
опит. Отговорите също не 
са показателни. 

 

Диаграма 4. Оценете, според Вас, Вие и Вашите колеги, какъв опит имате за 
работа в онлайн среда? 
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Следващият въпрос е формулиран по следния начин: Като учител, кое Ви изнена-
да приятно при онлайн обучението? Анкетираните учители имат възможност да из-
бират от дълъг списък с възможни отговори. 

Най-приятната изненада, спомената от 29,4% от анкетираните, са иновациите 
(т.е. свободата да се експериментира с педагогическата практика). 

Второто място се 
разделя между широ-
ката гама от инстру-
менти и достъпност 
(платформи, материа-
ли и ресурси) с 17,6%. 
Следват повече само-
стоятелност и гъвка-
вост с 11,8%, полез-
ността е с 5,9%, също 
толкова от анкетира-
ните са избрали 
„нищо“. 

 

Диаграма 5. Какво Ви изненада приятно при онлайн обучението? 
 
 

На въпроса, свързан с проучване на предизвикателствата при обучението в елек-
тронна среда, изследваните лица имаха възможност да изберат пет от възможностите 
в списъка.  

Най-често срещаното предизвикателство (70,6%) е повечето натовареност и 
стрес при работа от вкъщи (като 17,6% намират управлението на времето и органи-
зацията за трудност). Достъпа на учениците до технологии (компютри, софтуер, 
стабилна интернет връзка и т.н.)  е на второ място (47,1%), а за учителите (23,5%). 

Най-голямото предизвикателство във връзка с подпомагането на учениците е 
поддържането на мотивираността и ангажираността им (41,2% от анкетираните 
са избрали тази опция), следвано от включване на учениците в неравностойно со-
циално положение и включване на непокорните ученици (23,5%). 

Дигиталните компетенции се смятат за предизвикателство сред учени-
ците (23,5%), a сред учителите (5,9%).  

Най-често споменаваното предизвикателство във връзка с учебното съдържание 
и оценяването е подготвяне на съдържание за онлайн и дистанционно обучение 
(29,4%), следвано непосредствено от и оценяване на напредъка на учениците 
(23,5%) и конвертирането на дейностите и съдържанието в дейности за онлайн/ 
дистанционно обучение (11,8%). 17,6% от анкетираните докладват за проблеми в 
комуникацията с учениците, а 11,8% – с родителите или настойниците. 

Въпреки предизвикателствата, пред които бяха изправени учителите, премиване-
то от присъствена в дистанционна форма на обучение „принуди“ и учителите, и уче-
ниците да прилагат и да използват ефективно възможностите на „новите“ техноло-
гии. Това даде възможност за повишаване на самооценката и убедеността, че елек-
тронните устройства (компютри, таблети, телефони) могат да бъдат полезен и удобен 
инструмент в процеса на преподаване и учене. Много голяма част от учителите „съб-
раха смелост“ да опитат иновативни методи на преподаване и да организират педа-
гогически взаимодействия, според нуждите и възможностите на отделните ученици. 
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Интересни са резултатите от въпроса относно ресурси и потребности, които биха 
подпомогнали обучението в електронна среда в условия на дистанционно обучение. 

От предоставените осем възможни отговора, най-често избираната опция е 
„повече безплатни ресурси и инструменти от компаниите за образователни техно-
логии“ (41,2%). Друг полезен тип учебно съдържание са уебсайтовете с изброени 
полезни ресурси (17,6%). 

Втората най-често споменавана опция за подкрепа са ясните указания от 
Министерството на образованието и науката (17,6%). 

Споменават се и различни видове за професионално развитие, и по-конкретно 
бързи курсове за онлайн преподаване (5,6%), видеоклипове и видео планове на уроци 
от добри практики (5,6%) и лесен контакт с експерти, като например по-опитен 
учител в областта на онлайн преподаването или ИКТ експерт (11,8%). 

 
 

 
 

Диаграма 6. Ресурси и потребности, които биха подпомогнали обучението в 
електронна среда в условия на дистанционно обучение 

 
Професионалното развитие на учителите, ориентирано към развитие на дигитал-

на компетентност е важна част от продължаващото образование. Компетенциите за 
работа в електронна среда са свързани с ефективно управление на дигитална класна 
стая, с интегриране на информационните технологии в преподаването, с умения за 
разработване на електронно учебно съдържание и електронни инструменти за кон-
трол и оценка на знанията и уменията, с умения за личностна подкрепа и консул-
тиране на учениците, които срещат затруднения при усвояване на учебното съдържа-
ние или имат проблеми с включването във виртуална класна стая и др.  Не трябва да 
се пренебрегва и приноса на професионалните учителски общности по отношение на 
разработването и споделянето на за електронни образователни ресурси. 
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Следващият въпрос към учителите търси мнението им относно начина, по който 
се правят учениците с ученето в електронна среда.  

Преобладаващата част – 
56,3% не са съгласни, че 
учениците се справят по-
добре в тази форма на 
обучение. 31, 3% не могат 
да преценят, а 12,5% смя-
тат, че така учениците се 
справят по-добре. 

 
 

Диаграма 7. Считате ли, че учениците се справят по-добре с ученето и комуника-
цията при ученето в електронна среда? 

 
Категорично е мнението им по отношение на облика на училището, когато ситуа-

цията на пандемия бъде отменена. Въпросът е дали, когато училището бъде отново 
отворено, ученето в електронна среда ще отпадне. 

Според 41,2% от анкетираните, училището ще бъде различно: обучението в 
електронна среда ще бъде неразделна част от училищните практики, а 35,3% смятат, 
че ще бъде малко по-различно, с редуване на присъствено обучение и присъствено 

обучение в електронна сре-
да. Други 39% смятат, че 
много малко ще се про-
мени, а 23,5% споделят 
мнение, че училището ще 
се върне към първоначал-
ната си практика, с малки 
промени.  

 
 

Диаграма 8. Според Вас, когато училищата преминат в „нормален“ режим на 
работа, обучението в електронна среда ще бъде ли част от училищната практика? 

 
Последният въпрос от анкетната карта за учители, е как работата в електронна 

среда се отразява на личния им живот. 
Според 64,7% от анке-

тираните учители работата 
в електронна среда анга-
жира много от времето им. 
23,5% твърдят, че отнема 
цялото им лично време и 
само 11,8% са на мнение, 
че се чувстват по-спокойно 
у дома. 

Диаграма 9. Отражение на работата на учители в електронна учебна среда върху 
личния им живот 
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Направеното изследване само очертава параметрите на проблема за организация-
та и реализацията на образователния процес в електронна учебна среда, защото обу-
чението от разстояние има специфични особености и характеристики, изисква спе-
циализирана подготовка. Тази подготовка е различна от натрупания педагогически 
опит за организация и методи на преподаване, характерни за присъствен учебен про-
цес, с който сме свикнали. Присъственото обучение в електронна учебна среда изиск-
ва от учителите използване на подходи, които дават възможност за гъвкаво управле-
ние на образователния процес, което позволява разнообразие от методи и учебно-поз-
навателни задачи в различните етапи на урочната работа, дава възможност учебното 
съдържание да достига до учениците, но според техните възможности, познавателни 
интереси и потребности. Това неминуемо е свързано със задълбочено обмисляне от 
учителя на образователните цели, на учебното съдържание и организацията на всяка 
конкретна урочна единица. Посочените характеристики описват т. нар. системен 
преподавателски подход. Чрез него от една страна учителят мотивира, подпомага, 
включва учениците в педагогическото взаимодействие в рамките на урочна единица 
и от друга страна делегира/трансферира отговорността за ученето към учениците, 
чрез което ги „прави“ активни участници, които са отговорни за своето учене.  

 

Изводите от представеното проучване могат да бъдат обособени в две основни 
информационни цялости.  

 
Изводи от анкетна карта за родители 
Степента на удовлетвореност на родителите от организацията на образователен 

процес в електронна учебна среда в условия на пандемия се запазва висока. Преобла-
даващата част от изследваните родители са удовлетворени в голяма степен от органи-
зацията и провеждането на образователния процес в извънредна ситуация. Малка 
част от тях са изразили много ниска и ниска удовлетвореност, но въпреки това споде-
лят, че на децата не им харесва този начин на обучение. За по-голяма част от анкети-
раните родители не е проблем да осигурят на децата си достъп до компютър/таблет и 
място за учене. От отговорите на родителите става ясно, че приложенията, с които се 
работи затрудняват децата особено, ако са нови и това налага да търсят помощ. Друга 
част от децата имат нужда от помощ постоянно, а тези, които се справят сами са мно-
го малка част.  По-голяма част от родителите са удовлетворени от факта, че учите-
лите проявяват готовност и гъвкавост за справяне с учебния процес. Според малка 
част от тях не всички педагогически специалисти успяват да се справят с предизвика-
телствата на ученето в електронна среда. Няма такива, които изразяват неудовлетво-
реността си. Повече от половината анкетирани родители са удовлетворени, че в ус-
ловия на присъствено учене в електронна среда се осъществява допълнителна под-
крепа за личностно развитие на децата им. Малка част от тях отговарят отрицателно. 

 
Изводи от анкетна карта за учители 
Иновациите, свободния избор за експериментиране в процеса на преподаване, 

достъпа и  разнообразието от дигитални инструменти в най-висока степен изненадват 
положително изследваната извадка сред учителите. Почти всеки анкетиран посочва 
предизвикателства, свързани с обучението в електронна учебна среда, като най-
честите са повече натовареност и стрес при работата от вкъщи, подготовката на 
съдържанието за дистанционно обучение, мотивирането на децата и достъпа до 
технологии за учениците и за учителите. Идентифицирани са няколко предизвикател-
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ства, свързани както с подпомагането на учениците, така и с техните дигитални ком-
петенции и включването им в образователния процес. Комуникацията с родители и 
ученици също се отбелязва като предизвикателство. Анкетираните смятат, че за спра-
вяне със заявените предизвикателства могат да помогнат в голяма степен разнообраз-
ни образователни ресурси, а също и ясни указания от Министерството на образова-
нието и науката. В тяхна помощ може да бъде и лесният контакт с експерти в област-
та на електронното и дистанционното обучение и ИКТ. Всички анкетирани смятат, че 
след като училищата отново отворят врати за присъствено обучение, ученето в он-
лайн среда ще бъде част от образователния процес и споделят, че учениците срещат 
затруднения в тази форма на обучение. Може би като най-голям недостатък на уче-
нето в електронна среда е необходимостта от повече време за подготовка и обезпеча-
ване на образователния процес. 

В заключение трябва да посочим, че опитът, който учители, ученици, родители и 
управленски образователни екипи придобиха в условията на обучение от разстояние 
в електронна среда поставиха началото на нов вид иновативни практики в учи-
лището, които тепърва ще бъдат споделяни и апробирани в по-широк мащаб. Форми-
раните и обогатени педагогически и технически умения на учителите и на учениците 
в хода на обучението от разстояние в електронна среда са условие за ефективно при-
лагане на присъствено и на онлайн обучение при това учителите са в по-висока сте-
пен на готовност да използват натрупаните дигитални компетенции за работа в елек-
тронна среда и в присъственото обучение без да игнорират факта, че е необходимо 
допълнително обучение за подобряване и развиване на уменията им за работа с диги-
тални устройства, приложения и програми. 
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Abstracts: A study of the consumer attitudes for maritime tourism with a destination on the 
southern Bulgarian Black Sea coast is presented. The group of participants is a research 
type sample, numbering 153 people – 95 women (62%) and 58 men (38%). All are 
Bulgarian citizens. For the aim of the research, the multi-attribute model of M. Fishbein 
was applied. The data on the attributes of the sea destinations, which form the attitudes 
towards them, are analyzed. The results show that the dominant attributes that most 
determine the consumer attitudes of the sample in relation to sea holidays are: „food 
quality“, „peace of mind and security“, „quality of service“and „natural and climatic 
conditions“. 

 
 

1. Туризмът и неговото актуално значение 
Туризмът, като най-масовият феномен на XX век, през новото столетие встъпва в 

качеството си на значимо социално и политическо явление, влияещо върху стопан-
ската структура и икономиката, както на отделните региони и държави, така и на све-
та като цяло.  

Световният опит и практиката на социално-икономическата стабилност на разви-
тите страни показват, че географското положение на държавата, нейните природно-
климатични ресурси, историческото и културно наследство, стопанското развитие, 
политическата обстановка, етно-културният облик на населението, държавната поли-
тика и законодателството, рекламната дейност, наличието на квалифицирани кадри 
се превръщат в универсално благо за туризма, генериращо висока ефективност на ин-
вестиционните вложения в този отраслов сектор (Стефанова, 2012).  

Към момента социално-икономическата обстановка, а в периода 2019-2021г. 
кризата с ковид-пандемията, действат като мотиватор за пристъпване към активно 
развитие на вътрешния туризъм, което от своя страна поставя на дневен ред изисква-
ния за подобряване на конкурентоспособността на туристическите услуги, подобря-
ване на имиджа на държавата от гледна точка на туристическата привлекателност, 
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разработване на интегрирана маркетингова стратегия за привличане на потенциални 
потребители и популяризиране на българските туристически продукти и дестинации. 

България притежава достатъчно сериозен природно-рекреационен потенциал, бо-
гато културно-историческо наследство, социокултурни и антропогенни обекти, чието 
компетентно използване би позволило да се предизвика активен интерес от местни и 
чуждестранни туристи и инвеститори, като по този начин заетите в бранша ще бъдат 
обезпечени от високи и стабилни финансови доходи. 

В тази връзка трябва да се обърне специално внимание на идентифицирането на 
потребителските нагласи и предпочитания, тъй като изследването на потребителско-
то поведение е важно не само от гледна точка на успешното организиране на бъде-
щите дейности на туристическите обекти в съответствие с маркетинговите концеп-
ции, но има и огромна практическа стойност за развитието на туристическия пазар в 
страната като цяло.  

 
2. Социалните нагласи и тяхното значение  
Нагласите (англ. „attitude”) са едно от ключовите понятия в социалната психоло-

гия и отделна област на научни изследвания. Активното изследване на формирането 
на социалните нагласи започва през първите десетилетия на XX век. В основата стои 
тясната връзка между личността и обществото, от която човекът е неразделна част. 

С израстването и зрелостта на личността, с изграждане на умения, които се 
свързват с понятието за емоционална интелигентност, с натрупването на житейски 
опит в съзнанието на човека се формират устойчиви възгледи за социалните обекти и 
събитията от околния свят, включително и в сферата на трайните междуличностни 
взаимоотношения (Ганева, 2015). Тази настройка на съзнанието действа като регула-
тор на реакциите и поведението на човек при различните взаимодействия. В психоло-
гията това явление се нарича „атитюд” или социална нагласа. Нагласата се формира 
не само въз основа на субективния опит, но и чрез възприемане опита на другите хора.  

 

В средата на XX век екип от американски психолози идентифицира три основни 
компонента на нагласите (Eagly, Chaiken,1995; Проданов, 2014): 

 формирано съзнателно мнение – съществува във връзка с предмети, обекти, 
явления и събития, относно това какви свойства и качества притежават (в 
съзнанието на носителя на атитюда), както и за начините за ефективно и не-
ефективно взаимодействие с тях; 

 емоционално отношение (афект) – проявява се чрез преживяване на опреде-
лени емоции, чувства, усещания под формата на реакция на предмети, хора и 
инциденти, като има ясно разбиране дали явленията, инцидентите, субектите 
или обектите са приятни или отблъскващи; 

 поведенческа готовност – човек е готов да действа по определена схема в 
отговор на събитие или модели на общуване с хората. 

 

Следователно, нагласите включват когнитивни, афективни и поведенчески ком-
поненти. Всяка формирана нагласа има важни функции, които обикновено са неосъз-
нати от самия индивид. Обособени са четири основни такива: 

 Разрешаване на вътрешни съмнения, конфликти, освобождаване на егото от 
възприемането на неприятна за него информация. Подсъзнателно човек се 
стреми да има високо мнение за себе си, за социалната група, към която при-
надлежи и чийто социални нагласи споделя.  

 С формирането на социалната нагласа се извършва систематизиране, под-
реждане на знанията за околния свят. Нагласата дава възможност за бързо 
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анализиране и оценка на получената информация – важна ли е или не и отго-
варя ли на ценностите на индивида и на неговите жизненоважни интереси. 
Тази функция има отношение към потребителското поведение и избора на 
потребителски продукти(Соломон, 2011; Solomon, 2008); 

 Адаптиране към хора, събития и явления. Социалните нагласи помагат на 
индивида да намери това, което допринася за постигане на личните му цели 
възможно най-ефективно. Човек осъзнава, че подкрепяйки тези социални 
нагласи, които са приети от обществото, той също ще бъде приет и ще по-
лучи одобрението на социалната група.  

 Помощ в самореализацията, чрез изразяване на собствените ценности и въз-
гледи за живота. Социалните нагласи помагат на човека да действа по готова 
схема; да се реализира в обществото. Също така те се превръщат в елемент 
на самоопределение – човек разбира кой е той, как се отнася към различни 
събития, предмети, хора. 

 
По този начин нагласата е мощна конструкция на съзнанието, която едновремен-

но служи за автоматизиране и опростяване на поведенческите модели, за психологич-
на защита и субективно възприятие за сигурност и устойчивост в живота на човека.  

Изследването на потребителските нагласи е необходимо условие както за позна-
ването и разбирането на туристическото поведение, така и за ефективното ръковод-
ство на процесите и дейностите в туризма, включващи производство и предлагане на 
туристически продукти и услуги, управление на човешките ресурси, стратегическо 
администриране на туристическата организация и развитие на туристическите дести-
нации.  

 
3. Изследване на нагласите на българските туристи за избор на черно-

морска дестинация. 
За целта е приложен мултиатрибутивният модел на М.Фишбейн(Соломон,2011), 

който мери три компонента: декларираните убеждения, които хората имат за атитюд-
ния обект (черноморска дестинация); връзките обект – атрибут и оценката на всеки 
от важните атрибути. Чрез комбинирането на тези три елемента става възможно 
изчисляването на цялостната нагласа на потребителя към обекта. 

 
Изследвана група 
В изследването е включена извадка от 153 български туристи, които са избрали 

за своята почивка дестинация от българското южно Черноморие. Разпределението по 
пол е отразено в Таблица 1. От таблицата се вижда, че извадката не е балансирана по 
пол, което е едно от ограниченията в изследването. При интерпретацията на резул-
татите този факт трябва да се има предвид. 

 
Таблица 1. Разпределение по пол на изследваната група лица 
 

 
Честота  Процент  

Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

 Мъж  58 37.9 37.9 37.9
Жена  95 62.1 62.1 100.0
Total 153 100.0 100.0  



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

393 

По възрастов признак процентното разпределение е както следва: Възрастовата 
група от 18 до 24 години съставлява най-голям дял – 73 лица (47.7% от туристите);  
30 (19.6%) са във възрастовия диапазон 25 – 34 години; 31 лица (20.3%) посочват, че 
са на възраст 35 – 44 години; 13 (8.5%) са между 45 и 54 години; 5 (3.3%) попадат в 
групата на 55 – 64 години и най-малко са туристите на възраст над 65 години – едва  
1 турист (0.7%).(вж. Таблица 2). 

 
Таблица 2. Разпределение на изследваните лица по възраст 

 
Честота  Процент  

Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

 18-24г. 73 47.7 47.7 47.7
25-34г. 30 19.6 19.6 67.3
35-44г. 31 20.3 20.3 87.6
45-54г. 13 8.5 8.5 96.1
55-64г. 5 3.3 3.3 99.3
Над 65г. 1 .7 .7 100.0
Общо  153 100.0 100.0  

 
По отношение на образователния си ценз 116 (75.8%) от анкетираните посочват, 

че са със средно образование, а 37 (24.2%) – с висше. (вж. Таблица 3) 
 

Таблица 3. Разпределение на респондентите по образование 

 
Честота  Процент  

Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

  Средно  116 75.8 75.8 75.8
Висше  37 24.2 24.2 100.0
Total 153 100.0 100.0  

 
Според семейното си положение, преобладаващата част от изследваните лица са 

посочили, че не са семейни – 96 туристи (62.7%). Женените (омъжените) или „живее-
щи на семейни начала” съставляват 37.3% от анкетираните – 57 души. (вж.Таблица 4) 

 
Таблица 4. Семеен статус на изследваните туристи 

 
Честота  Процент  

Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

 Женен/ 
Омъжена 

57 37.3 37.3 37.3

Неженен/ 
Неомъжена 

96 62.7 62.7 100.0

Общо  153 100.0 100.0  
 

Освен това, от всички анкетирани 107 (69,9%) заявяват, че нямат деца, докато  
46 (30,1%) – имат деца. 
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Избрана дестинация  
 

Таблица 5. Дестинации за почивка на туристите от изследваната група 
 

 
Честота  Процент  

Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

  Ахелой  3 2.0 2.0 2.0

Ахтопол  5 3.3 3.3 5.2

Царево  8 5.2 5.2 10.5

Черноморец  5 3.3 3.3 13.7

Дюни  7 4.6 4.6 18.3

Елените  13 8.5 8.5 26.8

Китен  7 4.6 4.6 31.4

Лозенец 3 2.0 2.0 33.3

Несебър  16 10.5 10.5 43.8

Поморие  10 6.5 6.5 50.3

Приморско  9 5.9 5.9 56.2

Равда  6 3.9 3.9 60.1

Синеморец  5 3.3 3.3 63.4

Слънчев бряг 18 11.8 11.8 75.2

Созопол  24 15.7 15.7 90.8

Свети Влас 11 7.2 7.2 98.0

Варвара  3 2.0 2.0 100.0

Общо  153 100.0 100.0  
 

В Таблица 5 е отразено разпределението на лицата от извадката, според из-
браните от тях дестинации за почивка. В изследваната група доминират туристите, 
които са предпочели да почиват на море в гр.Созопол, „Слънчев бряг“, гр. Несебър, 
„Елените“ и Св. Влас. Това предполага, че направените изводи от изследването тряб-
ва да се интерпретират, като се отчита и дестинацията на анкетираните. 

На вниманието на анкетираните лица са представени 10 атрибута, които те тряб-
ва да оценят по 5 степенна скала ликертов тип (от 1 до 5), доколко наличието им има 
значение за тяхната добра почивка. Атрибутите са извлечени чрез предварителни 
интервюта с туристи, като са избрани 10-те най-често посочвани от респондентите. 
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Таблица 6. Средни стойности по отделните атрибути, формиращи нагласите към 
съответните туристически дестинации 
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4.29 

 
4.58 

 
4.49 

 
4.59 

 
4.08 

 
3.60 

 
3.56 

 
4.10 

 
3.53 

 
3.30 

          

   

 
Прави впечатление, че средноаритметичната стойност на оценките варират от 

3.30 (минимална) до 4,59 (максимална). Това е естествено, доколкото всички атри-
бути имат своята привлекатленост за туристите. С най-високи оценки са „Качеството 
на храната“ (4,59) и „Спокойствие и сигурност“ (4,58). Сред атрибутите, които имат 
оценки над 4,00 (при максимална възможна оценка 5,00) са и „Качество на обслуж-
ването“, „Природни и климатични дадености“, „Близост до плажа“ и „Ниска цена“. С 
най-ниски оценки са „Автентичен фолклор“ и „Културно-исторически паметници“. 

 
Продължителност на почивката 
По отношение на средната продължителност за почивката или пътешествието 

най-висок е процентът (33.3%) на избралите варианти 1 (по-малко от 7 дни) и  
2 – 32.7% (7 дни). 24.8% от анкетираните български туристи са посочили вариант 3 
(7-14 дни); 5.2% от тях са маркирали вариант 4 (14 – 21 дни), 0.7% предпочитат 
продължителност 21-28 дни и 3.3 % се спират на продължителност повече от 28 дни.  

 
Цена за почивка 
На въпроса, касаещ приемливата цена на едно туристическо пътуване (1 човек/ 

1 седмица), 34% от анкетираните българи посочват сумата 200 – 300 €. За 24.8% е 
приемлива цената 300 – 500 €; 14.4% са маркирали не повече от 200 €; 12.4% избират 
вариант 4 – между 500 и 700 €; 6.5% от респондентите са склонни да похарчат между 
700 и 1000 €; за 3.9% оптималната цена варира между 1000 и 1500 €; 3.3% посочват 
повече от 2000 € и едва 0.7% се спират на сумата между 1500 и 2000 €.  
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Фиг. 1. Средна цена за почивка на седмица 

 
От получените резултати може да се направи изводът, че в по-големия си про-

цент българските туристи не могат си позволят или не желаят да инвестират средства 
в скъпа дестинация. Това може да се дължи на редица фактори, като например по-
нисък социално-икономически статус или специфични потребителски нагласи 
(например, склонност към икономичност при планиране на разходите). 

 
Влияние на информационни източници 
При оценката за влиянието на информационните източници върху избора на ту-

ристическа дестинация респондентите класифицират отговорите си по възходяща 
скала от 1 до 10. Най-силно е влиянието на интернет – 60.1% (това е средно аритме-
тичен дял от максималната стойност на оценките), последвано от съпруг/а – (39.9%); 
приятели, колеги, роднини (37.9%); служители, подчинени (10.5%); телевизия и 
радио (9.2%); реклама на улицата/билборд (6.5%); реклама в транспорта (5.2%); 
списания и вестници (3.9%); пощенска реклама (1.3%).  

Силно се открояват първите три информационни източници, като стойностите 
между втория и третия са много близки. Прави впечатление ниският относителен дял 
на останалите източници, което дава ясен индикатор, че за българските туристи се-
риозно влияние върху избора на туристическа дестинация оказват най-вече интернет, 
приятелите, колегите, роднините и съпругът/та. Посочените по-горе оценки могат да 
се приемат като „субективна норма“ за селектиране на информацията, която заедно с 
оценката на атрибутите формира и намерението за избор на туристически обект.  

 
4. Изводи 
От изследването могат да се направят няколко основни извода(като се отчитат 

ограниченията, които произтичат от малката и небалансирана изследвана група): 
 „атрибутите“, които са в основната на нагласите на българските туристи за 

почивка на южното ни Черноморие са свързани предимно с аспектите на 
„пасивната почивка“ – „качество на храната“, „качество на обслужване-
то“, „спокойствие и сигурност“, „природни и климатични дадености“, 
„близост до плажа“ и „ниска цена“. Българите не се вълнуват особено от 
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възможностите за културно-исторически туризъм. За съжаление, презастроя-
ването на голяма част от черноморското ни крайбрежие е контрапункт на 
подобни нагласи и може донякъде да обясни защо много българи пред-
почитат дестинации в Гърция и Турция; 

 Мнозинството от българските туристи предпочитат краткосрочните почивки – 
до 7 дни; 

 Те са склонни да отделят за почивката си невисоки суми – почти 74% от 
изследваните лица посочват суми до 500 евро, а повече от 14% – до 200 евро; 

 Най-силно влияние върху нагласите им за почивка на южното Черноморие 
има информацията в Интернет(социалните мрежи и електронните сайтове); 
други източници на влияние са хората от близкото обкръжение – съпруг(а), 
приятели, колеги, роднини. Това са двата основни фактора на „субективната 
норма“, имаща ефект върху намеренията за почивка. 
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FLIPPED CLASSROOM TRENDS IN BULGARIA:  

RESULTS FROM THE SURVEY 
 

Prof. Mariya Aleksieva, PhD, Prof. Tatyana Kotzeva, PhD, 
Assoc. Prof. Krasimira Mineva, Assoc. Prof. Veselina Zhecheva, PhD, 

Assist. Prof. Gergana Kirova 
Burgas Free University 

 
Abstract: This paper presents the results of the online survey of 97 faculty members from 
27 universities in Bulgaria on the topic of the flipped classroom approach. The flipped 
classroom can be defined as a student-centered learning method, where the accent is on the 
new, active role of the student and on the collaborative way of learning. The aim of this 
first-of-its-kind survey was to investigate the experiences and opinions of university 
teachers regarding the use of the Flipped Classroom methods in Higher Education in 
Bulgaria as part of Intellectual Output 2 under the Erasmus+ programme KA2 funded 
project „Developing Flipped Methods for Teaching (DFM)”. The key findings from the 
survey concern the way university teachers implement the use of the flipped-classroom 
approach, the main barriers to not using the flip, the rating of experience with the new 
method, students’ feedback, etc. 
 

Keywords: flipped classroom approach, student active learning, online survey, opinions of 
faculty staff, Bulgaria  
 
 

Introduction 
A flipped classroom approach/technique is a type of blended learning and is part of the 

modern educational technologies that marks a move from traditional to more person-active 
learning [2, 3, 5, 6, 7]. It is based on the idea that lectures in the format of direct 
instructions are not the best way to acquire knowledge. Instead of using class time for 
listening of lectures and doing tasks, students encounter information and access content on 
their own before class and later, during class time they can discuss, pose questions and 
critically approach the topics studied [1, 4, 8]. Thus, in a flipped classroom at school or 
university students make presentations, debate and discuss with a teacher and peers to 
practice their knowledge and thinking under the guidance of the teacher. 

This new approach attracts the attention of experts in education and researchers in 
different disciplines [9]. Flipped classroom learning spreads rapidly in the world and in 
Bulgaria, it is not well recognized. The aim of this paper is to describe the opinions of the 
university staff with regard to the flipped classroom technology and to present the teachers’ 
views on the advantages and limitations in applying the new method in higher education in 
Bulgaria. 

 
Design of the survey 
This paper discusses the results of the survey conducted by the research team of Burgas 

Free University, Bulgaria within the Erasmus+ programme KA2-funded project 
„Developing Flipped Methods for Teaching (DFM). The aim of this first-of-its-kind survey 
was to investigate the experiences and opinions regarding the use of the Flipped Classroom 
methods in Higher Education in Bulgaria. The survey was conducted in the period April-
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June 2021 among representatives/teaching staff members of Higher Education Institutions 
in Bulgaria. It was created in English by the DFM project Coordinator (the Károli Gáspár 
University of the Reformed Church in Hungary), using Google Forms, and was translated 
into Bulgarian by the Burgas Free University project team prior to being sent to the 
respondents. The survey was anonymous and included 21 questions in both qualitative and 
quantitative formats – multiple-choice and open-ended questions. An e-mail with a link to 
the Google Forms questionnaire was sent to more than 300 faculty members from 34 
universities in Bulgaria inviting them to complete the survey. The mailing list consisted of 
faculty members at all levels – lecturers/teaching staff in different subject areas (including 9 
faculties of Pedagogy, 6 faculties of Psychology and 8 faculties of Social Sciences), faculty 
management and administrators, as well as faculty developers and instructional designers. 
Half of the faculty members have teaching experience for more than 20 years. The survey 
was completed by 97 respondents from 27 Universities. 

 
Main findings 
 

What is the flipped classroom approach? 
The questionnaire starts with a question about how the respondents interpret and 

understand the flipped-class approach. The question is „Which of these definitions aligns 
with your interpretation of the flipped class?”. A total of 97 respondents submitted their 
answers to this multiple-choice question with six possible answers (Fig.1). Almost half of 
the respondents, 47. 4%, defined the flipped classroom as follows: „Students complete pre-
class work individually before class and engage in team work and collaborative learning 
activities during class“. The second in order of importance was the definition which 
presents the flipped classroom as a „learning environment designed to switch the focus 
away from the instructor and toward the students” – 45. 4% . Another interpretation 
submitted by almost half of the respondents, 44.3%,  is also interesting and it focuses on 
„lectures are recorded as videos for students to view outside of class time, freeing up time 
in class to engage in discussions and problem solving”. 
 

Fig. 1. Definitions of a flipped classroom approach 
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Subsequent to the set of definitions in the previous question, the respondents were 
asked an open-ended question: In your own words, briefly describe some of the 
characteristics of flipped classes. This open-ended question aimed to assess in more depth 
the knowledge and perception of the respondents about the flipped-classroom approach. 

A total of 80 respondents (82%) out of the 97 participants in the survey submitted their 
answers. The vast majority of the respondents, 95%, are acquainted with the flipped class, 
only 4 of them stated that they had no idea of the flipped-classroom approach.  

 
The variety of the respondents’ answers we grouped around three main focuses: 
‐ student-centered learning – the accent is on the new, active role of the student: 

„This is a learner-centered model, which makes it possible to explore topics in 
more depth and creates more meaningful learning opportunities during classroom 
training.”; 

‐ collaborative learning – the accent is on the teacher-student interaction: “Shared 
responsibility for the learning process among the teacher and the students”; 
„Learners demonstrate individual activity in acquiring knowledge and the teacher 
puts a lot of effort into stimulating their skills and creative thinking, instead of 
passive teaching”; 

‐ higher-level learning – the accent is on the fact that the flipped classroom 
approach is a new method, with new means and tools, etc.: „A new model for 
assimilation of information“; „ Wider use of the educational technology to present  
the learning content outside the classroom”. 

 
The faculty staff’ experience with the flipped classroom approach 
The next questions concern the university teachers’ experience with this innovative 

method. The purpose of the question „Have you tried flipping an activity, class period, or 
course?” was to induce the respondents to share their hands-on experience or lack of 
experience in applying the flipped-classroom approach, since being only aware of the 
technical parameters is not enough. In order to apply flipping in practice, teachers need 
time and additional resources prepared (instructions, video resources, a choice of topics, 
suitable to apply the approach, etc). This was a multiple-choice question with four possible 
answers. All the 97 respondents submitted their answers (Fig. 2). More than half of the 
respondents, 61%, definitely stated that they had tried flipping. One-third, 34%, said they 
had not tried flipping but intended to do so in the next year. Only 4 % of the respondents 
declared that they did not intend to flip their classes. 

Flipping is related to effective time management. From the point of view of the 
competence-based approach, learners are encouraged to take more responsibility for their 
own learning and become more independent, as the teacher does not provide them with the 
information in advance.  
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Fig. 2. Have you tried flipping? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To the question: „When did you first implement the flip?” we received 62 answers (Fig. 3). 
The largest proportion of the respondents said that they started using the flipped approach 
more than three years ago (41.9%). This indicates that long before the use of the new name 
of the flipped approach, it had been used by part of the university teachers in their practice 
with the students. One in four teachers (27.4%) reported that they started using flipped 
classes within the past year. 
 

Fig. 3. When did you first implement the flip? 
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The next questions asked about the teachers’ evaluation of how they rate their 
experience and their students’ experience with the flipping (Fig. 4, Fig. 5). Answering the 
question „How would you rate the experience for you?”, the predominant proportion of the 
respondents assessed their experience with the flipped approach in a positive way – 85.5%. 
Only for 3.2% of them it had a negative meaning and 11.3% of the faculty called their 
experience ‘neutral’. Answering the question „How would you rate the experience for your 
students?”, the predominant proportion of the faculty thought that the flipping had positive 
implications for their students – 83.9%. Only 3.2% of the teachers assessed the flipped 
classroom approach in negative terms for their students. 12.9% of the faculty rated the 
students’ experience with the flipped classes in a neutral way. 
  

Fig. 4. How would you rate the experience for you? 
 

 
 

Fig. 5. How would you rate the experience for your students? 
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In the next question the respondents were asked to indicate the extent to which they 
agree or disagree with the following statements with regard to students’ experience with the 
flipped courses. The respondents graded their answers according to the scale: „agree 
strongly”, „agree somewhat”, „disagree somewhat” and „strongly disagree”. Fig. 6 presents 
the distribution of the answers and the three most prevalent answers: 

 
They are more engaged 
The vast majority of the respondents (73.8%) strongly agreed with the statement that 

students became more engaged in flipped classrooms. The rest (21.2%) agreed somewhat 
and only 5% disagreed somewhat with the statement. 

 
They ask more questions 
Almost all university staff stated that a flipped classroom could encourage more active 

student participation. More than half of the teachers (56.7%) agreed strongly and 33.3% 
agreed somewhat that students asked more questions in a flipped learning environment. 
Only 1% of the teachers disagreed with the statement. 

 
They are comfortable using the technology 
Most of the university teachers thought that students felt comfortable with the new 

technology. More than half of them (53.3%) agreed strongly and 30% agreed somewhat 
with this statement. Only one in six teachers (16.7%) somewhat disagreed with the idea of 
student comfortability with a flipped class, probably with a concern of limited access to 
computers and tablets for some of the students. 
 

Fig. 6. The positives of the flipped class 
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in their own teaching practice (Fig.7). The highest percentage of participants indicated that 
the benefit of flipping is an increase in student engagement (83.9%). The second most 
common benefit of applying the innovative approach is that teaching is more focused on the 
learning needs of students - 71% of those who completed the survey confirm this effect. 
More than half of the respondents (54.8%) indicated that the learning outcomes have 
improved, as well as the learning environment (54.8%). 
 

Fig. 7. The biggest benefits experienced from flipping 
 

 
 

Challenges and directions for the future work with a flip 
The application of innovative approaches in education often faces various obstacles. 

Some of them are related to the work environment (lack of understanding, support, and 
resources), others - to the individual abilities of teachers (lack of time to develop new 
learning materials, insufficiently well-developed technological skills). The participants in 
the survey had the opportunity to assess each of the identified barriers to the flipped 
classroom approach through a four-point rating scale ranging from „very significant/ 
always a challenge“ to „insignificant/ rarely a challenge“. 

The percentage distribution of the answers to the question „What challenges do you 
face when thinking about flipping your class?” (Fig. 8) defines as the most significant 
barrier to the flipped classroom approach the pressure on teachers to be creative and 
develop new strategies and ideas. Some of them (23.44%) identified it as a very significant 
barrier and always happening, another part (28.12%) – as significant and frequent, and a 
third (21.88%) - as a moderate challenge, which only sometimes is a barrier to the flipping 
of the courses. About one-third of the participants (31.25%) defined it as an insignificant 
barrier and rarely a challenge. 
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Participants identify the time required to prepare for the flipped classroom as the 
second most significant barrier to applying the innovative approach. Less than one-third of 
the respondents (20.31%) consider time to be very significant/ always a challenge, 26.56% 
of them recognize it as significant / often a challenge, and 21.88% consider it a moderate 
obstacle that sometimes becomes a challenge. 

In the third place of importance is the lack of interest of students and lack of 
motivation. A total of 45.32% of the teachers believe that this is a very significant (15, 
63%) or significant challenge (29.69%), which always or often happens. Another 31.25% 
of the participants in the survey consider this factor to be moderately significant and only 
occasionally has a negative impact, and 23.44% of all the respondents do not consider it a 
challenge. 
 

Fig. 8. Challenges when thinking about flipping the class 
 

 
 
 

The respondents reported about their past experience and future plans for flipping, 
answering the question „What type of courses have you flipped or plan to flip?” (Total: 93 
answers)(Fig.9). More than two-thirds of the participants focused on applying the approach 
in the disciplines of the bachelor's programs (78.5%). Approximately half of the total 
number of respondents (46.2%) have flipped or plan to flip a specialised discipline in the 
upper course, and 32.3% have chosen a fundamental discipline in the lower course of the 
bachelor's program. More than one-third of the respondents (38.7%) have chosen to apply 
this innovative approach in a master's course. Less than one-third focused on flipping an 
introductory course (28%) and a qualification course (25.8%). The lowest percentage of 
teachers reported that they flipped or plan to flip a course in a laboratory environment 
(9.7%). 
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Fig. 9. Type of courses having been flipped or planned to flip 
 

 
 

Lastly, we present the most prevalent answers of the teaching staff to the open-ended 
question 

„What additional support would you need to continue flipping or begin flipping, if 
any?” (Total: 68 answers). 

The largest group of respondents (23, 5%) identified the need for suitable training and 
resources: „specialized methodological resources”, „specialized scientific and applied 
literature”. Many teachers would like access to a suitable online platform with shared 
digital resources and specialized literature, a shared experience with colleagues, practical 
advice and ideas, useful tips and sharing good practices of the application of the flipped 
classroom approach. 

Another large group of the respondents echoed the challenges set in the multiple-choice 
questions earlier in the survey - an important factor for almost 15 percent of the teachers is 
the students’ motivation: „It all depends on the students”, „Active and motivated students”. 
An assistant professor in Social Sciences from a four-year public institution said: 
„Motivating students to prepare for the topic at home is the most difficult task. I need their 
support.” Another assistant professor from a four-year private institution called for: „Better 
preparation of students for independent reading and thinking in the previous stage of study 
(secondary education)”. 

Almost one-fourth (16.2%) of the teaching staff stated (in some form or other) that they 
did not need support, answers varying from „I don’t need support”, „I, personally, don’t” 
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to „I do not need any. I am the class lecturer, I deliver the lectures and exercises and I 
have complete freedom to conduct them as I see fit” (an associate professor from a four-
year public institution) and as a full professor from a four-year public institution said 
„Personal initiative and good knowledge of the qualities of students are the decisive factors 
for me. I do not feel the need for additional support”. 

Several respondents noted the need for adequate financial resources and one of the 
respondents, an associate professor from a four-year public institution, was very specific: 
„More resources-e.g. financial, for tickets to visit museums, where to be able to organise  
flipped classrooms”. 

Many of the respondents would also like to have access to better equipment, technical 
support for designing their flipped courses as well as a variety of interactive tools and 
applications.  

Several respondents identified the need to improve their digital skills. Surprisingly only 
4 respondents indicated the factor of time and the need to reduce the heavy teaching load. 

Last but not least, some respondents reiterated another challenge stated in the earlier 
questions of the survey, demanding more moral support and incentives from the university 
managing bodies and faculty chairs regarding the use of the flipped-classroom approach. 
„The application of flipped classroom should be valued more from the university 
administration and considered as teaching workload”, said an associate professor in Legal 
studies at a public four-year institution. 
 

Highlights 

In sum, we outline the main results of the survey: 
 

 More than half of the respondents (60.8%) have tried flipping an activity, class 
period, or course and are planning to do it again. Only one respondent (1%) has 
tried flipping and does not intend to do it again. 

 One in four teachers (27.4%) reported that they started using the flipped classes 
within the past year, whilst the largest proportion (41.9 %) of the respondents 
started using the flipped classroom approach more than three years ago. 

 The vast majority of the teachers who have tried flipping assessed their experience 
as positive for themselves (85.5%) and for their students (83.9%). 

 The top three reasons for flipping are: the desire to increase students’ engagement 
(80.6%) and shift away from lectures and become more learner-centered (64.5%), 
as well as to improve student learning (46.8%). 

 As regards to the benefits, more than four-fifths of the respondents identified the 
increase in student engagement (83.90%) as the most important benefit of flipping, 
while, equally, more than half indicated that the learning outcomes, as well as the 
learning environment have improved (54.8%). 

 The vast majority of the university teachers, more than 90%, believe that flipping 
stimulates students to be more collaborative and more than 80% said they ask 
more questions, while approximately one-third of the teachers shared the opinion 
that students are somewhat resistant. 

 The pressure on teachers to be creative and develop new strategies and ideas seems 
to be the most common barrier to the flipped-classroom approach. Almost a 
quarter (23.44%) identified it as a very significant barrier and another 28.12% as 
significant and frequent. 

 Only 5 respondents are not interested in flipping – 80% of them said they lack 
enough knowledge about flipping and the other 20% considered it as a fad. 
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Conclusion 
Applying the flipped classroom approach is a challenge for the traditional teaching 

practices, because in traditional 'classrooms / lecture halls', much of the time spent face-to-
face is actually wasted in presenting the information. Applying flipping, the teacher plays a 
new role - a moderator. This role should be geared towards enhancing learning by 
organizing, facilitating and providing feedback on structured learning activities. 

The results of the online study on the university staff’s attitudes in Bulgarian higher 
education turn to be optimistic. They show that the majority of the teachers approve of 
flipping and use the flipped classroom approach in their lessons. The results obtained 
indicate that when organizing interactions with the students, the teacher/lecturer 
personalizes the training. For example, students can watch the video lecture prepared by the 
teacher many times, then stop it, reflect on what they have seen / heard, learn at their own 
pace, regardless of the time or the place. They can replay the parts of the video lecture that 
are difficult to comprehend. On the other hand, the university teachers identify the main 
barriers to applying this innovative approach such as need for suitable training and 
resources, financial and technical support from the university, time pressure and intensive 
teachers’ workload.  

The results of this survey give us a greater insight into how to promote the 
implementation of the flipped classroom in higher education in Bulgaria. 
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Анотация: Докладът разглежда разнообразни арт педагогически техники за сти-
мулиране на детското творчество. Идеята следва детското въображение и начи-
на, по който то интерпретира обитателите на водните пространства.  Използват 
се експресивни подходи за стимулиране на арт педагогическия процес. Творческите 
инструменти дават възможност на педагози, психолози, родители и специалисти 
от помагащите професии да изследват връзката между арт педагогическите 
техники и детска креативност. 

Ключови думи: водни пространства, креативност, детско творчество, педагогика, 
арт педагогика, образование, ранно детско развитие. 

 
Abstract: The report examines various possibilities of art pedagogical techniques for 
development of children's creativity. The idea follows children's imagination and the way it 
interprets the inhabitants of water bodies. Expressive means are used to stimulate the art 
pedagogical process. Creative tools enable educators, psychologists, parents and experts in 
the helping professions to explore the relationship between application of expressive 
techniques and children's creativity. 

Keywords: water spaces, creativity, children's creativity, pedagogy, art pedagogy, 
education, early childhood development. 
 

 
Настоящият доклад прави опит да предложи експериментален модел, чрез който 

да бъде изследвана връзката между арт педагогическите техники и детската креатив-
ност. 

 
Теоретични аспекти на изследваната тема 
Как да стимулираме детското творчество и креативност, и възможно ли е те да 

бъдат развивани с помощта на подходящи педагогически средства?  
Отговорът на този въпрос e свързан най-напред с изясняване на понятието за 

творчество и креативност. 
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Всъщност, творчеството присъства навсякъде, където човекът фантазира, комби-
нира, изменя и създава нещо ново (Л. Виготски, 1982). „Креативност проявява дете-
то, когато нагажда наличните предмети към играта и превръща кутията ту в шапка, 
ту в легло за куклата, ту в столче за себе си. То подхожда творчески и към проблеми-
те, на които се натъква – носи вода за котето си в стара обувка, измайсторява си щит 
от кашон и пр… За да се сформира креативността като дълбинно (личностно), а не 
само поведенческо (ситуативно) свойство, е необходима също целенасочена възпита-
телна работа по посока формиране и развитие на мотивацията за творчество [1]. 

 
Способността да твори и да създава е едно от основополагащите човешки качест-

ва, което, макар и в различна степен е присъщо на всеки от нас. Създаденият посред-
ством творчеството образ се превръща в средство за общуване между хората, начин 
за предаване на информацията и приемането й. От тази гледна точка, творческият об-
раз се явява информационна връзка между автора и възприемащия [7].  

При разработването на експерименталния модел, предложен по-долу, се основа-
вам на концепцията за творческо мислене, представена от Е. Де Боно. Той определя 
креативното мислене като „метод“ за мислене „стъпка по стъпка, с разработени прак-
тически техники, които могат да се използват съзнателно“ (De Bono, 2009). „Е. де Бо-
но използва именно концепция за творческото мислене като процес и внася ново раз-
биране за това понятие… Характерно за този вид творческо мислене е съчетаването 
на идеи, които не са били съчетавани до момента “[4]. 

Идеята за използване на арт педагогически техники за стимулиране на детското 
творчество е почерпена от приложението на арт педагогиката. Според Е. Кузнецова 
(2017) значението на артпедагогиката  представя нейното съдържание като „метафо-
ра, която не прилага изкуството за непосредствена, специфична цел на дейността, а 
по-скоро като възможност за постигане на професионални цели… Артпедагогиката 
се отличава от конвенционалните методи на образование и възпитание и предполага 
непосредствено творческо взаимодействие между нейните субекти… Тя се базира на 
възпитателни цели, свързани с ценностите, с креативното мислене, с интегративност-
та на различни видове изкуства “ [6].  

 
Като подходящ за развитието на въображението на децата в предложения експе-

риментален модел е използван творчески разказ. Той, „повече от всяка друга форма 
на разказване изисква активизиране на мисленето и въображението, тъй като худо-
жественото преобразуване и комбиниране на знанията на децата, получени от различ-
ни източници, в хармонично композирано цяло, е възможно само при тяхното непос-
редствено участие. Това дава основание да се разглежда творческото разказване като 
процес – синтез и синхрон на мислене, въображение и емоции, който рефлектира в 
речта посредством продуцираните текстове“ [2]. 

В експерименталния модел е използвана и творческа игра, провокирана от разби-
рането, че приказката и играта са сред познатите дейности на децата. Ако учебната 
дейност се преплете с тях, ще може да се изгради среда, която да ги провокира и мо-
тивира за работа. Така те ще бъдат насърчени да се превърнат в изследователи, от-
криватели, творци [3]. 
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Експериментален модел с арт педагогически средства 

Представеният в доклада авторски експериментален модел е на основата на арт 
педагогически техники, които да бъдат приложени в подходящ формат при деца в 
предучилищна и начална училищна възраст. Целта е да се формира творческата им 
личност, да се мотивира и стимулира креативния потенциал на децата. Използваните 
техники са съобразени с представените от А. Велева (2012) основни видове дейности 
и похвати за стимулиране на креативните изяви в детската градина и началното 
училище. 

 
Задача 1. Техника с рисуване – автопортрет: „Здравей, аз съм Фламинго“ 

 
Фиг. 1. Изображение на Фламинго 

 
 

Цел на заданието: изследване на собствения образ и начина на възприемане на 
другия, изграждане на позитивен „Аз“образ;  

Материали: хартия за рисуване, картон, цветни моливи, флумастери, пастели, 
бои.  

Начин на изпълнение: за начало може да се използват като мотивираща нагласа 
откъси от книгата „Бъди Фламинго и се отличавай от тълпата “: „приеми несъвър-
шенството – така е толкова по-интересно“, „избери свой собствен път … вероятно ще 
те отведе на хубаво място“ [8]; предложете на децата да разгледат снимки и рисунки 
на фламинго, а после нека нарисуват образа му така, както си го представят; 
дискутирайте върху чертите от характера на Фламинго и кои от тях децата откриват у 
себе си. 

 
Задача 2. Техника със съставяне на разказ – „Фабрика за кратки истории “ 
Цел на заданието: развиване на творческото мислене и креативност. 
Материали: кратка история с празни места и примерен списък от думи за попъл-

ване, зарче. 
Начин на изпълнение: използва се готовата история, като целта е да се попълнят 

празните места с предложенията от списъка с думи. [5] 
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Задача 3. Техника с моделиране – „Домът на Фламинго “ 
Цел на заданието: изследване на възможностите за свързване с ресурсите, които 

предоставя домът, не като конкретно място, а като познати неща. 
Материали: глина, пластилин, или други предпочитани изразни средства и 

помощни материали за творческо изразяване /лепило, ножици, печати, перфоратори и 
др. 

Начин на изпълнение: предложете на децата да изследват заобикалящата среда и 
да забелязват подробности; после да изработят дома на Фламинго такъв, какъвто си 
го представят. 

 
Задача 4. Техника с творческа игра „Лабиринтът на Фламинго “ 

 
Фиг. 2 „Лабиринтът на Фламинго “ 

 

 
 

Цел на заданието: развиване на зрителното внимание, творчески подход при ре-
шаване на проблемни ситуации. 

Материали: игрално поле с рисунка на лабиринт. 
Начин на изпълнение: използва се готовото игрално поле, като целта е да се на-

мери правилния път, така че Фламинго да стигне до храната си. 
 
Допълнение: състави меню на Фламинго; напиши рецепти; използвай изображе-

нието на лабиринта като карта и нарисувай какво/кого среща по пътя си Фламинго, 
разкажи кратка история. 
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По-долу са представени изображения, които онагледяват приложена на практика 
четвърта задача от експерименталния модел с деца в начална училищна възраст:  

 
Фиг. 3. Изображение от практическа 

тренингова ситуация с играта 
„Лабиринтът на Фламинго “ 

Фиг. 4. Изображение от практическа 
тренингова ситуация с играта 
„Лабиринтът на Фламинго “ 

 
 

Фиг. 5. Изображение от практическа 
тренингова ситуация с играта 
„Лабиринтът на Фламинго “ 

Фиг. 6. Изображение от практическа 
тренингова ситуация с играта 
„Лабиринтът на Фламинго “ 
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Извод 

Обучението по изобразително изкуство и другите артистични дейности сами по 
себе си не са достатъчни за формиране на креативността при децата, тя не се случва 
като естествена последица от арт обучението. Необходимо е прилагане на принципи-
те на креативността в педагогически контекст. В тази връзка, прилагането на подхо-
дящи арт педагогически техники е възможно да бъде част от педагогическите подхо-
ди и стратегии за развиване на детското творчество. Предложените в експериментал-
ния модел творчески задачи могат да се използват като част от обучителния процес 
или от тренингов формат. 
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Abstract: In the following we present a part of an environmental awareness programme 
developed for the lower primary school. An important element of the programme is the 
playful introduction of knowledge, exploration and action-based involvement, which not 
only changed the children's attitudes but also their patterns of action. They have been able 
to find information on the topic independently and to see the connections between the local 
and the global. They recognised bad routines and were able to transform the actions of 
themselves and their surroundings for a more sustainable future. 
 
Keywords: environmental awareness, environmental education, social responsibility, 
action. 

 
 

The last decades have witnessed a worldwide rise in environmental awareness and 
protection. The underlying causes of alarming natural phenomenon, such as the depletion of 
the ozone layer, climate change, acid rain and excessive water consumption, are becoming 
increasingly serious problems and are increasingly visible in the media and public 
discourse. Environmental movements are gaining momentum, providing society with many 
examples of how to break with man's exploitation of the planet. The presence of social 
media plays a big role in this, but the campaigns that appear from time to time are not 
enough to create lasting change. To do this, we need to raise the next generation to be 
environmentally conscious in their actions and to raise future generations with this mindset. 

Environmental education is perhaps one of the most important tasks that should be part 
of every nation's curriculum. Although the family is the primary socialisation space, 
families are not yet fully able to fulfil this role. Today's generation of parents has not yet 
received such an education, or has received it only at a lower level, and the practices that 
could be passed on to develop environmentally aware behaviour have not been established. 
The earlier that environmental education starts, the more likely it is that children will not 
only acquire the necessary knowledge, but that it will have a life-long behavioural impact. 

When developing environmental awareness, a strong emphasis should be placed on the 
development of the following four factors: knowledge, attitudes, values, willingness to act 
and action (Nemcsicsné, 2005). Thanks to increasingly strong media campaigns, people 
have more and more knowledge about climate change and the negative impact of human 
activity on the environment, which makes them more or less concerned about their future, 
but this knowledge has little impact on their attitudes and willingness to act. (Kollmuss & 
Agyeman, 2002). Attitude is the sum of positive or negative emotional involvement, 
cognitive and behavioural affective responses to different objects and persons (Pratakins-
Breckler- Greenwald,1989). It is the set of emotions about a subject or action. Attitudes, 
however, are often inconsistent with the actual action. (Aoyagi-Usui-Vinken-
Kuribayashi,2003) A crucial element is how an individual evaluates the consequences of 
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his/her behaviour, what he/she thinks about the impact of the consequences.(Ajzen, 1991) 
Some theories suggest that to achieve a willingness to act, to change behaviour, it is not 
enough to change attitudes. (Arburnhott 2009)   

Many other factors influence an individual's behaviour. These may be social cultural 
aspects that have a strong influence, (Ajzen, 1985, Widegren, 1998), group identity 
(Bonaiuto et al., 1996), or interpersonal relationships between people (Jaeger et al., 1993). 
In addition to those, situational factors also have a strong influence on action. Situational 
factors may, in fortunate cases, reinforce our prior decisions and inclinations to act, but 
often override them. We can talk here about economic and financial constraints, 
countervailing social pressures, or the choice between different courses of action (Hines et 
al., 1986), The degree of sacrifice required for a given behaviour and the extent of sacrifice, 
the lack of institutional support and infrastructure required, and the restraining force of 
established habits are all factors that influence the willingness to act (Stern, 2000; 
Arbuthnott, 2009). 

Situational and other factors have the greatest influence on the formation of willingness 
to promote or inhibit environmentally responsible behaviour. The development of an 
ecocentric worldview, an appropriate level of knowledge about it, appropriate social norms 
and a willingness to abide by them, and the fact that the individual does not feel that 
environmental behaviour is too great a sacrifice are important for the development of 
environmentally conscious behaviour (Majláth 2009). 

The early school years play a prominent role in the development of good environmental 
attitudes. At this age, children are very receptive to scientific knowledge. The teacher and 
his/her positive attitude also play an important role, which has a great influence on children, 
and therefore also serves to develop the right behaviour in terms of protecting the 
environment 

Part of this process is therefore only one part of ensuring that children have the right 
knowledge through education. Obviously an important part, but not enough. Learning about 
environmental problems and their causes will not solve the problem if environmental 
awareness does not transform into a willingness to act (Vega, 2006). Environmental 
education is a process of raising a global generation that knows and cares about its wider 
environment and its problems. It has the knowledge, skills, attitudes, motivation and 
commitment to work individually and collectively to solve current problems and prevent 
new ones (Tbilisi Declaration, 2000 ) 

Environmental education is a lifelong process that goes beyond school education; it is 
interdisciplinary and holistic in nature and application. It focuses on the whole rather than 
on the single subject in its method of teaching. It examines the interactions and 
interrelationships between human beings and natural systems, and considers the 
environment in its entirety, including its social, political, economic, technical, moral, 
aesthetic and spiritual aspects. It teaches active responsibility by using a wide range of 
teaching-learning techniques and emphasises the importance of practical activity and direct 
experience. It also pays attention to local and global aspects. It promotes the development 
of intellectual sensitivity and awareness, understanding, critical and problem-solving 
thinking, an appreciation of environmental values, and helps to develop and strengthen 
environmental ethics (Palmer & Neal, 1994). 

Introducing the „Many Small Things Make a Difference“ programme 
In the lower primary school, we have developed a programme based essentially on 

active learning and action to develop environmental awareness. The programme was 
designed to address the most relevant issues for the age group. We therefore chose three of 
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the major environmental issues (water, soil, vibration, noise, air pollution and waste 
management) that are most easily understandable to pupils. Thus, the programme focused 
on water, soil and waste. Since the environment and nature conservation are closely linked, 
we also placed great emphasis on the conservation aspects. Designing the concept, we have 
made a conscious effort to follow the four stages of the creation of an environmentally 
conscious lifestyle, so we started with active learning about the environment and nature 
conservation. At the same time, we have sought to develop attitudes and then to establish a 
willingness to act. The programme was designed to be based on pupils' independent 
activities and to focus on age-appropriate experiential learning. Although the elements of 
the programme were developed, it was constantly changing and evolving, taking into 
account the pupils' ideas. 

 
In the following, I would like to present some of the water-related activities of the 

programme: 
Before we started to develop water-related knowledge and water-saving behaviour, we 

wanted to know what the children knew about the water footprint. We organised teams and 
held a play afternoon. First they had to complete a test to assess their knowledge of water 
use. For example, we asked them how much water they thought they used in total every 
day. They had to collect information about the ways they use water in their daily lives. 
Then they had to guess how much water each activity uses. As the children are not aware of 
the amount of water used to produce each product, the next task was to sort different foods 
and utensils according to how much water they use to produce them. Finally, we watched 
an episode of an educational animated series on the subject. 

The programme drew heavily on the animated series „Albert says nature knows best“ 
(Kecskemétfilm Kft.& JEP-Animation, 1996), which was specifically designed for 
environmental education. It was an excellent choice both as a motivation and as a way to 
acquire the knowledge elements that lead to nature-conscious behaviour. The first two 
episodes focus on water, providing interesting, age-appropriate information on the water 
cycle, water pollution and excessive water consumption, as well as the natural 
consequences of these. This introduced us to the concept of the water footprint.  

Our next activity was to calculate our own water footprint. There are several ways of 
calculating our water footprint, such as using a water footprint calculator on the internet, or 
using the internet to find out how much water is used to make certain foods, clothing and 
utensils, and then making calculations. For ease of understanding and illustration, water 
volumes are not only given in litres, but also in terms of how many bathtubs could be filled. 
We have only considered the daily and clothing water footprint for simplicity, and have 
included some popular consumables in the analysis. 

The children were already amazed by the amount of water needed to produce some 
everyday products when they watched the cartoon, but the calculation of the water footprint 
shocked them. So we decided to visit factories where we could see first-hand the water 
needed in the manufacturing process. We studied paper and sugar production and plastic 
recycling. Not only the amount of water used in the processes was a novelty, but also the 
amount of waste water generated was a concern for the students. So we visited the city's 
wastewater treatment plant, where we learned about the biological, physical and chemical 
processes involved in water treatment.  

Next, the children were given the task of designing measures to reduce the water 
footprint that are simple to implement and do not involve too great a sacrifice. These two 
criteria are important because, as we have seen above, the willingness to comply with 
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environmentally responsible behaviour is greater if it does not cause too much 
inconvenience or require too much sacrifice on the part of the individual. 

They were free to work on this task for two weeks in the afternoons. On the one hand, 
they were asked to come up with suggestions and ideas, which they were asked to put on 
posters, and on the other hand, they were asked to illustrate and put into practice what they 
could. 

Without being more specific, I would like to present some suggestions: Sewing bags 
from used clothes instead of plastic bags. Instead of paper bags, use bags made from old T-
shirts and sheets in shops, when buying bread and vegetables. Shopping in packaging-free 
shops, using reusable containers. Not buying milk in cartons, you can ask for your own 
bottle at the market. Clothes bought from second-hand shops. Buying fewer clothes, buying 
basic items that are not fashion dependent so can be used for a long time. Avoiding bottled 
water and canned soft drinks. Bringing your own glasses to school, drinking tap water, 
getting a jug for the classroom. Refillable, reusable water bottles for trips, exercise, out of 
school. Showering instead of bathing, turning off tap when not using water for showering, 
brushing teeth. Using a washing machine at full capacity. Collecting rainwater falling on 
paved surfaces, using it for watering. Immediately repairing a dripping tap. Reuse grey 
water, transferring water from the hand basin or sink to the toilet tank. Use electrical 
appliances and technical equipment as long as they are working, do not replace them 
frequently because of fashion.  

In the same time, to understand the concept of water footprint, we have also looked at 
the distinction between the three types of it.  

The green water footprint is water from precipitation, which is mainly important for the 
production of agricultural, horticultural and forestry products. 

The blue water footprint is water from surface or groundwater resources that either 
evaporates or is incorporated into a product, or water that is exported from one and re-
injected into another. The water footprint can include irrigated agriculture, industry and 
domestic water use. 

A grey water footprint is the amount of freshwater needed to extract pollutants to meet 
specified water quality standards. These contaminants enter the freshwater supply directly 
through a pipe, or indirectly from soil, impervious surfaces, or other runoff or leaching. 
This definition of grey water is used, when calculating the water usage to produce a 
product. (Fogarassy & Neubauer 2013) 

On the other hand, there is another definition of grey water in connection with grey 
water. It is used, when calculating the water footprint of households. It is used water from 
sinks, shower, bath or laundry, free from harsh chemicals and toxic substances. It could 
used be for watering plants or feeding into the toilet tank. 

To teach and raise their awareness about this, we have created a board game with the 
children, where entering each field, they have to answer questions about water and water 
footprints from cards drawn from a deck of the same colour, or solve the problem given on 
the card. The number of cards can be expanded so the game does not become boring. The 
children tried to come up with as many and more difficult questions and tasks as possible, 
coming up with new ideas. 

At the same time, we started to work on the problem of rainwater. We visited the agro-
meteorological station in our town, observed their work and, with the help of their staff, set 
up our own meteorological station. This was the start of measuring the amount of rainwater 
and comparing the data with previous years. This was a longer process in which the 
children could explore the effects of climate change. As part of this, we made regular visits 
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with the staff of the Kiskunság National Park to the shallow lakes in the National Park, 
which have slowly dried out over time due to lack of rainwater and dying out of their 
natural habitat. In two years, one pond has disappeared in front of our eyes.  

We also studied the quality of surface water and the water that collects on different 
surfaces. We also asked for expert help, learned about simple sensory tests (discolouration, 
visible impurities, odour) but also about microscopic examination of water and the 
assessment of its pH value. Samples were taken from the nearby rainwater pond, the canal 
that runs through the town, rainwater run-off from the roof, the puddle in the schoolyard 
and rainwater collected at the roadside. These were analysed physically, microscopically 
and Ph, and our observations were summarised in tables. 

Obviously, it is not possible to detect pollutants at home, but it was important to 
familiarise the students with the water polluting activities of households. Domestic water 
pollution accounts for almost as much of the damage to the planet's water resources as 
agricultural activities, so it is worth paying attention at home to reduce it.  

Children once again had two weeks to work in groups to collect information on how 
households are polluting surface water, groundwater and the water that goes into the 
sewage system. They were shown the biodegradable products used in households and 
discharged into the sewage system through drains, which are strong chemical pollutants. 
Cosmetics, washing-up liquids, detergents, rinsing agents, cleaning products and 
disinfectants used in everyday cleaning were presented. They also dealt with food residues, 
used oils, fats and other kitchen materials that end up in the drainage system. They found a 
solution to this problem in the form of selective waste collection and composting, thus 
reducing the pollution of water.  

The polluting impact of agriculture has been addressed. As our city is located in the 
largest agricultural area in the country, we had no difficulty in monitoring production. Once 
again, with the help of experts, we learned about the materials used there, of which there 
were several tonnes in storage waiting to be used.  

We went to the local farmers' market, where the children questioned the vendors in 
groups about the chemicals used in the production process. They were taught here that 
small-scale farmers selling their own leftover products use far less chemicals than 
industrial-scale production. By developing environmentally conscious consumer behaviour, 
households can further reduce the burden on surface and groundwater. This included the 
consumption of organically grown fruit and vegetables, which reduces the inputs of 
fertilisers, pesticides, insecticides and herbicides. Students who lived in a backyard house 
tried to have a vegetable garden where they could grow organic vegetables without 
chemicals. They were helped to do this by an organic gardening expert who showed them 
how to use plant associations to help control pests. We were also given our own plot of land 
in his garden, and the children were able to work on it once a week. To our sincere delight, 
most of the children also came during the summer holidays to look after the plants and 
harvest the crops, which they were of course able to take home. 

Of course, the programme could not have worked effectively without the support of 
parents. Before the programme started, we called the parents of the class together for a 
discussion, explaining the programme and all the possible consequences it would have on 
their lives. Fortunately, there was a very positive response to the programme, and they tried 
to implement in their own households any ideas that would move their lives towards 
sustainability. Often this required extra work, sacrifices and lifestyle changes, which their 
children suggested and together they achieved.  
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Evaluation 
After the end of the programme, we again asked the students to fill in a questionnaire 

on water pollution and water use. Not surprisingly, they showed a wide range of 
knowledge. At the end of the programme, each group prepared a presentation to show to 
their parents and each other on the last day. These presentations demonstrated their ability 
to see local and global problems and to develop adequate action plans. 

 
Longitudinal assessment: 
10 years after the end of the programme, we contacted those, who have been part of it 

in their primary school years. We created a questionnaire to measure the environmental 
awareness of their consumer habits. The questionnaire was delivered to the target group in 
two ways. Firstly, by direct contact on Facebook, and secondly, by the snowball method, 
assuming that the former classmates are still in contact with each other. The method proved 
to be effective, with 92% (112 person) of programme participants completing our 
questionnaire. 

Based on the answers to the questionnaire, 87% of the group still use textile shopping 
bags. 81% regularly buy second-hand clothes. 79% do not buy mineral water and carry tap 
water in refillable bottles. Great attention is paid to minimising household water 
consumption 78% (this is mainly reflected in the purchase of water-saving appliances, taps 
and a preference for showers). 76% buy vegetables from local producers at the market or 
grow their own at home. 45% pay attention to minimising household chemical use, one of 
the areas where we found a big drop. From the responses, we also found that women are 
more likely to be environmentally aware when it comes to shopping and household 
management. Men are more attentive to energy saving and the use of green energy. In the 
light of these data, we can say that the knowledge and attitudes they acquired as young 
school children still influence their willingness to act and their actions today. 

In the design and implementation of the programme, the triad of „Learn, Experience, 
Do“ was constantly kept in mind. We were aware that the curriculum should include 
experiences and experiences that lead to a greater awareness of social and moral 
responsibility. It is particularly important to raise awareness of the role of one's own 
individual value system and to develop in students a willingness to review it. This is an 
essential prerequisite if we want to equip the future generation with competences towards 
sustainability (Sibbel, 2009). 
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Abstract: This study aims to characterize conceptions of flipped classroom. Results from a 
survey to 58 Portuguese Higher Education teachers evidenced that approximately half of 
respondents defined the flipped classroom as a model where ´lectures are recorded as 
videos for students to view outside of class time freeing up time in class to engage in 
discussions and problem solving’. This points to core characteristics of flipped classroom 
as video lectures, student-centred learning, collaborative learning in-class activities. This 
is in line with answers to the open-ended question. 
 
Key words: Flipped classroom, teachers ‘conceptions, Higher Education, videos. 

 
 
Introduction 
Higher Education (HE) pedagogic models has been undergone deep changes at the end 

of 20th century and beginning of 21st century, aiming a shift from teacher to students 
centred approaches. In addition to the evolution of the paradigms of science, in general, the 
social changes and the technological evolution also have come to have a great impact, not 
only on the nature and organization of the teaching, but on the teachers' work and culture. 
The evolution that took place during the 20th century and the pedagogical paradigm shift 
that placed the student at the centre of the educational process has now extended to HE as 
well. Although this is not a „new” change, its importance has been emphasized, particularly 
in the context of the implementation of the Bologna Process, in which the student assumes 
the main role, contributing to significant changes at the level of the construction of teacher 
identity in HE. The change also enhances HE to face contemporary challenges of the 
knowledge and information society and competitive and liberal economies. In fact, the 
development of communication technologies, which supports the current information 
society, relativizes the former central role of the teacher as the privileged source of 
knowledge and the main agent in its transmission. 

Flipped classroom has been attracting growing interest and flipped teaching and 
learning practices have been developed as well as research on the subject. In fact, there is a 
growing body of research about flipped classroom that focuses on topics as the concept 
itself, practices, benefits or barriers that can be associated to the methods, among others. [1] 
in a systematic review about  the topic evidenced the increased interest about it taking in 
account the number of researches produced that is always increasing. [2] also referred that 
the rate of academic publications concerned with flipped classrooms ‘increased 
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substantially between 2011 and the end of 2015. This period started with two publications 
in 2011, followed by 16 publications in 2012, 76 publications in 2013, 136 publications in 
2014, and 296 publications in 2015 (…) This is underscored in relation to higher education, 
where the proportion of those publications with  ‘higher education’ in the title, keywords or 
abstract within the overall corpus is significant. In 2012, higher education publications 
represented 38% of the total number, while by 2015 they represented 73%. This indicates a 
particularly strong growth of interest in relation to higher education and suggests that 
higher education has come to dominate the scientific discourse around the flipped 
classroom phenomenon’. 

But what is flipped classroom and how can be implemented? There are several 
defintions of flipped classroom, and as referred by [3] ‘despite the buzz around the flipped 
classroom as an exciting new topic in educational research, there is a lack of consensus on 
what exactly the flipped classroom is’. 

A key idea is centred on the flipped concept. For instance, for [4] „inverting the 
classroom means that events that have traditionally taken place inside the classroom now 
take place outside the classroom and vice versa”.  

In addition to the flipped concept, other definitions highlight the change in teacher and 
students’ roles from a teacher centred pedagogy to a learner centred and active pedagogy 
[5]. In this scope ‘the pedagogical approach  is designed to switch the focus away from the 
instructor and toward the students,‘the flipped classroom being conceptaulized as an 
activating method for more student-oriented learning. In a certain way, one can say that 
flipped classroonm fits the paradigm change that characterize contemporary education. This 
paradigm shift is characterized by a change of focus trom a pedagogical model centred on  
teaching and teachers, on information giving, content driven to a lifelong pedagogical 
model, that focus on the student and on learning outcomes. This main be a justification for 
the increasing interest in the flipped classroom and how to implement it. 

In line with the referred characteristics of the flipped classroom, another dimension is 
the change that may occur concerning the tasks carried out in and out of the class by the 
teacher and student roles. For instance, [6] defined classroom as a ‘pedagogical approach in 
which direct instruction moves from the group learning space to the individual learning 
space, and the resulting group space is transformed into a dynamic, interactive learning 
environment where the educator guides students as they apply concepts and engage 
creatively in the subject matter.” In this scope students complete pre-class work 
individually before class and engage in team work and collaborative learning activities 
during class. Several teaching and learning methods can be considered as problem solving. 
inquiry based leanring, project based learning, cooperative methods, the focus of flipped 
classroom activities is on problem solving, collaboration, project-based learning, 
presentations and students evaluating their own learning. 

There are also different conceptions that can include particular pedagogical activities 
implemented or resources used, in particular, that highlight the use of videos as a key 
resource. [3] referred that ‘the flipped classroom is a new pedagogical method, which 
employs asynchronous video lectures and practice problems as homework, and active, 
group-based problem solving activities in the classroom. It represents a unique combination 
of learning theories once thought to be incompatible—active, problem-based learning 
activities founded upon a constructivist ideology and instructional lectures derived from 
direct instruction methods founded upon behaviorist principles’. 

The use of videos and technological resources are is also mentioned in other definitons, 
for instance “the flipped classroom is a pedagogical model in which the typical lecture and 
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homework elements of a course are reversed Short video lectures are viewed by students at 
home before the class session, while in-class time is devoted to exercises, projects, or 
discussions” [7] or ‘in the flipped learning model, teachers shift direct learning out of the 
large group learning space and move it into the individual learning space, with the help of 
one of several technologies. Teachers record and narrate screencasts of work they do on 
their computer desktops, create videos of themselves teaching, or curate video lessons from 
internet sites [8].  

The compulsory use of videos in flipped classroom is still a non-consensual topic. [9] 
developed a systematic review about the topic, updated in [1] who referred that 
‘instructional videos (or other forms of multimedia materials) must be provided for 
students’ class preparation. For me, the use of preclass videos is a necessary element for 
flipped learning, although it is not the whole story. Merely asking students to read text-
based materials on their own before class is not a method of flipping’. This is in line with 
other authors proposals, e.g. [3] or [10], that considered that videos can “closely mimic 
what students in a traditional setting would experience’. Also, [11] quoted a student that 
said „Sometimes I couldn’t get the meanings by reading alone. But the instructional videos 
helped me understand the overall meaning.”  

However, a number of researchers have challenged the close association between 
flipped classroom. For example, [12] asserted that “qualifying instructional medium is 
unnecessary and unjustified” and flipped classroom can take place using pre-class text-
based materials. 

 
Methodology 
This study aims to characterize conceptions of flipped classroom of Portuguese Higher 

Education teachers.  
The survey was carried on in the scope of the Erasmus+ Erasmus+ project Developing 

Flipped Methods for Teaching and was conducted between May 2021 and January 2022. 
The questionnaire used was an adaptation of the Focus survey [13] and included closed and 
open ended questions about conceptions, practices and experiences of flipped classroom, 
reason to start flipping, as well as barriers, perceptions of benefits for teacher and students.  

In this paper, data concerned conceptions of flipped learning are presented. 
Conceptions of flipped classroom were analysed through a multiple choice question and an 
open-ended question, were participants were asked tofine flipped classroom by their own 
words.  

 

The multiple choice question  addressed five defintions of flipped classroom, as: 
 Students complete pre-class work individually before class and engage in team 

work and collaborative learning activities during class 
 Lectures are recorded as videos for students to view outside of class time freeing 

up time in class to engage in discussions and problem solving 
 The learning environment is designed to switch the focus away from the instructor 

and toward the students 
 The homework and lectures are reversed. Recorded lectures are viewed outside of 

class time, and homework is completing during class time 
 I've never heard of the flipped class’ 
 

The survey was advertised through Facebook and email sent to all teachers. A total of 
58 Higher Education teachers completed the survey.  
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Results  
Considering the question ‘Which of these definitions aligns with your interpretation of 

the flipped class? (Select all that apply)’, (Figure 1), approximately half of respondents 
defined the flipped classroom as a model where ´Lectures are recorded as videos for 
students to view outside of class time freeing up time in class to engage in discussions and 
problem solving” (52%).  

The second and third most popular definitions were ‘The homework and lectures are 
reversed. Recorded lectures are viewed outside of class time, and homework is completed 
during class time’ (19%) and never heard of the flipped classroom. 

The options „The learning environment is designed to switch the focus away from the 
instructor and toward the students” (14%) and ‘Students complete pre-class work 
individually before class and engage in teamwork and collaborative learning activities 
during class “ (14%) are represented similarly.  
 
Figure 1. Which of these definitions aligns with your interpretation of the flipped class?  
 

 
 

The results diverged from the survey Flipped Classroom Trends: A Survey of College 
Faculty developed by [13]. In this report the most frequent statement was ‘Students 
complete pre-class work individually before class and engage in teamwork and 
collaborative learning activities during class’ (67%), while in the survey that is reported 
here this statement was referred only by 14%. Other conceptions of flipped class are 
referred in approx. similar frequencies in both surveys. 

The results evidenced that participants in the research associated flipped learning with 
the use of technologies, in particular, recorded lectues or videos, while participants in the 
survey Flipped Classroom Trends highlight the flipped concept and other pedagogical 
approaches but not restricted  to the use of technologies. These results are in line with 
research about, namely with [3], that also clearly associate flipeed classroom with videos.  

Answers to the open-ended question ‘In your own words, briefly describe some of the 
characteristics of flipped classes’ allowed a deep understanding of the participants’ 
conceptions, as each answer includes several characteristics of the flipped classroom. The 
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most frequent dimension was the flipped process, referred by almost all participants: what 
is usually done in class would be done previously, by the students, and the class time could 
be used for other tasks, namely discussions. There were some variations about how the 
flipped can be implemented, in fact: using videos but also printed texts, group work or 
other resources. There were also references to the processes involved, namely students’ 
participation, engagement, motivation, as well as to the impact of using the method. In this 
scope some participants referred that the method promotes deep learning and autonomy. 
The change in general pedagogical approach was also referred by some participants: active 
method, student centred, change of teacher and student role; interactive. 

This is in line with results previously obtained in [13] where, ‘responses ranged from 
tactical specifics to more theoretical explanations of the practice. Recurrent themes among 
the responses included student-centered learning, collaborative learning, and higher-level 
learning. Video lectures, educational technology, and in-class activities also appeared 
frequently in the responses. However, since survey participants were asked to describe 
characteristics of flipping, most of the answers capture elements of flipping and do not, by 
and large, present comprehensive definitions. One answer described the practice of flipping 
without getting into the foundational rationale for the approach. (…) Others answers hinted 
at the motivation behind flipping rather than on how flipping creates a learner-centered 
classroom or what about it promotes higher-level learning. (…) Other descriptions and 
definitions of flipped classes included: „Professors create video lessons that students watch 
outside of class’. 

 
Conclusions 
Flipped classroom pedagogical approach has been gaining increasing interest by 

practitioners and researchers. In this paper the focus was on flipped classroom conceptions 
of Portuguese HE teachers. Previous research evidenced that flipped classroom is a broad 
concept that includes ideas as switching the focus of activities and teacher and student  
roles, but also, involves other pedagogical approaches and resources, in particular videos. 
Although the scope of flipped classroom has to be fixed, results from a survey on the topic 
points to a multifaceted concept with emphasise on the use of videos as a key resource. 
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Abstract: Flipped classroom method is a pedagogical approach in which the traditional 
concept of classroom-based learning process changes, students are already familiar with 
the teaching material before the lesson, so they can spend classroom time by activities and 
tasks facilitated and managed by the lecturer. The study presents the principles of the 
flipped classroom method and also its practical steps and methodological possibilities. In 
addition - by the presenting good practices and inspiring examples - it describes 
possibilities and experiences of the university implementation of the method.  
 
Keywords: flipped classroom method, university education, good practices 

 
 

Introduction: 
As in all fields today the only thing in education that is constant is change. The 

elements, requirements, environment, possibilities, circumstances, tools, content and 
methodology of education are constantly changing and evolving. There are also changes in 
the members involved in education, students, educators, institutions and other contributing 
institutions, parents and other partners. Accordingly, teaching methods and their practices 
should also follow major trends in change. One possible alternative to this is a method or 
approach that can be varied individually so that it can be constantly adjusted to changing 
requirements. The toolbox of pedagogical innovation is almost inexhaustible, constantly 
implementing new progressive methods. One of these is the flipped classroom method. The 
biggest innovation of the method is that it uses already known elements, but in a novel 
approach, in a novel order, which provides a wide range of applications on demand. 
According to one of the creators of the method, Aaron Sams, "Reflecting the classroom is 
more about thinking: it shifts the focus from the instructor to the learner and the learning." 
(Sams, Bergmann, 2012) 

 

About the flipped classroom method in the light of the literature – theory and history: 
Flipped classroom (FC) is a pedagogical approach in which the conventional notion of 

classroom-based learning is inverted, so that students are introduced to the learning material 
before class, with classroom time then being used to deepen understanding through 
discussion with peers and problem-solving activities facilitated by teachers (Bodnár, 
Csilliko, Daruka, Sass 2017). Although using FC methods has multiple benefits and a 

                                                            
1 This study, research and results were supported by and created within project Erasmus+ 2020-1-
HU01-KA203-078844 DFM Developing Flipped Methods for Teaching. 
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growing popularity, researchers and practitioners indicate that among impediments of 
widespread usage of FC methods are the additional time and technological support in 
relation to development of flipped learning activities. The flipped approach often involves 
the investment of significant time and energy on the part of instructors (e.g., recording 
video lectures; designing additional in-class activities). It is therefore recommended for 
teachers flipping their courses in team. By working in teams, teachers can share their 
experiences of implementing flipped classrooms as well as their teaching resources 
(McLaughlin et al., 2014). 

The method began to take shape through the work of Jonathan Bergmann and Aaron 
Sams in 2006, when the time spent on various tasks during the lessons was analyzed. It has 
been found that checking homework, catching up with students who were absent, 
submitting new material, and answering questions that arise take too long, which is why 
one task or another is often pushed into the background. In order to eliminate the problems 
that arose, the lessons were videotaped and shared with the students who remained at home 
so that they could continue the curriculum from the same place as their peers when they 
returned - without hindering others. During the work, there were several unexpected 
positive feedback from the students: the videos were not only watched by the missing 
students, but also by the diligent or even behind-the-scenes students (Sams, Bergmann, 
2013). Later, the sharing of curriculum in concentrated, short videos enriched with many 
exciting visual elements was introduced, which were carried out during the classroom in the 
form of exercises, through specially developed platforms and applications for students at 
home and within the school. So, in addition to reversing the routine and routine of the 
lesson, the tools of digital technology have been incorporated into the educational process 
in a controlled way, raising awareness and taking advantage of the fact that the use of 
digital technology is almost essential to extracurricular activities2. The principles of the 
method are supported by the previous paradigm shift on education reform, according to 
which the teacher must move out of his or her usual role and become a helper and mentor to 
the students (King, 1993). 

 
Flipped method in practice: 
The inverted class is characterized by online and offline sections. Passive learning, 

gaining knowledge takes place in combination with active learning sections outside the 
classroom, in the online space. The methods of the inverted class are as follows (Ollé, 
Ruszkai, Hülber, 2017): 

1. The teacher makes available material in the form of a video (usually his/her own), 
which students can watch at home. An important aspect is that students are able to engage 
in contact work in the classroom only if they already have preliminary, pre-acquired 
knowledge of the topic. 

2. The elaboration of the curriculum follows in the form of a group form of active 
contact work in the classroom, where the teacher participates as a facilitator, supports the 
work of students taking into account their individual abilities and educational needs. With 

                                                            
2 Approaches based on the principle of the mirrored classroom method appeared as early as the 19th 
century, and students at the West Point Military Academy in the United States had to process 
resources published by teachers before class so they could devote the lesson to answering their 
questions and solving problems together. In the early 2000s, lecturers at Miai University took 
advantage of multimedia and the World Wide Web to watch videos as a homework assignment. At 
the same time, the development of educational programs and other technical aids has already started 
(Hartányi et al. 2018). 
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this method, students become equally responsible for the acquired knowledge and skills. 
The teacher can answer students' questions not only during the contact lesson, but can also 
share professional materials, resources, multimedia material, e-books or videos for 
homework. 

3. The next contact lesson can take the form of a discussion, interview or workshop. 
The teacher present in the class can support, lead, and thus contribute to the creation of a 
real product or the achievement of a result (Hamden et al., 2013). Conversely, difficulties 
such as fatigue or loss of motivation, mistakes, or misunderstood details can occur during 
independent work at home. 

4. The last stage of the method is the productive phase in which students present their 
own results, solutions, or elaboration of the curriculum, for example in the form of a 
presentation or other, and then evaluate and reflect together on their own creative work 
(Sams at al., 2014). 

 
The Four Pillars of F-L-I-P: 
F –  Flexible environment: Providing fluid timelines for student work and comprehension. 

Teachers should adjust to the pace of their students in the class. 
L –  Learning culture: A rich environment that allows students to delve further into 

topics and provides them with opportunities for self-reflection and hands-on 
activities. 

I –  Intentional content: Teachers decide ahead of time what direct instruction to pair 
with in-class activities. Students should feel challenged but able to understand the 
material on their own. 

P –  Professional educator: Teachers monitor students during lessons and offer 
feedback to ensure no gaps in student knowledge.3 

 
Evaluation of flipped classroom method: 
As a beginning, it can be said that the flipped classroom method consists of two 

disjoint components: interactive learning activities inside the classroom and pre-prepared 
direct individual instruction outside the classroom (Bishop & Verleger, 2013, in Teng, 
2017). Although the majority of studies on the FC rely on the use of videos created by the 
teacher or a subject expert, it can contain computer-based components in various forms, not 
only videos and podcasts, but also other multimedia resources, online interaction, printed 
material, and so on (Chen Hsieh et al., 2017; Leis, 2016). In class materials base on the 
active work of students in forms of motivating and activation methods, should contain 
elements of experiential education, positive psychology and education, elements of peer-
learning, cooperative methods, project method and many more other opportunities. This 
approach, an educational process that combines innovative and cooperative, experience-
based elements, is closely linked to the needs of university students and are positively 
assessed (Csehiová, Kanczné Nagy, 2019).   

The instructional concept of FC offers a number of benefits to students: It allows them 
freedom to choose the most convenient time for learning and to learn at their own pace, as 
there is a possibility to pause and replay the content. In this respect, it represents a highly 
personalized concept of learning suitable to students’ individual needs and study habits. At 
the same time, the approach can be rather effective as repeated exposure to the content of 
learning, as Chen Hsieh and associates (2017) observe, strengthens and deepens the 

                                                            
3 For a more detailed description of the four pillars of F-L-I-P, see: https://flippedlearning.org/wp-
content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf  
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students’ understanding of the content. These benefits, however, may turn into problems. 
Johnson and Marsh’s (2014) study shows that time management may turn into a critical 
factor as some students display poor organization of their study time. The study also points 
to the lack of the required level of maturity as some students tend to perceive online 
studying as simply make-work and not regular learning. These certainly remain some of the 
challenges of implementing the flipped classroom method into the learning process. 

Although the use of the flipped classroom method has many advantages and is gaining 
popularity, researchers and practitioners indicate that barriers to the widespread use of the 
method include the need for time and technological support to develop reverse learning 
activities. The reverse approach often requires a significant investment of time and energy 
on the part of the instructors (eg recording video presentations; planning additional 
classroom activities). Therefore, teachers are encouraged to work together in groups. 
Through teamwork, teachers can share their experiences in implementing the method as 
well as the resources and materials used in teaching (McLaughlin et al., 2014). 

In a recent systematic review (Chen, Lui, Martinelli, 2017) a group of researchers 
reviewed 46 studies that mapped the effectiveness of the reverse classroom model in 
medical education institutions with different learning outcomes. The review found that 
different studies concluded the study of the effects of the flipped classroom model with 
conflicting results. In some cases measurable benefits have been reported, while in other 
cases only negligible improvements have been observed over traditional teaching methods. 

Remarkable and current experiences have been reported by Soltanpour and Valizadeh 
(2021), who measured a significant difference in favor of the mirrored classroom method 
when developing certain skills in the comparison of the mirrored classroom method and the 
classical approach. In addition to quantitative indicators the authors also highlighted the 
qualitative results, which led to positive changes in social relations, both between students 
and teacher-student relations. The significant positive effect of quality of interpersonal 
relations and interpersonal competences showed on successfulness of students, in addition 
it plays main role in elimination of university dropout (Csehiová, Kanczné Nagy, 2021). In 
addition, they highlighted that they became more familiar with each other and themselves 
in terms of active activity in the mirrored classroom method, better understanding students 
’learning styles and solution strategies, better able to respond to individual needs, and 
students are better aware of their own strengths and weaknesses by improving the 
atmosphere in the classroom and increasing the efficiency of the learning process. 

In his writing, Gosh (2021) clearly recommends the wide application of the method, 
but draws attention to the challenges of the method, compliance with which is the key to 
the effective application of the method. Gosh highlights accurate and detailed planning and 
preparation as one of the biggest challenges, which requires professional training and 
commitment for the educator as well as a large investment of time and energy. Another 
serious challenge is the optimal use of classroom time, during which the instructor must 
adapt the activities and tasks to the students' readiness, level of knowledge and individual 
needs, taking care to maintain motivation at all times. 

Good practice 1 at Faculty of Education J. Selye University:  
Lecturer: Anita Tóth-Bakos, Mgr. PhD. 
Subject: Inclusive Pedagogy (for future teachers in bachelor level of teacher training 

study programs) 
Study program: Teacher training study program, bachelor level, second grade 
Extent of course: 1x 45 min lesson per week 
Teaching methods and techniques: flipped classroom method 
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What inspired the introduction of flipped classroom method? 
There were two main reasons for this innovation in the subject. One was the scarcity of 

the scope of the course. The 45 minutes per week, given the wide range and complexity of 
the content of the course, has inspired that something new will be needed, unlike traditional 
methods. The other main reason was the pandemic situation with continued insecurity into 
2022. It is unpredictable whether attendance education can be implemented in university 
education, epidemic management measures significantly affect the opportunities for 
students to attend classes. For this reason, I was looking for a solution that could be 
integrated into both offline and online education, in which students could participate based 
on their individual needs and capabilities. These reasons are in line with the dilemmas of 
the creators of the method, Sams and Bergmann. In addition, as a university lecturer, I 
consider it my task to continuously develop and renew my courses to improve them in 
terms of content and methodology. This justified the need to enliven and refresh the course 
by interrupting my usual routine. 

 
Strategies:  

Pre-class materials:  
The basic strategic principle for me in teaching was to develop the teaching material in 

a diverse and flexible way for everyone. I shared the curriculum with the students in an 
interactive online noticeboard interface using the Padlet web-based application2. I uploaded 
each chapter of the topics of the teaching material of course Inclusive Pedagogy in several 
formats, PPT presentation excerpts, text documents, and pre-recorded videos. I added 
additional curiosities related to the topic to each chapter. The curriculum, divided into a 
total of 13 chapters, contains a total of 63 entries. All posts and content can be downloaded, 
saved and commented on. All the materials are available also in a Moodle course of the 
University for those who are not/or do not want to be interested in application Padlet. 

In-class activities: Each lesson covers one or more pre-defined topics, we progressed 
gradually with each chapter. In the class, I ensure active work and common thinking by the 
following activities, methods and techniques: discussion, argumentation, presentation of 
case studies, independent work, teamwork, sharing experiences, individual and team work 
activities, collecting and sharing information, taking photographs, project work. All the 
lessons have had the same structure: introduction of the topic, discussion and sharing 
experiences about the topics, opportunity to ask questions, active work and evaluation or 
feedback at the end of the lesson. The active work included the following tasks: 

-  compilation of a tale/story/movie collection in the topic of SEN (where the 
protagonist, or one of the actors is out of average) 

-  take at least one photo of accessibility (barrier free design) in their environment 
(university, dormitory or home) 

-  making a poster showing selected type of SEN, deviation, disability or any other 
case of deviation from the average 

-  presentation of the posters as an exhibition 
During the semester because of the pandemic situation we needed to switch on online 

education, we used BBB BigBlueButton virtual classroom software. For this reason a new 
Padlet (notice board) was created which provided space for students to upload their work.   

Assessment tools: Concept map/mind map at the beginning and at the end of the 
course, shared individual submitted works and tasks on the online notice board (Padlet). 
                                                            
2 See the noticeboard at the following link: https://padlet.com/banita86/3e4e763drf80rdsp 
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In the first lesson, without a preliminary introduction and subject description, students 
created a concept map of inclusive pedagogy. Students were given a free hand in terms of 
visual representation, interpretation and approach to the concept. The instruction was also 
based on their own thinking and knowledge of the concept in its simplicity: The term 
INCLUSIVE PEDAGOGY was written in the middle of an A4 sheet of paper and they had 
to record the concepts and words that came to their mind within a certain time. The task of 
the concept map was repeated in the last hour to close the semester. When making the final 
concept map they were able to rely on what they had already learned during the semester. 
During the semester the pandemic situation has changed, so we started with presence 
education (offline), therefore the first mind maps where done …, but during the few last 
lessons we finished online, distance form of education. For this reason, students have 
uploaded their final mind maps to the Padlet notice board. 

 
Personal experiences: 

Pre-class materials: 
It was a challenge to prepare all the materials in various formats and complete the 

notice board fully, upload all the materials needed for the course. It took a long time and a 
lot of energy and it needed technical and computer skills. On the other hand, I needed to 
realize, that it is really useful to have all the materials at a safe place anytime available. I 
needed to develop the materials to a final version, because in this form of completing there 
is no opportunity to improvise during the class presentation as in traditional frontal 
methods. At last, but not least was a challenge to find some other extra contents, interesting 
additional information to all the topics, but it was worth taking the time to search, because 
it was the extras and the additions that made the content of the curriculum really colorful 
and interesting.   

In-class activities: 
In my experience, students have responded positively and enthusiastically to this (for 

them) new approach. It was positively assessed that the semester is completed with the 
completion of sub-tasks related to the topic and the in-class lesson can be used for active 
work. Pre-prepared materials were actively used in the preparation of the tasks to be 
submitted. They used the online notice board actively, evaluating each other's work with 
comments and reactions and feedback outside of class. During in-class lessons we were 
able to discuss concrete, practical situations, which increased their theoretical knowledge 
made it applicable in pedagogical practice. 

I experienced the biggest change during the regularly introduced discussions, questions 
and discussions of my own experiences. The few and timid manifestations that appeared at 
the beginning of the semester were replaced by increasingly richer and more courageous 
manifestations during the semester. The students commented more often and they also 
shared their own experiences inspired by each other's experiences. 

Assessment tools: 
Students were surprised at the beginning and they resisted to pass the tasks. They 

expected frontal way of teaching as it used to be mainly at university education, but during 
the first introduction activity (mind map) they realized the practice oriented character of the 
subject and started to be motivated and more active and co-working by every lesson. In a 
short time, they mastered the elements of using application Padlet, which stimulated 
students to become more active. 
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Quantitative and qualitative changes were also observed during the analysis and 
evaluation of the concept maps. Compared to the beginning of the semester the number of 
indicated concepts has increased. In addition, from a qualitative point of view, it could be 
observed that the subordinate and main subordination relations also appeared on the final 
concept maps, and in the visual appearance much more colorful, well-thought-out and clear, 
more articulated solutions were created.  

Overall assessment, opinion: 
At the end of the semester students were able to evaluate the course in a variety of 

ways: using emoticons, in writing, or orally. All students in the course gave positive 
feedback, no neutral or possibly negative feedback were given. Based on the written and 
oral feedback they assessed the curriculum and the subject extremely positively, 
highlighting its practical usefulness and its important role in pedagogical practice. The 
students mentioned that through their active work they gained much more practice-oriented 
knowledge and information and their attitude towards the topic was formed. They 
highlighted that they also got to know themselves and their peers better during the active 
lessons. Several students pointed out that they appreciate that the class was not one of the 
many lessons spent passively listening. 

This way the strategies worked excellently in both offline and online teaching. During 
the application of the method I gained a lot of new and useful experience, based on which I 
plan to teach this subject in this form in the future, improving it based on the experience I 
have just gained. I would recommend it for other scholars. 

Good practice 2 at Faculty of Education J. Selye University:  
Lecturer: Tímea Mészáros, Mgr. 
Subject: Methodology of Visual Arts Education in Primary School (for future teachers 

in master level of primary education study program) 
Study program: Primary education study program, master level, second grade 
Extent of course: 2x 45 min lesson per week 
Teaching methods and techniques: flipped classroom method 
 
What inspired the introduction of flipped classroom method? 
In my own art education practice, the FC approach was brought about by the necessity 

of online education. When I was designing my courses it became clear to me that I was 
preparing for an audience of passive recipients at the expense of creative activity in the 
classroom. I wanted to avoid this and turn the time spent in the online classroom into a real 
community experience, a supportive space for creative expression. I felt that the time had 
come for the students to get more personal attention from me and from each other in the 
experimental mode of the FC strategy, despite the isolation that the pandemic brought. 

 
Strategies:  

Pre-class materials:  
I have made or searched for short videos on related topics or art activities that we 

would be exploring in the following lessons. By viewing these, students could be informed 
beforehand, so that once the online lesson started, they could immediately connect and 
activate themselves. This also had the added benefit of giving them more time to think 
about what and how (and with whom) they would like to create, which increased their 
creative enthusiasm and confidence. I structured FC according to the principles later 
outlined by Abeysekera and Dawson (2015): 
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 I have moved most of the information transfer teaching outside the classroom, 
 teaching time was used for active and social learning activities, and 
 I have organised before and/or after class activities so that students can get the full 

benefit of the class work. 
Accordingly, information was delivered outside of class through short videos, typically 

7-10 minutes in length, related to visual arts education theory (e.g., children's visual 
development, assessment of visual arts performance, planning and organizational issues, 
evaluation criteria). To ensure that the time spent together was truly dedicated to learning 
activities, students were also able to view additional visual materials that provided insight 
into the art activities they would be engaged in during class. In order to fully engage with 
the activities in the class and the theoretical content, they had to preview the materials to be 
uploaded (on Moodle and in the closed group on Facebook). Short videos, closely or 
loosely related to the topic, were used to ground independent learning. 

In-class activities: 
A big part of the appeal of a university is the social interaction. We are social beings 

who crave interaction with others. But how can we bring these personal connections and 
relationships into the online space? Of course, by creating a range of opportunities to do so 
in the educational process. Regularity and predictability and reliability have always been an 
important part of our common framework, as has trust. 

 We held weekly consultations, typically 45-60 minute sessions, during which 
students could discuss the material, ask questions, analyse primary sources, and 
develop their debating, critical thinking and problem-solving skills. 

 To facilitate out-of-class interactions, we have created closed groups on Facebook 
for students enrolled in each course. In these groups, we were able to initiate and 
pursue extra-curricular activities using the newsfeed and Messenger to address 
methodological issues in visual education. 

 In online spaces, students typically worked together in pairs and small groups. A 
number of additional social interaction tools were used: digital visual notebooks, 
online editable mind maps, diagram editors, timelines (which facilitate the 
organisation of information and the visualisation of concepts or causal factors and 
their interrelationships) to facilitate discussions and brainstorming. These study 
groups in online spaces have often led to productive discussions and creative 
accomplishments, not least setting the tone for the next joint session, clearly 
relieving the stress of being locked in. 

 In this new situation, my role has also changed. I have primarily become a 
facilitator, helping to process, sort and filter information together. I saw myself 
merely as a supporter of the learning process. 

 

The biggest challenge we have faced in teaching online is engaging and motivating our 
students to learn without the structure and regular interaction provided by formal education. 
Here are some techniques and strategies that have proven to work in overcoming this 
disinterest: 

• Online presentations, like face-to-face presentations, can involve a multi-
directional flow of information. All major video conferencing services include 
tools to facilitate interactivity. All a presenter needs to do is take advantage of 
polling, hand-raising, chat and question-and-answer features, white-boards and the 
ability to invite co-presenters. 

• Emphasising the relevance of visual culture: the importance of the arts has 
increased markedly during the pandemic. People turned to visual arts, dance, 
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theatre, music, books and film for comfort and joy. The visual arts are much more 
than paint and canvas. Artists create from what is around them. In art, we are 
constantly recycling, which is in line with the environmental consciousness we 
expect today. Nothing can sum up the various disciplines better than art. When we 
design, measure and draw, we use geometry. When we mix colours, we reveal 
physical information. When we create fairy tale illustrations, we learn about 
literature. When we look at art styles from Egypt to the present day, we are 
looking at history. When we do ceramics, we learn chemistry. When we make art, 
we solve complex visual problems in creative ways. 

• To maintain activity, I set clear tasks, with a well-defined timetable, accompanied 
by oral and written reminders throughout the lessons.  

• At the end of the lesson, we did not close the Jamboard sheets or visual diaries, but 
left them open, leaving them open for further reflection, review or even homework 
at home. Links to the visual diaries were regularly shared in the closed Facebook 
groups for the course. 

 

The question of evaluation 
As of October 2021, I used Big Blue Button and Teams for synchronous teaching, 

combined with the Moodle interface, which has already proven its worth in asynchronous 
mode. On Moodle (in addition to course presentations, written and visual materials), a 
scoring system was set up, where each student could choose the most appropriate 
assignments from a range of tasks. In order to decide which topic or type of task was most 
inspiring to the student, he or she had to unpack all of them, in a good case, thus having an 
overview of all the segments of visual education in lower secondary education that we 
offer. 

An important aspect of the tasks was to mobilise creative energies rather than drawing 
skills. This scoring system provides a variety of routes to the goal and a free choice of 
tasks. In fact, the student could decide independently at what level he/she wished to engage 
with the topics (the transparent point system made clear the effort required to achieve the 
desired grade). In short, the playful point system was used to check whether the material 
had indeed been mastered and I received continuous feedback on changes in their skills, 
both verbally and in writing. By documenting the different products they produced, we 
recorded tangible results in visual terms. 

In the current system of teacher education, students receive relatively little assessment 
of the development of their pedagogical skills. Conscious awareness, analysis and 
development of their own activities can be supported by the provision of self-evaluation 
situations and techniques. Of course, it is not possible to simulate all situations with 
students during the training, so it is better to provide them with aspects, tools and questions 
that help them to identify, analyse and solve problems. 

After the joint sessions, I set the expectation for the students to upload a written 
reflection on the activities in the classroom to the closed group, along with a picture of their 
product. This gesture is closely related to art criticism, both to the critical analysis process 
and to the creative process. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

437 

Personal experiences: 
Pre-class materials: 
It turned out that the FC strategy required a lot of preparation: making or finding the 

right videos, ensuring relevant pre- and post-activities, organising collaborative activities, 
managing reflections and incorporating evaluations were all time-consuming tasks, and a 
constant workload. This strategy may not be the most appropriate when working with 
students who are less motivated in their learning. There is probably great potential for FC to 
increase both intrinsic and extrinsic motivation. 

We not only addressed the methodological issues of visual education, but also looked 
at how they could/should teach with the FC strategy in the future. Based on their verbal 
feedback, I was able to refine the course and respond to the elements that were not working 
as well as modify both the content and the course structure. The exposure to the flipped 
classroom provided an opportunity for the teacher candidates to develop new teaching 
methods and consider future possibilities for technology, particularly in the area of visual 
education methodology. I believe that the next steps lie in making these links more 
transparent and using the tools available in a more effective way. 

In-class activities: 
A quality online learning experience was a major design challenge. My visual 

education courses included a combination of asynchronous (weekly readings, activities and 
assessments) and synchronous elements (interactive presentations based on the theme). The 
aim was to ensure that all asynchronous and synchronous elements were fully accessible to 
all students. In addition to the presentations, all related content was made available for 
download. In addition, student work (whether individual, pair or group) was placed on a 
shared platform (Google Drive) where it could be freely viewed as a virtual gallery. 

 

To achieve active, experiential learning, we used interactive methods and problem-
solving exercises. Our courses included a number of project-based, cross-curricular 
activities that required students to engage in truly creative activities, the most popular of 
which were: 

 Timeline: students will draw information on maps, create visual tours, networks, 
map, and use images to visualise and analyse relationships. 

 Visual diaries: visual diaries are created in analogue and digital formats to record 
the stories and events of our lives. This allows us to capture and visualise the inner 
world (emotions, thoughts, desires). The images that replace the text often say 
more than a thousand words. The method provides experience, self-awareness and 
value, and is also an excellent stress and tension reliever. 

 Icons in art history: group study of symbols of abstract concepts. 
 Do it again!: learning about the concept and possibilities of trash art, recycling art 

(using materials from their homes). 
 Alternative uses: when they looked for alternative uses for objects, they broadened 

their focus. In this state, ideas flow, and the more ideas flow, the more alternatives 
for solutions are generated. Problem solving can well be described as a widening 
process of possibilities. By narrowing down from these variations, the student 
moves in a consistently chosen direction. The task is simple: find as many uses for 
everyday objects as possible in 2-2 minutes. 

 Reframing: this is the breaking out of entrenched interpretations. In all situations - 
especially in decision-making situations – it is useful to see as many sides of the 
coin as possible. This will help us to make informed decisions by looking at many 
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aspects, and it will also help us to practice how to judge situations and our own role 
in them. 

 Role-playing: beyond the experience of the life situation provided by the role, the 
social, flow experience and the pleasure provided by the role-playing's attuning 
functions (costume and prop making). 

 Object creation-design: our complex art project spanned from the first steps of 
design to the exhibition of digital comics for the product. 

 Guided tour: students will identify and interpret the landmarks (which can be 
fictional), monuments, historical and cultural sites around them and produce 
creative content (photo, video, presentation, etc.) 

 Memory box: a small box is arranged with objects, pictures, etc. that contain the 
most important visual information for them. They always give reasons for their 
choice. 

 Transformational tasks: an existing representation is transformed. They change the 
meaning of a work of art (a reproduction or photocopy of a painting or sculpture) 
by means of an intervention. 

 Spatial design: leaving a mark on the natural environment and documenting it with 
as little intervention as possible. 

 Time capsule: students will discover how various works of art, films, photographs 
and sound materials can provide insights into the atmosphere of a specific historical 
or artistic period, and reconstruct the past. 

 Problem-solving activities or projects: to develop higher-order thinking skills, 
students had to use a variety of sources such as press photos, charts, graphs, 
advertisements, photographs, cartoons, illustrations or posters, and then write a 
story.  

Assessment tools: 
We ended each activity with an evaluation and reflection, which was unusual for the 

students at first, but weeks later they were expressing their thoughts and insights in a 
routine and increasingly focused way. Reflection has many positive effects: 

 develops communication skills, 
 develops attention, requires concentration, 
 allows an experiential approach to methodological issues, 
 creates an opportunity for meaningful dialogue on the subject, 
 makes you think, 
 students give and receive feedback from each other on their own activities, 
 helps self-reflection, 
 brings in other, different, external perspectives. 
 

Although I only taught this method in 2 consecutive courses in the academic year 
2020/21, I observed that their anecdotal feedback was stronger and richer in description and 
more connected to the theoretical part of the course than previously in any of the year 
groups. We are investigating the effectiveness of visual education courses through a 
descriptive formative evaluation process – this is currently underway – our experience so 
far has been positive overall. Based on the experience of the 2020/21 academic year, we 
believe that experientially focused methods that favour collaborative creation should 
continue to be used within the FC strategy. 
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Overall assessment, opinion: 
I see the biggest advantage of the FC strategy in that it has forced me and the students 

to constantly self-assess. We gave and received regular feedback on our own performance, 
which was very motivating in planning further activities: "giving each other wings". The 
students' responsibility for their own learning increased, the amount of knowledge they 
could acquire was not maximised, everyone took as much as they wanted from the 'tray'. I 
have seen much more activity from them than before in any of the attendance courses, and 
they have learned more than in the traditional classroom. 

All in all, it was a lot of excitement for both parties to organise learning in a way that 
was previously unknown. Last but not least, the unconventional teaching strategy and the 
creative exercises also brought the quality of the teacher-student relationship to another 
level. The students were able to experience how energy- and time-consuming it is to work 
on their own methodological materials. They were grateful for the motivating materials. 
Verbal feedback showed that they felt like real partners in the learning process.  

The question arises as to whether highly interactive, well-designed online courses are 
as effective as, or even more effective than, face-to-face lectures. Creating a truly effective 
online course is - or should be - a collective endeavour. Online situations require flexible 
solutions, interactive tools, a wide range of educational and communication technologies 
and a high level of accessibility. I believe that students - who are full of exciting ideas and 
who have a range of design and technological skills - should be involved in the design and 
development process. 

Online education should no longer be thought of as a one-off event or as a poor but 
necessary substitute for face-to-face education. The continued use of the FC strategy and its 
effectiveness is strongly recommended. In my own work as an art teacher, I would like to 
place even more emphasis on the process of assessment and monitoring student feedback. It 
is worth taking this current transitional period as an opportunity to shift our teaching 
methods and approach in a direction that can better serve the incredibly diverse and highly 
differentiated student population of our time. In short, let's apply the qualities we associate 
with knowledge - imagination, individual insight, ingenuity, resourcefulness and creativity - 
to teaching. 
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Abstract: When using Flipped Classroom (FC) methods students receive tasks prior to 
classroom work allowing them to acquire introductive notions about the material to be 
presented in classroom settings.  
What area the experiences of higher education teachers from the domain of social sciences 
regarding the use of FC methods? We present research result conducted with online 
questionnaires in five EU countries regarding the prevalence and general impressions of 
using FC methods. 
 
Key words: flipped classroom practice, international comparison, higher education. 
 
 

Flipped Classroom – Possibilities and Challenges 
The increased availability of the Internet and Information and Communication 

Technology (ICT) resulted in an ongoing paradigmatic change in education. Before the 
informational era educational methods focused on providing availability to information. 
One-way information transmitting methods (like frontal teaching or reading books) 
dominated teaching, as opposed to collaborative, problem-solving based methods.  

With the appearance of the ICT access of information is facilitated, and asynchronous 
communication tools can be used for different types of educational communication (e.g. 
educational blogs, computer-supported cooperative learning) in schools and outside of 
school settings. New pedagogical methods (like blended learning) were developed, and 
distant education is gaining space. Learning is becoming more self-paced, self-driven, and 
the necessity and possibility of lifelong learning is becoming part of everyday life. 
Educational focus is changing form the provision of information to facilitating the 
development of higher order thinking skills (like critical thinking and problem solving). 
Developing digital literacy, and, in general, synchronizing the educational offer with 
workplace and real-life requirements is a concern of educational policymakers. The 
educational policy of the European Union, and the national directives of the member are 
also supporting this transformation.  

However, transforming educational norms and practices is a difficult and lengthy 
process. Changes have to well-prepared; a transformation does not necessarily lead to 
improvement. Developing educational practices and materials in accordance with the 
aforementioned requirements is a work-intensive process.  

For example, flipped classroom (FC), a blended learning educational method is a 
pedagogical approach in which the conventional notion of classroom-based learning is 
inverted, so that students are introduced to the learning material before class, with 
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classroom time then being used to deepen understanding through discussion with peers and 
problem-solving activities facilitated by teachers.  

Although the method can be used using solely traditional, off-line tools (like books and 
drill-books), the internet and development of ICT facilitated moving the lecture outside of 
class with slides, audio, podcasts, or narrated presentations. The flipped model allows 
students to learn at their own pace and they may have flexibility of choosing when they 
engage with electronic resources This asynchronous approach frees up in-class time for 
student centred synchronous learning activities, resources, and that these discussions could 
be initiated by the students, not the staff member. This model puts more responsibility for 
learning on the students so students can work towards mastery of the material. The flipped 
learning approach is significant as it has the potential to fully equip students, and those 
already in the work force, with skills to address 21st century discipline-related problems.  

 
Scientific studies indicate that when changing traditional methods to flipped classroom 

it is expected to improve student’s performance [1] and satisfaction [2-5]. FC methods 
increase student’s motivation and their self-confidence [6], their commitment to learn [7] 
[8]. 

In spite of the aforementioned benefits of the FC method, researchers and practitioners 
indicate that among impediments of widespread usage of FC methods are the additional 
time and technological support in relation to development of flipped learning activities [9]; 
(bibliography references are detailed in Annex 1). The flipped approach often involves the 
investment of significant time and energy on the part of instructors (e.g., recording video 
lectures; designing additional in-class activities) [10]. For example, producing a 10-minute 
instructional video can take 32 working hours, if animated.  It is therefore recommended for 
teachers flipping their courses in team. By working in team, teachers can share their 
experiences of implementing flipped classrooms as well as their teaching resources.  

As a result, there is a dissonance between flipped learning research and practice: 
although there are isolated initiatives to convert several topics of teaching to flipped 
methods, coherent materials covering and entire discipline are rarely developed, mainly 
because the flipped approach often involves the investment of significant time and energy 
on the part of instructors (e.g., recording video lectures; designing additional in-class 
activities).  

 
DFM – a project for overcoming difficulties in preparing FC materials 
In order to address the challenges of covering a course with FC materials 
 
The purpose of the “Developing Flipped Methods for Teaching (DFM)” project is to 

develop educational materials for teaching an entire course of introduction to psychology 
with a flipped classroom design, with translation to seven European languages. The project 
aims at overcoming the difficulties of elaborating multiple materials for teaching with 
flipped classroom design. Teachers from higher and secondary education institutes will 
have all the necessary materials for teaching the subject of psychology with flipped 
classroom methodology. 

The primary target group of the project are academic staff from the domain of 
psychology, who have a desire to improve their teaching skills and are open to use new 
technologies. A secondary target group is teachers from secondary education institutes 
specialized in psychology. Other target groups are pre-service university students from the 
domain of elementary school teaching, people who interact with children and have the goal 
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to teach them social sciences, people working in adult education, students and people 
willing to learn social sciences.  

The team is composed of higher education academic stuff of five institutes from five 
European Countries: Hungary, Bulgaria, Cyprus, Portugal and Slovakia.  

By creating a team with higher education teachers from the domain of psychology, the 
overwhelming work of converting an entire discipline will become manageable. The 
majority of the key persons from this project is coming from institutes who has experience 
in partnership projects in general, and flipping classrooms in particular. International 
partnership is essential also for the dissemination of the results. Each partner will translate 
pedagogical materials developed by the others; the intellectual outputs will be available in 
seven European languages, including English. Teachers will have ready-to apply 
pedagogical tools for flipping their classroom.  

 
Research: Flipped classroom practices in teaching social science  
 

There is a growing body of research which is proving that when done well, flipped 
classrooms are having a significant impact at every level and in every conceivable 
discipline (Reidsema, Kavanagh, Hadgraft, & Smith, 2017). However, there are discipline-
based differences regarding suitable methods to be applied (e.g. the kind of online activities 
and assessment used). There is no research aimed at investigating grassroots level flipped 
classroom initiatives for teaching social sciences in Europe. 

In order to o gain a better understanding of higher education teachers’ views on flipped 
learning (with a special attention on social sciences), a survey was conducted in the DFM 
project using an online questionnaire. The survey sought to find out who’s flipping, who’s 
not, and the barriers and benefits to those who flip. Results are intended to be used in 
planning Flipped Classroom activities in the project.  

The questionnaire used in this study was developed as part of a previous study initiated 
by Faculty Focus (an online publication) in 2015 (used with permission) [11]. The online 
questionnaire was translated by DFM project partners to local languages, in order to 
identify flipped classroom methods developed by individual teachers across six countries1. 
Subjects were asked to provide description of the flipped classroom methods used, 
including the source and nature of online activities used, difficulties they experienced, and 
recommendations for like-minded teachers. In order to document insightful case stories, 
subjects were also asked if they have success stories to share.  

The questionnaire was promoted by calls of completion sent to the main higher 
education institutes of the six countries, explaining the goal of the survey and where the 
data will be used.  Data were collected between September, 2021-march, 2022. 

 
Results 
 

The number of subjects who has completed the questionnaire is indicated in table one. 
The first referred to knowledge about the FC method; the percentage of academic stuff not 
aware about this method is indicated in table 1. There are knowledgeable differences 

                                                            
1 Researchers involved: István Zsigmond (Hungary), András Szilágyi and Melinda Sajgó (Romania), 
Anita Tóth-Bakos and Timea Mészáros (Slovakia), Veselina Zecheva, Tatyana Kotzeva, Mariya 
Aleksieva Kasimira Minerva (Bulgaria), Maria Graça Amaro Bidarra, Carlos Alberto da Silva 
Rebelo, Maria da Piedade Simões Santana Pessoa Vaz Rebelo (Portugal), Eleonora Papaleontiou-
Louca and Constantina Demetriou (Cyprus). More detailed country-level results will also be 
published. 
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between countries; in Romania, 79í% of the 118 respondents have not heard of this method, 
whereas in Portugal 11% of the subjects have not heard about the FC method.  

 
 

Country N Yes No % No 
BG 97 83 14 14 
GR 41 28 13 32 
HU 69 36 33 48 
PT 59 48 11 19 
RO 118 38 79 67 
SK 95 73 22 23 
Total 479 306 172 36 

 

Table 1. Number of subjects and percentage of persons knowing about the FC method. 
 

 
Before offering our own definition in the survey, respondents were asked to select from 

a list those descriptions that best align with their understanding and interpretation of the 
flipped learning model (multiple answers were allowed). Results are indicated in table 2.  

 
 

BG GR PT SK HU RO 

Students complete pre-class work 
individually before class and engage in 
team work and collaborative learning 
activities during class.  

94% 40% 20% 116% 14% 30% 

Lectures are recorded as videos for 
students to view outside of class time 
freeing up time in class to engage in 
discussions and problem solving.  

62% 28% 16% 54% 0% 34% 

The learning environment is designed 
to switch the focus away from the 
instructor and toward the students.  

62% 30% 20% 56% 6% 12% 

The homework and lectures are 
reversed. Recorded lectures are viewed 
outside of class time, and homework is 
completing during class time.  

62% 14% 64% 18% 28% 54% 

 
Table 2. Which of these definitions aligns with your interpretation of the flipped class? 

 
Prior to formulating the next question, we offered a definition to respondents: „A 

student-centered learning approach that involves reversing the design of the learning 
environment, allowing students to engage in activities, apply concepts, and focus on higher 
level learning outcomes during class time.” Then they were asked if they have ever flipped 
a class, or their intention to apply this method. Results are presented in table 3.  
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 Yes I tried it, but I do 
not plan to do it 

again 

No, I don’t intend 
to flip my  

class 

No, but I plan to 
flip in the next 

year 

Total 

BG 65  5 25 95 
% 67,0  5,2 25,8 97,9 
HU 9 10 10 7 36 
% 13,0 14,5 14,5 10,1 52,2 
PT 32 3 8 16 59 
% 54,2 5,1 13,6 27,1 100,0 
RO 23 3 3 10 39 
% 19,5 2,5 2,5 8,5 33,1 
SK 38 2 24 23 87 
% 40,0 2,1 25,3 24,2 91,6 
GR 28 4 9 41 0 
% 68,3 9,8 22,0 100,0 0,0 
Tot
al 

195 18 54 90 357 

% 40,7 3,8 11,3 18,8 74,5 
 
Table 3. Have you tried flipping an activity, class, period, or course? 

 
 
Respondents who indicated they are not motivated to flip their class were asked 

their motivation for not interested in flipping. There were too small country-level groups to 
present detailed data, the totals are indicated in table 4.  

 
 

  Total % 
Not enough knowledge about flipping  17 3,5 
It’s a fad that will soon be replaced by the next new thing  9 1,9 
Too time consuming 7 1,5 
Uncomfortable with the approach 6 1,3 
Limited experience with and/or knowledge about technology 2 ,4 
Lack of recognition and/or support 5 1,0 
This type of work is not part of my position/role  2 ,4 
Total 48 10,0 

 
Table 4. We’d like to know more in-formation about why you are not interested in 

flipping your class or what prevents you from flipping. 
 
 

Respondents who had experience in flipping their classes – even if they indicated an 
intention to not do it again – were asked details about the flipping experience: when did 
they flipped their classes, how would they rate the experience for them and their students? 
Total results are presented in tables 5, 6 and 7.  
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 Frequency % 
Within the past year 49 10,2 

1 year ago   
2 years ago 39 8,1 

More than 3 years ago 114 23,8 
 

Table 5. When did you first implement the flip? 

 
 Frequency % 

Positive 170 35,5 
Neutral 28 5,8 

Negative 13 2,7 
 

Table 6. How would you rate the experience for you? 

 
 Frequency Percent 

Positive 154 32,2 
Neutral 42 8,8 

Negative 12 2,5 
 

Table 7. How would you rate the experience for your students? 

 
Respondents were invitated to indicate the reasons for flippin. The answer options and 

results are presented in table 8. The most important motivations were to increase student 
enagement, to practice a more learner-centered pedagogy and to improve the learning 
environment, in general.  

 
 Frequency Percent 
To increase student engagement  149 31,1 
To improve student learning  97 20,3 
To shift away from lectures and become more learner-centered 121 25,3 
To improve the learning environment  106 22,1 
To breathe new life into an existing course 68 14,2 
To learn new teaching skills  59 12,3 
Curiosity, general interest  47 9,8 
My department/college/campus is heading in this direction  6 1,3 
I heard about it from a colleague  5 1,0 

 

Table 8. Why did you decide to start flipping? (check all that apply) 
 

 
Respondents also indicated their degree of agreement regarding a range of possible 

effects on students when applying the flipped classroom method. The most indicated 
answers were that students become more engaged, and they are more collaborative (see 
table 9).  
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 Agree 
strongly 

Agree 
somewhat 

Disagree 
somewhat 

Disagree 
strongly 

They are more engaged 23,8 17,5 2,9 ,2 

They are comfortable 
using the technology 

21,7 16,1 5,0 ,2 

They are more 
collaborative 

17,5 21,5 4,6 ,6 

They ask more questions 17,3 19,6 5,4 1,0 

They see the value of this 
type of experience 

14,8 20,7 7,5 0,4 

They build 
relationships/community 

12,5 21,3 7,5 1,9 

They adapt to the 
approach 

11,5 26,5 5,6 0,4 

Their grades are 
improving  

10,2 25,7 7,5 0,4 

They come to class 
prepared 

9 23,2 10,4 0,6 

They are resistant 3,3 14,6 17,3 8,1 
 

Table 9. Indicate the extent to which you agree or disagree with each of the following 
statements related to students in your flipped course(s) – percentages (Total: 479) 

 
Respondents were asked about the benefits they experienced in general when 

implementint FC methods. The survey offered participants 10 different choices and the 
option to select multiple answers. Most of the respondents indicated that flipping positively 
influenced student engagement, and teaching has become more student-centered (see table 10) 

 
Increased student engagement 75,47% 
More learner-centered teaching 63,68% 
Improved student learning 50,47% 
Improved learning environment 51,42% 
I know my students better 40,09% 
I am more excited about teaching 20,75% 
I look forward to class more often 10,85% 
Re-energized a course 19,81% 
I have been asked by colleagues to share what I am doing 4,25% 

I have produced scholarship related to my flipped teaching 1,42% 

I didn’t realize any benefits 0,00% 
 

Table 10. What were the biggest benefits experienced from flipping?  
(check all that apply) (Total: 212) 
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The move to flipped methods is not easy for various reasons. In order to identify the 
biggest barriers to flipping, the next question asked participants to indicate which 
challenges exist and to rate how significant those challenges are. The most mentioned 
answer was time, which is in concordance with previous research findings.  

 
 Very 

Significant/ 
Always a 
challenge 

Significant/ 
Often a 

challenge 

Moderate/S
ometimes 

a challenge 

Insignificant/ 
Rarely a 
challenge 

Time 79 64 35 26 
Lack of support 
(resources/ funding/space) 

44 52 72 47 

Competing department/ 
college/campus goals 

19 32 43 113 

Not valued by colleagues/ 
administration 

22 55 49 88 

Not understood by 
colleagues/administration 

27 48 45 92 

Being creative/developing  
new strategies and ideas 

62 79 46 26 

Student resistance/lack of 
motivation 

36 67 71 42 

My experience/comfort 
with technology 

29 71 50 60 

Other responsibilities  
required by my position 

33 43 57 74 

 
Table 11. What challenges do you face when thinking about flipping your class?  

 (Total: 479) 
 
Bibliography 
 
1. Borchardt, J. and A.H. Bozer, Psychology course redesign: an interactive approach to 

learning in a micro-flipped classroom. Smart Learning Environments, 2017. 4(1):  
p. 10. 

2. Baepler, P., J.D. Walker, and M. Driessen, It's not about seat time: Blending, flipping, 
and efficiency in active learning classrooms. Computers & Education, 2014. 78: p. 227-
236. 

3. Andreychik, M.R. and V. Martinez, Flipped vs. Traditional: An Analysis of Teaching 
Techniques in Finance and Psychology. Teaching & Learning Inquiry, 2019. 7(2): p. 
154-167. 

4. Albert, M. and B.J. Beatty, Flipping the Classroom Applications to Curriculum 
Redesign for an Introduction to Management Course: Impact on Grades. Journal of 
Education for Business, 2014. 89(8): p. 419-424. 

5. Missildine, K., et al., Flipping the Classroom to Improve Student Performance and 
Satisfaction. Journal of Nursing Education, 2013. 52(10): p. 597-599. 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

449 

6. Thai, N.T.T., B. De Wever, and M. Valcke, The impact of a flipped classroom design 
on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures 
and guiding questions with feedback. Computers & Education, 2017. 107: p. 113-126. 

7. Tune, J.D., M. Sturek, and D.P. Basile, Flipped classroom model improves graduate 
student performance in cardiovascular, respiratory, and renal physiology. Advances in 
Physiology Education, 2013. 37(4): p. 316-320. 

8. Giannakos, M.N., J. Krogstie, and N. Chrisochoides. Reviewing the flipped classroom 
research: reflections for computer science education. in Proceedings of the Computer 
Science Education Research Conference. 2014. ACM. 

9. O'Flaherty, J. and C. Phillips, The use of flipped classrooms in higher education: A 
scoping review. Internet and Higher Education, 2015. 25: p. 85-95. 

10. Betihavas, V., et al., The evidence for 'flipping out': A systematic review of the flipped 
classroom in nursing education. Nurse Education Today, 2016. 38: p. 15-21. 

11. Facykty Focus. Flipped classroom trends: A survey of college faculty. Faculty Focus 
Special Report, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

450 

 
FLIPPED CLASSROOM TRENDS IN UNIVERSITY EDUCATION 

IN SLOVAKIA1 
 

Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. 
J. Selye University Faculty of Education,  

Department of Preschool and Primary Education 
tothbakosa@ujs.sk 

Mgr. Mészáros Tímea 
J. Selye University Faculty of Education,  

Department of Preschool and Primary Education 
meszarost@ujs.sk 

Mgr. Svitek Szilárd 
J. Selye University Faculty of Economics and Informatics,  

Department of Mathematics 
sviteks@ujs.sk 

 
Abstract: Flipped classroom method is a pedagogical approach in which the traditional 
concept of classroom-based learning process changes, students are already familiar with 
the teaching material before the lesson, so they can spend classroom time by activities and 
tasks facilitated and managed by the lecturer. The aim of the study is to present the results 
of a questionnaire survey mapping the application of the flipped classroom method in 
university education in Slovakia. The questions of the questionnaire used in the research on 
the one hand research to what extent the flipped classroom method is known and applied in 
the practice of university education, and on the other hand to find out what the experiences 
and feedback of the lecturers during the implementation of the method. 
 

Keywords: Flipped classroom method, questionnaire survey, implementation, experiences, 
university education, teacher training. 
 
 

Introduction: 
As an innovative active learning method, flipped learning provides students with 

several opportunities. Today’s students, who are digital natives, have to be equipped with 
relevant competencies to respond to the demands of the modern world. For this reason, 
innovations in teaching–learning processes and instructional environments, which are 
essential to meet the needs of these learners, have brought active-learning pedagogy to the 
forefront of education. The implementation of a flipped learning approach can take 
advantage of the increased occasions for constructivist teaching and learning that 
technology provides (Koohddang et al. 2009). Flipped learning has many potential benefits 
including more one-on-one interaction time between teacher and students, active learning 
and cooperation, and self-paced learning. Also, it provides students with flexibility in the 
event that they miss some lectures. In addition, flipped learning can be considered 
complimentary to the traditional classroom setting because it encourages classroom time to 
be arranged more toward active and collaborative learning (Roach 2014). 

                                                            
1 This study, research and results were created and supported within project Erasmus+ 2020-1-HU01-
KA203-078844 DFM Developing Flipped Methods for Teaching. 
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Defining the flipped classroom: 
Flipped classroom (FC) is a pedagogical approach in which the conventional notion of 

classroom-based learning is inverted, so that students are introduced to the learning material  
before class, with classroom time then being used to deepen understanding through 

discussion with peers and problem-solving activities facilitated by teachers (Bodnár, 
Csilliko, Daruka, Sass 2017). Although using FC methods has multiple benefits and is 
growing popularity, researchers and practitioners indicate that among impediments of 
widespread usage of FC methods are the additional time and technological support in 
relation to development of flipped learning activities. The flipped approach often involves 
the investment of significant time and energy on the part of instructors (e.g., recording 
video lectures; designing additional in-class activities). It is therefore recommended for 
teachers flipping their courses in team. By working in team, teachers can share their 
experiences of implementing flipped classrooms as well as their teaching resources 
(McLaughlin et al., 2014). 

 
Flipped method in practice: 
The name of the method also refers to the acronym for the expression of its four basic 

pillars: F – flexible environment, L – learning culture, I – intentional content, P – 
professional educator. The flipped class is characterized by online and offline sections. 
Passive learning, gaining knowledge takes place in combination with active learning 
sections outside the classroom, in the online space. The methods of the inverted class are as 
follows (Ollé, Ruszkai, Hülber, 2017): 

1. The teacher makes available material in the form of a video (usually his own), which 
students can watch at home. An important aspect is that students are able to engage in 
contact work in the classroom only if they already have preliminary, pre-acquired 
knowledge of the topic. 

2. The elaboration of the curriculum follows in the form of a group form of active 
contact work in the classroom, where the teacher participates as a facilitator, supports the work 
of students taking into account their individual abilities and educational needs. With this 
method, students become equally responsible for the acquired knowledge and skills. The teacher 
can answer students' questions not only during the contact lesson, but can also share professional 
materials, resources, multimedia material, e-books or videos for homework. 

3. The next contact lesson can take the form of a discussion, interview or workshop. 
The teacher present in the class can support, lead, and thus contribute to the creation of a 
real product or the achievement of a result (Hamden et al., 2013). Conversely, difficulties 
such as fatigue or loss of motivation, mistakes, or misunderstood details can occur during 
independent work at home. 

4. The last stage of the method is the productive phase, in which students present their 
own results, solutions, or elaboration of the curriculum, for example in the form of a 
presentation or other, and then evaluate and reflect together on their own creative work. 

 
Methodology of the Research: 

Methods: 
This survey was conducted between May and November in 2021. An email was sent to 

every higher education in Slovakia, exactly to eleven institutions. All respondents 
represented higher education in Slovakia. The survey was anonymous and applied by 
Google Forms, featured 18 questions in  total, including both qualitative and  quantitative  
formats  (multiple  choice, rating by Likert scale  and  open-ended questions), four 
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questions where focused to background data to characterize the sample, two questions 
where focused to map willingness to share individual experiences by personal interview. 
The questionnaire is divided into several parts, sections, in which entering each answer 
automatically determines the next section. This solution greatly aided the processing of the 
data. The data’s was processed with programs MS Excel and SPSS. The questionnaire used 
in this survey is the translation of the English version of questionnaire of Faculty Focus 
(USA) from 20142. The purpose of this study is to evaluate some selected question in order 
to verify the defined hypotheses. 

Sample: 
A total of 95 people completed the questionnaire. All respondents are lectures at 

university in Slovakia in various fields but mostly we involved lectures of Faculties of 
Education. As it is illustrated at the next table (Table 1), the most of respondents have 
signed field of Education (45) and Social Sciences (11): 

 
  Number 

Education 45 

Social sciences 11 

Visual and performing arts 6 

Psychology 5 

Religious studies 4 

Business, management, marketing, and related disciplines 4 

Biological and biomedical sciences 4 

English language/literature 4 

Foreign language 3 

Computer and information sciences 3 

Mathematics and statistics 2 

Health professions and related programs 1 

Physical sciences 0 

Support services 0 

Communications, journalism, and related programs 0 

Liberal arts 0 

Legal professions 0 

History 0 

Philosophy 0 

Engineering technologies 0 

Other 3 

Total 95 

Table 1: Which of these best fits your field or discipline? 

                                                            
2 Available at: https://www.facultyfocus.com/wp-content/uploads/2015/08/Flipped-Classroom-
Trends_FF-Report-2015.pdf 
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Their length of pedagogical practice and occupied job position is also diversified. Most 
of respondents are in Assistant Professor (49) and Associate Professor (20) position. The 
length of pedagogical practice shows varied results, as it is visible in table (Table 2) below:  

 
Fewer than 5 years 19 

6-10 years 11 

11-15 years 18 

16-20 years 19 

More than 20 years 26 

Not entered 2 

Total 95 

 
Table 2: How many years have you worked in higher education? 

 
Hypotheses  
 

 H1: We hypothesize that more than 60% of the university lecturers surveyed 
used/will use the flipped classroom during their pedagogical practice. 

 H2: We hypothesize that more than 60% of university lecturers using the method 
evaluate their experience with the flipped classroom method positively. 

 
We base our assumptions on the research results mentioned above, is a large-sample 

survey (1,089 respondents) called Flipped Classroom Trends: The Survey of College 
Faculty, conducted in 2014, involved U.S. and Canadian university lecturers3. Based on the 
results of the research, 69.9% of the instructors surveyed answered yes to the question 
whether they use the flipped classroom method in their pedagogical practice, another 5.49% 
have already used it, but do not plan to use it in future and 14.15% did not apply the 
method yet, but plans in the future. Based on the results, 75.39% of respondents already 
have experience with application of the flipped classroom method. Based on this, we 
assume that the method is also present in university education in Slovakia, and the lecturers 
use to apply flipped classroom method. We also formulated our second hypothesis based on 
the mentioned research results. Based on that, 70.34% of the respondents evaluated their 
experience in applying the method from their own point of view and 64.83% from the point 
of view of the students too. This result indicated to premise, that application in Slovakia 
will show also positive evaluation for lectures and students. 

 

Results and evaluation of hypotheses: 
The main target of our research is to find out if the lecturers have any experiences with 

flipped classroom method, if they use this method in their practice. In the questionnaire the 
third question focused to map this information: 

 

Have you tried flipping an activity, class period, or course? 
We  offered  our  own definition of flipped classroom method  in  the following  

statement:  For  the  purposes  of  the  remainder  of this survey, we will refer to this 

                                                            
3 Research was also mentioned in Methods, available at: https://www.facultyfocus.com/wp-
content/uploads/2015/08/Flipped-Classroom-Trends_FF-Report-2015.pdf 
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definition: „A student-centered  learning  approach  that  involves  reversing  the  design of 
the learning environment, allowing students to engage in activities, apply concepts, and 
focus on higher level learning outcomes during class time.” The definition was formulated 
in this question in order to make sure that the respondents have uniform interpretation of 
the flipped class method to response about its application. The aim of the question (which 
was answered by total 95 respondents) was to find out what proportion of the respondents 
have already used the method in their own pedagogical practice. The results are illustrated 
in Table 3: 

 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Yes 40 42,1 42,1 42,1 

I tried it, but i do not plan 
to do it again 

2 2,1 2,1 44,2 

No, but I plan to flip in 
the next year 

26 27,4 27,4 71,6 

No, I don’t intend to flip 
my class 

27 28,4 28,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  
 

Table 3: Have you tried flipping an activity, class period, or course? 
 

The majority of respondents (40) said they had tried flipping some element of 
instruction. Other two respondents indicated that they tried it, but would not do it again. 
Another 26 of respondents had not yet tried flipping but intended to do so. Next 27 of 
respondents had not tried it and did not intend to try it. In this question was allowed to 
choose option „other”, in which respondents could add their own answers. Four 
respondents indicated the „other“ option, this answers could be classified into the defined 
categories (Answer „I don't use it, but it seems interesting“ we categorized into the choice 
„No, I don’t intend to flip my class” despite it is difficult to deduce from this answer 
whether the respondent plans to try this method. Or answer „No, but I will use it in the 
future“ we classified into the choice „No, but I plan to flip in the next year” despite of that 
this answer does not specify when exactly in future. The other two answers suggest that the 
respondent applies in their teaching practice the main elements of the flipped class method 
intuitively not even knowing it is called flipped classroom method, this answers we 
classified into choice „Yes”).  

 
Evaluation of H1: We hypothesize that more than 60% of the university lecturers 

surveyed used/will use the flipped classroom during their pedagogical practice. 
From the answers to the question, it can be concluded that 40 respondents from 95 use 

flipped classroom method and other 2 respondents tried it (so already used it), altogether 42 
respondents use or used to apply flipped classroom method, which means 44,2%. In our H1 
hypothesis is included over above the purpose of using the method, in this interpretation we 
can also count choice „No, but I plan to flip in the next year”. In this case we can add other 
26 answers (27,4%) to 42, 68 in all. This results mean 71,6% of the total number of 
respondents.  
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Based on these, it can be concluded that hypothesis H1 was confirmed – more than 
60% of surveyed university lecturers, accurately 71,6% of surveyed respondents used/will 
use flipped classroom method.  

 

Further task of the research is to map the general opinion, evaluation of experiences 
with applying flipped classroom method in educational practice. In the questionnaire, other 
three questioned intended to assess this. This section of questions where allowed to answer 
for respondents who use/used flipped method and for those respondents who selected 
option „other” – therefore 46 respondents answered this question.   

 

How would you rate the experience for you?  
The vast majority (33) of surveyed respondents (46) indicated that flipping is a positive 

teaching and learning experience. Only 2 respondents reported that it was a negative 
experience. However, 5 of respondents called the experience “neutral.” In this question was 
also given choice „other” – the individual answers could be classified into the pre-given 
answer option, other 2 individual answers called experiences as ambivalent (for example 
„Both positive and negative”; „Depends on the motivation of students, their involvement is 
an important factor in the success of teaching the flipped method”). The remaining 4 
respondent didn’t enter any answer or formulated like „I don’t know” or „I cant judge”, it 
should be noted that this respondents have given in previous question answer „other” which 
based on the wording we classified into the categories played role in evaluating H1. The 
results are demonstrated in Table 4: 

 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Not entered 4 4,2 8,7 8,7 

Positive 33 34,7 71,7 80,4 
Negative 2 2,1 4,3 84,8 
Neutral 5 5,3 10,9 95,7 
Ambivalent 2 2,1 4,3 100,0 
Total 46 48,4 100,0  

Missing N/A 49 51,6   
Total 95 100,0   

 

Table 4: How would you rate the experiences for you? 
 

How would you rate the experience for your students? 
The vast majority (29) of surveyed respondents (46) indicated that flipping is a positive 

teaching and learning experience. Only one of the respondents reported that it was a 
negative experience. However, 7 of respondents called the experience „neutral.” In this 
question was also given choice „other” – the individual answers could be classified into the 
pre-given answer option, other 5 individual answers called experiences as ambivalent (for 
example: „It is not possible to evaluate the whole in one word, some students like this 
approach, others are more against it, because it requires a greater degree of student 
participation.”; „At first positive, later it was no longer lively for them ... rather for them it 
was a „burden“.“; „They were not used to this way of working.” Also the same remaining 
four respondents didn’t enter any answer. The results are demonstrated in Table 5: 
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Not entered 4 4,2 8,7 8,7 

Positive 29 30,5 63,0 71,7 
Negative 1 1,1 2,2 73,9 
Neutral 7 7,4 15,2 89,1 
Ambivalent 5 5,3 10,9 100,0 
Total 46 48,4 100,0  

Missing N/A 49 51,6   
Total 95 100,0   

 

Table 5: How would you rate the experiences for your students? 

 
Evaluation of H2: We hypothesize that more than 60% of university lecturers using 

the method evaluate their experience with the flipped classroom method positively. 
Question focused the evaluation the lectures experiences showed, that 33 respondents 

have chosen the positive evaluation option. This means 71,7% of 46 respondents in total. 
Question focused the evaluation the lectures experiences to their students showed, that 29 
respondents have chosen the positive evaluation option. This means 63,0% of 46 
respondents in total. Both values, 71,7% for own experiences and 63,1% for experiences 
for students, are above the assumed 60%. 

Based on these, it can be concluded that hypothesis H2 was confirmed – more than 
60% of surveyed university lecturers evaluated their experiences with the flipped classroom 
method positively both for themselves and for their students too, accurately 71,7%  for 
themselves and 63,1% for their students. 

 
Closely related to both hypotheses is the need to map the motivation for applying the 

method and the reflection about the benefits in general by using flipped classroom method 
for respondents. To assess this where formulated next two questions of the questionnaire. 
This multiply choice questions were also allowed to be answered by respondents who 
use/used flipped method and for those respondents who selected option “other” – therefore 
46 respondents answered this question. The survey offered participants 10 different choices 
and the option to select multiple answers.  

 
Why did you decide to start flipping? 
The survey instrument invited respondents to identify reasons for flipping, and 

participants would select more than one answer. 46 respondents have had given altogether 
168 answers, which inferences from the numbers that one respondent have had chosen 
more than 3 answers on average. From this quantitative data’s we can also conclude that 
respondents have had been motivated in implementing flipped classroom method by more 
preliminary expectations and pre-defined goals. The responses reveal that most survey 
participants (40) were driven by a desire to better engage students, the second most 
common answer (30) was to improve students learning and the third most common answer 
was to shift away from lectures and become more learner-centered (28). The three most 
commonly chosen options are worth to evaluate in qualitative point of view too. We can 
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conclude that all three are tend to increase the effectivity of the educational process by 
developing students’ motivation, activity and learning. In option “other” respondents 
mentioned reasons like changed learning conditions by introduction of online education, 
better connecting theory and practice or motivation based of previous experiences with the 
method as university students. All the results with every option are demonstrated in Graph 1:    

 

 
 

Graph 1: Why did you decide to start flipping? 
 
 

What were the biggest benefits experienced from flipping? 
The survey offered participants 12 different choices and the option to select multiple 

answers. 46 respondents have had given altogether 181 answers, which inferences from the 
numbers that one respondent have had chosen more than 3 answers on average4. From this 
quantitative data we can consider first of all, that respondents experienced more benefits 
from using the method simultaneously. Most of the respondents indicated that flipping 
positively influenced students’ engagement (32), refreshes the course (24) and improved 
students learning (22). If we compare the experienced benefits wit pre-defined expectations 
are in correlation: The most commonly chosen motivation and the most commonly chosen 
benefit was „Increasing the students engagement”. Other relatively frequently mentioned 
expectation „to improve students learning” also appears among the relatively frequently 
experienced benefits, furthermore correlation can be find between expectation „to shift 
away from lectures and became more learner-centered” with experienced benefit „re-
energized course”. It can be assessed as a positive and encouraging result that only one 
respondent marked option „I didn't realize any benefits” and in addition this respondents 
answer correlate with his/her previous rating, where evaluated experiences with flipped 
classroom method neutrally. Regarding the interpretation of the question, we consider the 

                                                            
4 Exactly 3,93, which is very close to 4, but in case of processing data we have found 3 answers 
“other” formulated like “I don’t know” and this n three respondents didn’t choose any other options. 
Count with this where given 178 answers by 43 respondents, which is more than 4 answers for a 
respondent on average  
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indication of the following advantage in the category „other“ to be a useful answer: „Saving 
time to deal with practical activities.” All the results with every option are demonstrated in 
Graph 2:    

 

 
 

Graph 2: What were the biggest benefits experienced from flipping? 
 
 

Discussion and further suggestions: 
Both hypotheses H1 and H2 of our research has been confirmed. We found that flipped 

method is used by more than 60% of surveyed university lecturers in Slovakia. More than 
60% of those lecturers, who use ore already used flipped method has positive experiences 
both for themselves and for their students. In addition to the confirmation of hypothesis H2, 
our assumption can be supplemented with additional data. The respondents were motivated 
by several preliminary expectations to develop the educational process by implementing 
this approach. They rated their experiences mostly positively for themselves and for their 
students too and established several (more than 3 on average) benefits during 
implementation of flipping classroom method. This benefits are in correlation with their 
expectations which both focused on developing the effectivity of the educational process, 
increasing the students skills, engagement and motivation and transform the education into 
more learner-centered and practice oriented process.  

Taking into account several limitations of this research, its findings and significance, it 
is necessary to carefully interpret it considering the following findings for data validity and 
reliability. First, a research sample of 95 university lecturers (mostly faculties of education 
were involved) is not considered a representative research sample. As research expands, it 
would be important to further increase the number of respondents and involve more fields. 
Furthermore, it would be important to further standardize the prior information related to 
the flipped classroom method to show greater unity in the data collected. In the future, the 
evaluation of further questions of the questionnaire, the presentation of which is limited by 
the scope of the present study, would also serve as a useful supplement. These data 
supplement the results of our present research with additional qualitative and quantitative 
results. A detailed analysis of the reasons and difficulties of non-application of the method, 
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which, despite the positives and benefits listed above, has emerged in large numbers, can 
provide useful information. Finally, the presentation of interviews, good practices and 
further inspiring practical examples and suggestions as part of the qualitative analyzes 
would further increase the awareness and application of the method. 

 
Conclusion: 
Taking into account all positive results obtained, the implementation of the flipped 

classroom method appears to be a suitable pedagogical tool in courses of university 
education (Knežević, Županec, Radulović, 2020, Županec, Radulović, Pribicevic, 
Miljanović, 2018). What is more, as a learner-centered approach, the flipped classroom 
method contributes to the elimination of the traditional teacher-centered approach that still 
proves to be dominant in higher education context and, appears as neither effective nor 
efficient in students’ knowledge (Chen Hsieh et al., 2017). As it was already found, more 
time for in-class practice also increases opportunities for collaboration and interaction 
which in turn provides a more supportive environment for learning (Long, Porter, 1985). 
Changing the classroom period has positive effect on interpersonal relationships, active 
work increase motivation and engagement (Csehiová, Kanczné Nagy, 2019, Csehiová, 
Kanczné Nagy, 2021, Kanczné Nagy, Tóth, 2018). At the same time, the pre-class 
component of the flipped classroom method offers opportunity for personalized learning, 
which, apart from paying attention to the individual needs and study habits of students, also 
appears suitable for university classes, especially in situations when students’ previous 
knowledge varies. In can be fit more to learning styles of students and give them 
opportunity to manage their own time schedule, what has positive effect on their learning 
effectivity and skills (Kanczné Nagy, Csehiová, 2018, Tóth, Horváth, Juhász, 2020, 
Horváth, Tóth, 2018).  More globally perceived, the application of the flipped classroom 
approach, as observed by some authors (e.g., Mehring, 2015, in Leis, 2016), can also 
produce some indirect effects, such as more peer-evaluation, self-reflection, and the use of 
metacognitive strategies among students. 
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Резюме: Въздействието от промените на климата и влошаването на състоянието 
на околната среда по отношение на морските ресурси и екосистемите засягат 
отрицателно ефективното упражняване на основни правата на човека, сред които 
право на здравословна околна среда и право на високо равнище на закрила на човеш-
кото здраве.  
Опазването на общественото здраве и осигуряването на благоприятна околна среда 
са отговорност на държавата, като в чл. 55 от Конституцията се регламентира 
правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда, като държа-
вата има установено задължение да приеме законодателство, което да създаде ус-
ловия и предпоставки за гарантиране на тези основни техни права.  
В контекста на осигуряване на общественото здраве, Конституцията установява 
задължение за държавата да закриля здравето на гражданите, като това задъл-
жение обхваща и дейности свързани с грижата и опазването на околната среда и 
условията за живот, които природата е създала.  
Опазването на морските екосистеми и създаването на предпоставки за устойчиво 
използване на морските ресурси би предотвратило влошаването на състоянието на 
морските пространства, като едновременно с това би оказало благоприятно въз-
действие между различните области и политики, които биха позволили решаването 
на свързаните със здравето въпроси в техния по-широк контекст.  

Ключови думи: Морско пространство, обществено здраве, право, защита 
 
Abstract: The impact of climate change and environmental deterioration of marine 
resources and ecosystems have negative effect on exercise of fundamental human rights, 
including the right to healthy environment and the right to high level of protection of 
human health.  
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The protection of public health and the provision of favorable environment are 
responsibilities of the State, as article 55 of the Constitution regulates the right of citizens 
to a healthy and favorable environment, as the State has an obligation to adopt legislation 
so to create conditions and prerequisites for guaranteeing those main rights. 
As to the context of ensuring public health, the Constitution establishes obligation for the 
State to protect the health of citizens, as this obligation also refers to activities related to 
care and environmental protection, protection of living conditions created by nature. 
Protection of marine ecosystems and establishment of preconditions for sustainable use of 
marine resources would prevent the deterioration of marine areas, which at the same time 
would provide positive impact on various areas and policies, addressing health issues in 
broader context.   

Key words: Marine area, Public Health, Law, Protection 
 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Човешкото здраве и благосъстоянието на хората са пряко свързани със състоя-

нието на околната среда. Естествената среда, когато е В добро качество, осигурява 
основни потребности, като чист въздух и вода, плодородна земя за производството на 
храни и енергийни и материални ресурси. 

Повече от половината от кислорода, който дишаме, се образува от морските орга-
низми, една четвърт от предизвиканите от човека емисии на CO2 в атмосферата се 
поглъщат от морските води, а най-големият резервоар на Земята, в който се извършва 
активен кръговрат на въглерода, е океанът. Ето защо опазването на морската среда е 
от съществено значение не само за опазването на биологичното разнообразие, но и за 
благосъстоянието на хората и планетата, както и за икономиката.[16] 

Морската среда и нейните екосистеми са подложени на натиска и въздействието 
на редица дейности, извършвани от човека, като например риболов, смущения на 
морското дъно, замърсяване или глобалното затопляне. Във връзка с политиката по 
опазване на морската среда в Европа, Европейския съюз прие през 2008 г. Рамкова 
директива за морска стратегия, с която се дава възможност за устойчиво използване 
на морските продукти и услуги. Съгласно Рамковата директива, държавите разработ-
ват и въвеждат Национални морски стратегии, за постигане на добро състояние на 
околната среда, като част от широкообхватното екосистемно управление на морската 
среда.  

Световната здравна организация (СЗО) отделя специално внимание на механиз-
мите, средствата и политиките за преодоляване на заболявания чрез здравословна 
среда. Важността и фокуса на внимание към тези въпроси е продиктуван от обстоя-
телството, че с подобряване качеството на ключови елементи от околната среда може 
да се предотвратят проявите на определени заболявания и да се подобри човешкото 
здраве. 1 

Европейският парламент прие програма за действията на Съюза в областта на 
здравето за периода 2021-2027, с оглед изискванията на Договора за функциониране-
то на Европейския съюз (ДФЕС) и чл.35 от Хартата на основните права на Европей-
ския съюз, където е заложено, че при определяне и осъществяване на политики и 

                                                            
1  World Health Organization, Preventing disease through healthy environments. A global assessment 
of the burden of disease from environmental risks, 2016. 
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дейности на Съюза, трябва да осигурява високо равнище на закрила на човешкото 
здраве.  

В чл. 168 от ДФЕС е регламентирано, че Съюза трябва да допълва и подкрепя на-
ционалните здравни политики, да поощрява сътрудничеството между държавите и да 
насърчава координацията между техните програми, при пълното зачитане на отго-
ворностите на всяка държава членка на ЕС да определя своята здравна политика, да 
организира, предоставя и управлява здравните услуги и медицинските грижи. Всяка 
държава член на ЕС носи отговорност за своята здравна политика, но от всяка се 
очаква да опазва общественото здраве.  

В контекста на защита на общественото здраве, чрез сътрудничество е необходи-
мо да се подобри подготвеността, предотвратяването и контролът на разпростране-
ние на болести при хората чрез ограничаване и превенция на трансгранични заплахи.  

 
ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗДРАВО-
СЛОВНА И БЛАГОПРИЯТНА ОКОЛНА СРЕДА  
Опазването на общественото здраве и осигуряването на благоприятна околна 

среда са отговорност на държавата, като в чл. 55 от Конституцията се регламентира 
правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда, като държавата 
има установено задължение да приеме законодателство, което да създаде условия и 
предпоставки за гарантиране на тези основни техни права.  

Същностната характеристика на понятието „здравословна и благоприятна околна 
среда“ включва в себе си не само обезпечаване на нормални за съвременния живот 
условия, но също така и здравословна околна среда.  Морската среда също е част от 
общото понятие за околна среда  

В контекста на осигуряване на общественото здраве, Конституцията установява 
задължение за държавата да закриля здравето на гражданите, като това задължение 
обхваща и дейности свързани с грижата и опазването на околната среда и условията 
за живот, които природата е създала. По смисъла на закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), дейността по опазване на околната среда е държавна политика, която 
изисква централизиран подход и която се провежда чрез приемане на последователно 
и вътрешно синхронизирано законодателство . В тази връзка, първият принцип, на 
който се основава опазването на околната среда е устойчивост2. [6] 

В чл. 15 от Конституцията е регламентирано, че Република България осигурява 
опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието 
на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на 
страната. Тази императивна норма се отнася до всички дейности, като на тази основа 
е изграден и принципа на чл. 55 от Конституцията регламентиращ основното право 
на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с устано-
вените стандарти и норми, както и задължението им да опазват околната среда.  

На Конституционно ниво е възприето виждането, че опазването на околната сре-
да е гаранция за „качествен живот на гражданите в общността“3.[8] Приоритетната 
защита на опазването на околната среда като значим публичен интерес на национал-
но и наднационално ниво предполага всеки член на обществото да понесе известни 
ограничения, но едновременно всеки споделя с всички останали ползите от съхране-
ното благоприятно състояние на природата като общодостъпно благо.  

                                                            
2 Вж. Чл. 3,т. 1 от Закона за опазване на околната среда. 
3 В тази посока, Решение № 14 от 2021 г. по к.д. № 14 от 2020 г. 
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С приемане на нормативна уредба на законово и подзаконова ниво и по-конкрет-
но с материята регламентирана в Закона за устройството на черноморското крайбре-
жие се цели създаване на условия за опазване, устойчиво развитие и устройство на 
Черноморското крайбрежие, като се въвеждат механизми за насърчаване разумното 
използване на природни ресурси.  

През 2012 година, във връзка с изисквания в Закона за водите, е приета Нацио-
нална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България4. В 
стратегията се подчертава, че за подобряване на ефективността при интегрираното 
управление на водата, е необходимо създаване на институционална рамка, която да 
гарантира, че отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на вод-
ния сектор на национални, регионално и местно ниво ще поета от публичната власт – 
държавата и общините. [12] 

Въз основа на Закона за водите, за осъществяване на функции по интегриране на 
политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор, е създаден и функ-
ционира Координационен съвет по водите, който се председателства от министъра на 
околната среда и водите. [5]  Координационният съвет по водите е създаден с влезлия 
в сила на 4 август 2015 г. Закон за изменение и допълнение на закона за водите5, с 
цел интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. 
В състава на съвета, се включват министъра на земеделието и храните, министъра на 
енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните рабо-
ти, министъра на транспорта и съобщенията, министъра на образованието и науката, 
както и представител на Националното сдружение на общините в Република 
България. 

Правомощията на този специализиран съвет са свързани с координация на дей-
ности по разработването и изпълнението на плановете за управление на речните ба-
сейни, плановете за управление на риска от наводнения, програми от основни и до-
пълващи мерки за опазване и възстановяване на водите, дейности свързани с мерки 
за постигане на целите за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици 
от наводнения. 

В национален план, дейността на министъра на околната среда и водите по осъ-
ществяване управлението на водите на национално ниво се подпомага от Висш кон-
султативен съвет по водите, който е създаден на основание чл.9от Закона за водите. 
Той е постоянен консултативен орган към Министерството на околната среда и во-
дите и пряко подпомага министъра при осъществяване на управление на водите. Фи-
нансирането на  разходите за дейността на този постоянен консултативен орган се 
покриват от бюджета на Министерството на околната среда и водите, като членовете 
на Висш консултативен съвет не получават възнаграждение за своята дейност.  

Конкретно във връзка с опазването на околната среда в Черно море, със заповед 
на министъра на околната среда и водите, е създадена и функционира Експертна кон-
султативна група по прилагане на Рамковата директива за морската стратегия, която 
има за задача да подпомага експертно и оперативно Консултативния и координа-
ционен съвет по опазване на околната среда в Черно море.  

В  състава и дейността на Експертната консултативна група участват представи-
тели на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, 
                                                            
4  Решението за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 
в Република България е обнародвано в ДВ бр. 96 от 6 декември 2012 г. 
5  Обн. ДВ бр. 58 от 2015 г. 
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храните и горите, Българска агенция за безопасност на храните, Министерство на ту-
ризма, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на външните работи, 
Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на здравеопазването и 
Института по океанология при Българска академия на науките. С оглед на обстоятел-
ството, че въпросите в обхвата на компетентност на Експертната консултативна гру-
па, които се поставят а разглеждане от нея са свързани с опазване на околната среда в 
Черно море, в състава й се включват и представители на областните администрации 
на черноморките общини в България. [15] В състава на консултативната група участ-
ват представители на Областна администрация Добрич, на Областна администрация 
Варна, на Областна администрация Бургас, Община Шабла, Община Каварна, Об-
щина Балчик, Община Аксаково, Община Варна, Община Бяла, Община Долни чиф-
лик, Община Аврен, Община Несебър, Община Поморие, Община Бургас, Община 
Созопол, Община Приморско и Община Царево.  

Политиката по управление и опазване на водите е пряко свързана с развитието на 
законодателството и процеса по синхронизиране на национална нормативна уредба с 
международноправната регулаторна рамка. Целта на опазване на околната среда в 
морското пространство, като част от глобалната цел за опазване на екосистемата на 
планетата, се разглежда в контекста на множество стратегии и рамкови политики на 
международно, национално и регионално ниво. 

В Националната програма за развитие България 20306, са формулирани 13 
приоритета, сред които Чист въздух и биоразнообразие, Здраве и спорт. [11] Като 
подприоритет е заложено постигането на добро качество на химично и екологично 
състояние на водните тела на територията на Република България, както и постигане 
на добро състояние на околната среда в морските води.  

 
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ 
Опазването на морските екосистеми и създаването на предпоставки за устойчиво 

използване на морските ресурси би предотвратило влошаването на състоянието на 
морските пространства, като едновременно с това би оказало благоприятно въздейст-
вие между различните области и политики, които биха позволили решаването на 
свързаните със здравето въпроси в техния по-широк контекст.  

В международно правен контекст, България от 1994 година е обвързана със спаз-
ването на  Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване7. Съгласно Кон-
венцията, понятието „Черно море“ включва териториално море и изключителната 
икономическа зона на всяка договаряща страна. Прилагането на разпоредбите на 
Конвенцията изискват всяка страна да осигури прилагането на нормите в района на 
Черно море, където тя упражнява суверенитет без да нарушава правата и задълже-
нията на останалите страни по Конвенцията, както и нормите и задълженията произ-
тичащи от международното право. [7] 

Като част от задълженията по международния договор, всяка държава следва да 
предприеме действия за предотвратяване на замърсяване на морската среда на Черно 
море от всякакъв източник с вещества или материали, изрично посочени в Конвен-
цията. Изискването за опазване на морската среда и предотвратяване на замърсяване-

                                                            
6  Приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 2.12.2020 г. 
7 Конвенцията е ратифицирана от Народното събрание със закон приет на 29.11.1992 г. В сила 
за Република България ат 15.01.1994 г. 
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то в Черно море се отнася и по отношение на източници на замърсяване, които са 
разположени на сушата.  

В контекста на Рамкова директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО), 
се установяват механизми за действие на ниво Европейски съюз, в областта на поли-
тиката за морска среда. Директивата съдържа специфична регулаторна рамка целяща 
поддържане на биологичното разнообразие, представляваща основополагащ механи-
зъм за постигане на добро състояние на околната среда в морските пространства. 
Нормативно регламентираният подход за създаване на морски защитени територии, 
както и въвеждането на различни механизми за пространствена защита, са обвързани 
с изпълнението на международни ангажименти в рамките на взаимно сътрудничество 
между държавите.  

В международен план, съществена добавена стойност в системата от правни и ре-
гулаторни механизми за защита на моретата, внася Конвенция на ООН по морско 
право, с която се определят отговорностите и правата на нациите, като едновременно 
с това Конвенцията установява богат набор от задължения свързани със защитата и 
опазването на морската среда.  

В рамките на европейския съюз, с Решение (ЕС) 2017/848 се въвежда набор от 
подробни критерии и методологични стандарти за подпомагане на държавите членки 
на ЕС при прилагането на рамковата директива за морска стратегия (РДМС), по-спе-
циално при определянето на добро състояние на околната среда (ДСОС). Това е от 
важно обществено и социално значение пред факта, че Черно море е регионът с най-
голям процент крайбрежни води. [2] 

 
ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА И 
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯТНИЕ НА МОРСКИТЕ ОТПА-
ДЪЦИ 
Въпросът за замърсителите в морските хранителни продукти и концентрацията 

на тежки метали, полихлорирани бифенили и диоксиди, следва да бъда поставен във 
фокуса на внимание, тъй като при някои видове риба и продукти от риболов в някои 
морски региони (по-специално в региона на Балтийско море) надвишава максимални-
те стойности, което в дългосрочен план може да доведе до забрана за продажба на 
риба (например сьомга) от съответната морска зона. 

Друг съществено важен аспект от цялостната политика по защита на обществено-
то здраве и превенция на рискови фактори в морските пространства е дейността по 
ограничаване наличието на морски отпадъци в сухоземната и в  морската среда. Като 
морски отпадъци се определя всеки отпадък, попаднал в морската среда, било то 
умишлено или неволно, и който се определя по и естество.  По размер, морските от-
падъци могат да бъдат нано-, микро-, и мегаотпадъци, а по своето естество, те могат 
да бъдат контейнери, обемисти отпадъци, отпадъци намиращи се на морското дъно, 
пластмаси, риболовни уреди, отломки или полупотънали кораби, опасни отпадъци, 
текстилни влакна, пластмасови микрочастици и други.  

Морските отпадъци представляват повърхности, върху които могат да се прикре-
пят много организми и бактерии, като улеснява навлизането в видове, които могат да 
променят баланса на морските екосистеми и които могат да бъдат погълнати от 
морската флора и фауна, когато бъдат объркани с храна. 

В международен и в национален план, наличието на отпадъци е видно във всички 
участъци на морската среда – както по бреговата ивица,  така и при водния стълб, а 
същи и на морското дъно.  
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Ограничаване на разпространението на морските отпадъци е трудно предизвика-
телство, тъй като този вид замърсяване не се ограничава от териториални граници, а 
отпадъците се пренасят от водни течения и от вятъра на дълги разстояния, като поня-
кога могат да засегнат области, които са значително отдалечени от мястото на първо-
начално замърсяване. В тази връзка, Европейският парламент, през 2021 г. прие Резо-
люция относно въздействието на морските отпадъци върху риболова.[14] 

В контекста на защита на здравето на хората и овладяване високите нива на риск 
за общественото здраве, Европейската комисия изготви предложение за Европейска 
стратегия за пластмасите в кръговата икономика.8 Пластмасовите микрочастици, 
малки фрагменти с размери под 5 мм, се натрупват в морето, където малкият им раз-
мер ги прави лесни за поглъщане от морските организми. Те могат също така да нав-
лизат в хранителната верига. Въпреки че голяма част от пластмасовите микрочастици 
са резултат от раздробяването на по-големи парчета от пластмасови отпадъци, значи-
телни количества също навлизат в околната среда директно, поради което е по-труд-
но тяхното проследяване и предотвратяването на разпространението им. [3] 

Увеличаването на рециклирането на пластмаси може да доведе до значителни 
екологични и икономически ползи. По-високите равнища на рециклиране на пласт-
масите, сравними с тези на други материали, може да се постигнат единствено чрез 
подобряване на начина по който пластмасите и пластмасовите изделия са произведе-
ни и проектирани. Пластмасите се правят от редица полимери и са силно персонали-
зирани, чрез добавяне на специфични добавки, за да отговарят на функционалните 
и/или естетическите изисквания на всеки производител.  

За да се подкрепи подобряването на проектирането, като същевременно не се на-
руши функционирането на вътрешният пазар, е необходимо преразглеждане на съ-
ществените изисквания за пускане на опаковки на пазара. Насърчаване на търсенето 
на рециклирани пластмаси може да повлияе положително върху ограничаване на 
замърсяването.  

По отношение на използването на рециклирани пластмаси в материалите, пред-
назначени за контакт с храни (напр. бутилки за напитки, прибори за хранене), е необ-
ходимо да се даде приоритет на високите стандарти на безопасност на храните, като 
същевременно се предоставя ясна и надеждна рамка за инвестиции и иновации в ре-
шения. Въведените в Европейското законодателство правила за материалите и пред-
метите, предназначени за контакт с храни, целят осигуряване на защита на човешко-
то здраве и предотвратяване на неприемливи промени в състава на хранителните про-
дукти.  

Предвид обстоятелството, че 80% от морските отпадъци идват от сушата, пробле-
мът с морските отпадъци не може да бъде ефективно преодолян без да се обърне 
внимание на въпросите, свързани с провеждането на ефективна политика и действия 
за намаляване, ограничаване и събиране на отпадъците от сушата, във връзка с което 
Организацията на обединените нации е изготвила и реализира Програма за околната 
среда „Морски отпадъци – аналитичен преглед“9. В целите за устойчиво развитие на 
ООН, до 2025 година се предвижда предотвратяване и значително намаляване на за-

                                                            
8 Европейска комисия, Съобщения на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европей-
ския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Регионална стратегия за 
пластмасата в кръговата икономика, СОМ (2018) 28 оконч., от 16.1.2018 г. 
9 Програма на ООН за околната среда (UNEP) приета 2005 г., с наименование „Морски отпа-
дъци – аналитичен преглед“. 
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мърсяването на морската среда от всякакъв вид дейности, в това число и намаляване 
на морските отпадъци и на биогенното замърсяване.  

На ниво Европейски съюз, от 2004 година насам във връзка с екологичната отго-
ворност по отношение предотвратяване и отстраняване на екологични щети, се прие-
мат и се въвеждат  в законодателството на държавите-членки на ЕС директиви10 с цел 
гарантиране на висока степен на защита на околната среда в цял Европа. Директива 
относно екологичната отговорност в защита на европейските природни ресурси се 
прилага относно екологична отговорност при възникване на щети или непосредстве-
на заплаха за щети; при предприемане на незабавни мерки за предотвратяване на до-
пълнителни щети; във връзка с оценка на екологичните щети; при планиране на 
отстраняване; както и при изпълнение, мониторинг и докладване на мерки за от-
страняване. [1] 

През 2019 година, с развитие на Общностното законодателство в областта на за-
щита на околната среда, по-конкретно във връзка с дейности по докладване и мони-
торинг в рамките на политиките на ЕС в областта на околната среда е приет 
Регламент (ЕС) 2019/1010 относно привеждането в съответствие на задълженията за 
докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда. [13] 

Приемането на Регламента има за цел да въведе съвременни механизми за управ-
лението на информацията, като се гарантира по-последователен подход към законо-
дателните актове, попадащи в обхвата на Регламента, чрез опростяване на докладва-
нето и намаляване на административната тежест.   

В националната правна рамка и в действащото законодателство в България, по 
отношение опазване на околната следа в морските води, се прилага изрична Наредба, 
която е приета през 2010 г. 11 и която регламентира начина за постигане и поддържа-
не на доброто състояние на околната среда в морски води. [9] 

С Наредба от 2001 година12 се определят показателите и нормите, на които тряб-
ва да отговарят  качеството на крайбрежните морски води. С този подзаконов норма-
тивен акт изрично се определя обхвата на понятието за „крайбрежни морски води“, 
като това са водите, намиращи се между бреговата линия и линията, всяка точка от 
която е на отстояние една морска миля от най-близката точка на изходната линия, от 
която се измерва широчината на териториалното мори, като в устията на реките се 
разширява до границата на пресните води. В райони на съществуващо и перспектив-
но ползване на водите при курортните обекти, спортни бази, обекти за лечение и про-
филактика с регламентирани зони за къпане, райони за развитие и възпроизводство 
на аквакултури, както и районите с уникални екосистеми. [10] 

Наредбата е насочена към осигуряване на епидемична безопасност на крайбреж-
ните морски води. За целите на тази наредба, директорът на басейновата дирекция за 
Черноморски район разработва програма за опазване и възстановяване на качеството 
на крайбрежните морски води към плана за управление на района. С цел установява-
не на стойности за качество на крайбрежните морски води и за гарантиране на епиде-
мична безопасност, се използват лабораторни методи. Проследяват се както общи 
физико-химични показатели (плаващи примеси, цвят, мирис, прозрачност и др.), така  
и общи показатели за органични замърсяващи вещества.  

                                                            
10 Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение 
на предотвратяването и отстраняването на екологични щети, OB L 143, 30.4.2004 г., стр. 56-75 
11 Наредба за опазване на околната среда в морските води, Обн. ДВ бр. 94 от 30.11.2010 г.  
12  Наредба  № 8 от 25 януари 2001 г. за качеството на крайбрежните води, Обн. ДВ бр. 10 от 2 
февруари 2001 г.  
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Стойностите на показателите за качеството на крайбрежните морски води се оп-
ределят от акредитирани лаборатории по методи, установени с български стандарти. 
В случаите, когато липсват утвърдени стандарти, се използват утвърдени методи за 
изследване на качеството, а в случаи на необходимост и въвеждат и използват и ме-
тодики, утвърдени от министъра на околната среда и водите. 

С цел възстановяване и поддържане на доброто състояние на водите, на морското 
дъно и на крайбрежните зони, през 2010 г., с Постановление на Министерския съвет13 
е приета Наредба за опазване на околната среда в морските води, с която се регла-
ментира редът и начина за постигане и поддържане на добро състояние на морските 
води. Компетентните органи, които приоритетно са ангажирани с  прилагане на спе-
циалното законодателство в областта на опазване на околната среда в морските води 
са Министерският съвет, министърът на околната среда и водите, министърът на 
транспорта и съобщенията, министърът на земеделието, храните и горите, министъ-
рът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, 
министърът на икономиката, министърът на енергетиката, министърът на туризма, 
министърът на здравеопазването, председателят на Българската академия на науките, 
както и директорът на Басейновата дирекция за Черноморския район.  

Морска. стратегия с програма от мерки се приема от Министерския съвет, по 
предложение на министъра на околната среда и водите. С изменение14 в Наредбата за 
опазване на околната среда в морските води от 13 май 2022 г. е установено задълже-
ние на министъра на транспорта и съобщенията да осъществява контрол върху замър-
сяването от кораби и използването на морската среда за навигационни и транспортни 
цели. Министърът осъществява това задължение и упражнява своите правомощия в 
тази посока чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация“.  

Министърът на здравеопазването, чрез Регионалните здравни инспекции провеж-
да мониторинг на водите за къпане в крайбрежните морски води на Черно море. С 
Наредбата се регламентира и задължение на министерството на здравеопазването е за 
изготвяне и представяне на министъра на околната среда и водите на информация 
(обхващащи кръга от въпроси в компетентността на министъра на здравеопазването) 
във връзка с подготовката на първоначалната оценка на състоянието на околната 
среда в морските води. Министерството на здравеопазването, във връзка със своята 
компетентност,  участва и в разработването и изпълнението на програмите за мони-
торинг и на програмата от мерки за постигане и поддържане на добра състояние на 
околната среда в морските води. 

В рамките на регионално сътрудничество, държавите-членки на ЕС, от региона 
на Черно море координират общи действия с цел постигане на съгласуваност между 
отделните части на морската стратегия на Република България с морските стратегии 
на останалите държави. Сътрудничеството се осъществява главно въз основа на кон-
кретен план за действие с цел опазване на околната среда в Черноморските води, като 
държавите съвместно определят критерии за добро състояние на околната среда, за-
лагат екологични цели и разработват програми за мониторинг.  

Междудържавното черноморско сътрудничество е част от критичната инфра-
структура на Крайбрежната зона, като критичната инфраструктура има комплексен 
характер и изпълнява жизнено важна мисия в обществения живот. Част от видовете 

                                                            
13 Наредбата, която е в сила от 30.11.2010 г., е приета с Постановление на Министерския съвет 
№ 273 от 23.11.2010 г. 
14 Обн. ДВ бр. 36 от 13 май 2022 г. 
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обекти в инфраструктурата са свързани с направления от обществено жизнено значе-
ние, с принос за вътрешния икономически живот на страната. В периода 2021-2025, 
във връзка процеса на морското пространствено планиране, България реализира зало-
жени с програмен документ „Морски пространствен план на Република България“ 
цели, насочени към интегративна морска политика, прилагане на екосистемен подход 
за насърчаване на устойчивото развитие и растеж на морските и крайбрежни иконо-
мики и за устойчиво използване на морските крайбрежни ресурси.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Въздействието от промените на климата и влошаването на състоянието на окол-

ната среда по отношение на морските ресурси и екосистемите засягат отрицателно 
ефективното упражняване на основни правата на човека, сред които право на здраво-
словна околна среда и право на високо равнище на закрила на човешкото здраве.  

Подготвеността е ключът към подобряване на устойчивостта спрямо бъдещи зап-
лахи за здравето. Държавите, предвид тяхната отговорност за предоставяне на здра-
веопазване, следва да извършват стрес тестове на системите си, за да открият слабо-
стите и да проверят дали са подготвени за евентуална бъдеща здравна криза.[4] При 
подготвяне на стратегии и реализиране на политики е важно да се отчете обстоя-
телството, че в областта на общественото здраве, в рамките на Европейския съюз, 
Общностните програми и политики допълват националните. 

Предотвратяване и ограничаване на вредна човешка дейност, както и намаляване 
на вредните вещества и на замърсителите в Черноморските води и в крайбрежието, 
ще спомогне за запазване на доброто качеството на морската околната среда. Полага-
не на грижи, предприемане на целенасочени действия и реализиране на политики в 
тази насока, ще позволят дълготрайното съхранение на  Черноморското крайбрежие 
и морската вода, като по този начин ще се опазят и отделните компоненти на средата. 
Възстановяването на морските екосистеми и опазването на средата от влиянието на 
неблагоприятни фактори, изисква системен подход към управлението на човешките 
дейности.  

Координирани мерки в областта на общественото здраве на равнище Европейски 
съюз, както и между съседни региони, е от съществено важно значение за преодоля-
ване на различия, подобряване на готовността за справяне с извънредни ситуации, 
както и повишаване нивото на реакцията и управление при евентуални бъдещи здрав-
ни кризи. 
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NATURE AND LEGAL SIGNIFICANCE OF THE POLLUTER PAYS 

PRINCIPLE AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 
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Анотация: С настоящата статия ще бъдат разгледани въпросите за същността и 
правното значение на  принципа „замърсителят плаща” в областта на управление 
на отпадъците, залегнал в Договора за функционирането на Европейския съюз 
(чл.191). Целта на законовата регулация в областта на околната среда е намалява-
не или свеждане до минимум на въздействието на човешката дейност върху околна-
та среда и природата, особено предвид влиянието ѝ както върху самата природа, 
така върху условията за живот на представителите на човечеството. 
 
Abstract: This article will address the issues of the nature and legal significance of the 
„polluter pays“ principle in the field of waste management enshrined in the Treaty on the 
Functioning of the European Union (Article 191). The purpose of environmental regulation 
is to reduce or minimize the impact of human activities on the environment and nature, 
especially given its impact on nature itself and on the living conditions of humankind. 
 
 

През последното десетилетие техническият прогрес превръща отпадъците в се-
риозен проблем за човечеството и едно от най-сериозните предизвикателства пред 
съвременните общества. В резултат на урбанизацията и индустриализацията коли-
чеството на образуваните отпадъчни компоненти лавинообразно се увеличава. Безум-
ната експлоатация на природните ресурси и отпадъците от промишлената дейност, 
отделяни в пъти над допустимото, превърнаха водата, земята и атмосферата в огро-
мен контейнер за отпадъци. Причините за замърсяването на околната среда са много 
и разнообразни, предизвикани основно от човека, което придава глобален характер 
на екологичния проблем и изисква последователна политика за борба с него1. Добра-
та новина е, че с развитието на технологиите за третиране на отпадъци, все повече се 
разширяват възможностите за използването на отпадъците като алтернативен сурови-
нен и енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депо-
ниране. 

 

                                                            
1 http://www.cmfnd.org/programms/bg/ie/temi/Diana_Metalova.pdf. 
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В тази връзка, въпроса трябва да се разгледа от няколко страни. Първо, става ду-
ма за сложен взаимосвързан юридически корпус от актове на ЕС, закони, наредби, 
регулации и национални политики, които, в много широк смисъл, действат в посока 
регулиране на взаимодействието на човека и дейността му с останалата част от 
околната среда. От друга страна трябва да се обърне внимание на субектите, които са 
пряко отговорни, както за събиране на отпадъците, така и за тяхното правилно 
йерархично управление (това са общинските сметища, технологичния и производ-
ствен отпадък). От трета страна трябва да бъдат въведени стимули от общините за 
гражданите като отделни домакинства, посредством различни данъчни облекчения за 
формиране на такса битови отпадъци. И не на последно място, да започне да се при-
лага принципът на покритие на разширените схеми за отговорност на произ-
водителите при разходите за разделно събиране.  

Управлението на отпадъците (waste management) включва процесите свързани 
със събирането, транспортирането, преработката, включително надзорът върху тези 
дейности и следексплоатационните дейности по депата, както и действията, пред-
приети в качеството на търговец или брокер2 . В световен мащаб е приета Базелската 
конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното обез-
вреждане. Целта на законовата регулация в областта на управлението на отпадъците 
е намаляване или свеждане до минимум на въздействието на човешката дейност 
върху околната среда и природата, особено предвид влиянието ѝ както върху самата 
природа, така върху условията за живот на представителите на човечеството. 

В настоящата статия ще бъде разгледан въпроса за същността и правното значе-
ние на принципът „замърсителят плаща” в областта на управление на отпадъците, за-
легнал в Договора за функционирането на Европейския съюз (чл.191). Този принцип 
се прилага под формата на данъци, глоби и други мерки, например квоти за емисии 
за замърсители и Директивата за екологична отговорност. В исторически план това е 
много силна концепция за намаляване на отрицателните последици от замърсяването. 
Тя предоставя морален и правен императив за предприемане на действия.  

Към настоящия момент у нас държавната политика по управление на отпадъците 
е в съответствие със законодателството на Европейската общност и представлява 
съвременна концепция за ресурсна ефективност, насочена към предотвратяване на 
образуването на отпадъци, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването 
чрез рециклиране, регенериране или друг процес на извличане на вторични суровини, 
обезвреждане и безопасно съхраняване на отпадъците, увеличаване на отговорността 
на производителите, и стимулиране на инвестиции в сектора, в рамките на наличните 
финансови инструменти. Въпреки всички въведени мерки, резултатите3 все още неза-
доволителни, което предполага, че е необходимо още усилия и инициативи от наша 
страна, обмяна на опит и приложение на добри практики. Нуждаем се от съгласуван 
и глобален подход, който да отговаря на всички предизвикателства, пред които сме 
изправени – влошаването на състоянието на околната среда, изменението на климата, 
използването на ресурсите и неравенствата – по същия начин както целите за устой-
чиво развитие го правят.  

                                                            
2 Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, чл. 3, т. 9 
3 https://www.eea.europa.eu/bg/signals/signali-2014-g/statii/otpadatsite-problem-ili-resurs; Така нап-
ример до 2020 г. всяка държава от ЕС трябва да рециклира половината от своите общински от-
падъци; до 2016 г. трябва да се събират 45 % от батериите; до 2020 г. трябва да се рециклират 
или оползотворяват 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване. 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

476 

Сред всички нормативни актове основно място заема Рамковата директива за 
отпадъците (Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви) (из-
менена с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 
2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците). Тя опреде-
ля основните принципи за управление на отпадъците. Това изисква отпадъците да се 
управляват без да се застрашава човешкото здраве и околната среда, без риск за вода-
та, въздуха, почвата, растенията или животните, без да се причиняват неудобства 
чрез шум или миризми и без да се засягат  неблагоприятно селските райони или мес-
та от особен интерес. Освен това, тя дава характеристика кога отпадъците престават 
да бъдат отпадък и стават вторична суровина и как да се прави разлика между отпа-
дъци и странични продукти.  

 

В основата на  управлението на отпадъците в ЕС,  Рамковата директива установя-
ва петстепенната „йерархия на отпадъците“, като се започне от превенция и се мине 
през подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и се стигне до 
обезвреждане. Директивата има за цел да предотврати в максимално възможната сте-
пен генерирането на отпадъци, да се използват генерираните отпадъци като ресурс и 
да се сведе до минимум количеството отпадъци, изпращани на сметищата, а именно: 
до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци да 
бъдат увеличени до минимум 55 %, 60 % и 65 % тегловни съответно до 2025 г., 2030 г. 
и 2035 г.4 Приложението на Рамковата директива  се основава въз основа на три 
принципа: 

‐ принцип на предпазните и превантивни мерки,  

‐ принципа на приоритетните действия на плащането още при източника на 
замърсяването на околната среда и 

‐ принципа „замърсителят плаща“. 
 

Принципът „Замърсителят плаща” заложен  в Договора за функционирането на 
Европейския съюз (чл.191),  и в Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 за екологичната отговорност по отношение на предотвра-
тяването и отстраняването на екологични щети (ELD) е ключов за насърчаване на 
ресурсите и постигането на устойчив растеж на икономиката, затова и Европейския 
съюз му отдава толкова голямо значение на този раздел от околната среда.   

 

От една страна принцип „Замърсителят плаща” обхваща два вида юридическа от-
говорност:  

а) гражданската отговорност за вреди на околната среда; и  
б) екологоправната имуществена отговорност на юридическите лица за причине-

но от тях наднормено замърсяване на компонентите на околната среда, която е 
различна от гражданската отговорност и се налага за нарушаване на нормативно ус-
тановен режим, свързан с качественото състояние на компонентите на околната сре-
да, т. е. за самото наднормено замърсяване на компоненти на околната среда5. Това 
означава, че причинителят и притежателят на отпадъци трябва да ги управляват по 
начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото 

                                                            
4 https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en 
5 Пенчев, Г. Общите принципи на екологичното право на република България, Studia Iuris, 2018  
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здраве. От друга страна, означава, че причинителят на отпадъци следва да поеме от-
говорност за отпадъците си, както и разходите за опазване на околната среда и чо-
вешко здраве, свързани с образуването и третирането им. Освен това тези разходи 
трябва да бъдат за сметка на причинителите и притежателите на отпадъците при 
определяне цената на продуктите и услугите  за разходите за третиране и транспорти-
ране на отпадъците, а не както до сега за сметка на данъкоплатеца. 

Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управ-
ление на отпадъците. Предотвратяване на образуването на отпадъци означава да не 
възникват отпадъци, да не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат 
рециклирани или обезвреждани. Най-добрата възможност за решаване на проблемите 
с отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратя-
ването им. Образуваните отпадъци от жизнената дейност на човека, от производст-
вото и търговията изискват незабавни действия за намаляване на общото им коли-
чество, повторната им употреба, увеличаване на рециклирането и тяхното оползотво-
ряване. Тук е редно да влезе в употреба „разширената отговорност на произво-
дителя”, а именно, замърсителят да се задължи да приеме обратно продукта от 
опаковката в края на неговия живот. Основната цел е да се предотврати или ограничи 
неблагоприятното влияние на отпадъците върху човешкото здраве и природната сре-
да. С напредване развитието на технологичните процеси за третиране на отпадъците, 
все повече се усъвършенстват възможностите за тяхното използване като алтернати-
вен енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране. 

 
Рамковата директива за отпадъците определя основните концепции и дефиниции, 

свързани с управлението на отпадъците, включително дефиниции за отпадъци, ре-
циклиране и оползотворяване. Като приоритетен ред се прилага следната йерархия на 
отпадъците, а именно: предотвратяване, повторна употреба, оползотворяване, рецик-
лиране и обезвреждане.  

-  предотвратяване – Член 3, ал.13 от РДО дава следното определение за „пов-
торна употреба”: Това е „Всяка дейност, посредством която продуктите или 
компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са 
били предназначени”. Повторната употреба е средство за предотвратяване на 
отпадъците; тя не е дейност по управление на отпадъка. Например, ако едно 
лице получава един материал, парче плат или дървена дъска, директно от 
настоящия му собственик с намерението да го използва повторно (дори ако са 
необходими някои ремонтни дейности) за същите цели, това е доказателство, 
че материалът не е отпадък. 

 -   подготовка за повторна употреба – Определението за „подготовка за повторна 
употреба“ в член 3, ал.16 от РДО е: „проверка, почистване или ремонт, опера-
ции по оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на 
продукти, които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат 
повторно използвани без всякаква друга предварителна обработка“. Основна-
та разлика между „повторна употреба“ и „подготовка за повторна употреба“ е, 
че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в 
случаите на „подготовка за повторна употреба“, въпросният материал е ста-
нал отпадък по смисъла на определението за отпадъци. Примери за подготов-
ка за повторна употреба включват ремонт на велосипеди, мебели или електри-
ческо или електронно оборудване, от които притежателите им са се освобо-
дили. 
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-  Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концеп-
ции на РДО в чл. 3, ал.15. „Оползотворяване” от една страна и противополож-
ният термин „обезвреждане”, заедно съставляват „третиране на отпадъците” 
(вж. Член 3 (14) от РДО). Всяко третиране на отпадъците може да е или 
дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане. Операциите по 
обезвреждане са предимно операции по управление на отпадъците, които 
целят освобождаване от отпадъците, докато основният резултат на операция 
по оползотворяване е „отпадъка да се използва за полезна цел чрез замяна на 
други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция 
в производствено предприятие или в икономиката като цяло (вж. чл. 3 (15) 
РДО).  

 

Оползотворяването, което е нововъведено в РДО, е разделено на три под-кате-
гории: подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване. 

- рециклиране – Определението за „рециклиране" съгласно Член 3, ал.17 от РДО, 
е: „всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се 
преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за 
други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 
оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни дейности.” Общата идея при рециклирането е, 
че един материал бива преработван с цел да се променят неговите физикохимични 
свойства и това да позволи той да се употребява повторно за същите или за други 
цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане повече от 
„рециклиращо общество“, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да 
използва отпадъците като ресурс.  

-  друго оползотворяване, например е оползотворяване за получаване на енер-
гия – Другите форми на оползотворяване не са споменати в частта с определе-
нията, но са регламентирани в чл. 4, ал.1 от РДО. „Друго оползотворяване” е 
всяка дейност, която отговаря на определението за „оползотворяване” съг-
ласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за подготовка 
за повторна употреба или за рециклиране. 

-  обезвреждане – Съгласно Член 3, ал 19 от РДО е: „всяка дейност, която не е 
оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възста-
новяването на вещества или енергия.” От това определение следва, че всяка 
дейност по третиране на отпадъци, която не отговаря на критериите на 
определението за оползотворяване по подразбиране се счита за обезвреждане. 

За правилното развитие и функциониране на този сектор един от най-важните 
инструментите е наличието на адекватна и действаща нормативна рамка.  

Принципът „замърсителят плаща” (vs. принцип „общността плаща”) постулира, 
че този, който оказва въздействие върху околната среда, носи и основната отговор-
ност – материална и финансова – за защитата на околната среда и именно от него се 
очаква и изисква да предприеме действия, за да предотврати вредите, да ги отстрани 
или поправи и да посрещне финансовите санкции и разходи за това“ (Knopp 2008: 7).  
Често този принцип се прилага под формата на т.нар. „разширена отговорност на за-
мърсителя“ (EPR) – концепция, формулирана за пръв път от правителството на 
Швеция през 1975 г.  
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Разширената отговорност на производителя (EPR) може да се използва за пре-
хвърляне на отговорността за третирането на отпадъците от правителствата и данъко-
платците към реалните производители на отпадъци. Организацията за икономическо-
то сътрудничество и развитие го определя като: принцип, който определя, че произ-
водителите и вносителите на продукти следва да носят значителна отговорност за 
въздействието върху околната среда на своите продукти в целия им жизнен цикъл, 
включително за наследяемите въздействия, свързани с избора на материали за про-
дуктите, въздействията от самия производствен процес и въздействията по веригата – 
при употребата и изхвърлянето на продуктите. Когато планират производството на 
продуктите, производителите поемат отговорност да сведат до минимум въздейст-
вията върху околната среда от преминаването на продуктите им през целия жизнен 
(включително търговски) цикъл, включително когато приемат правна, физическа и 
социално-икономическа отговорност за въздействията върху околната среда, които 
не могат да бъдат елиминирани при планирането на производството. Това означава, 
че ако дадено дружество, което причинява екологични щети, носи отговорността за 
тях и трябва да предприеме необходимите действия за предотвратяване или отстраня-
ване, и да поеме всички разходи свързани с възстановяване на екологичното равно-
весие. 

Проблем възниква в случаите на т.нар. наследено замърсяване, при което отго-
ворните страни не могат да бъдат подведени под отговорност и – ако няма друго ли-
це, което може да бъде държано отговорно – обществеността трябва да поеме разхо-
дите. В такива случаи принципът „замърсителят плаща“ се замества от принципа 
„общността плаща“.  

 
 
Изводи 
Въпреки последния напредък в предотвратяването и управлението на отпадъци-

те, генерирането на отпадъци в ЕС остава значително. Необходимо е да се направят 
съществени промени в управлението на отпадъци, за да се преустанови напълно де-
понирането на рециклируеми или възстановими отпадъци. 

Европейската комисия определя превръщането на отпадъците в ресурс като един 
от главните фактори за кръговата икономика. Целите и задачите, залегнали в евро-
пейското законодателство, са:  стимулиране на иновациите в рециклирането, ограни-
чаване на използването на депониране и създаване на стимули за промяна на поведе-
нието на потребителите6. Ако се научим да преработваме, повторно използваме и 
рециклираме и ако отпадъците от един отрасъл станат суровини на друг, можем да 
преминем към кръгова икономика, където отпадъците се елиминират и ресурсите се 
използват по ефективен и устойчив начин. 

В този смисъл, държавната политика по управление на отпадъците трябва да се 
фокусира върху интегрирането на нови, устойчиви от екологична и икономическа 
гледна точка модели, където от битовите отпадъци да се отделя всичко, което може 
да се оползотвори и рециклира, за да се превърне в енергия, в суровина за индуст-
рията, в тор за растенията, а в новоизградените регионални депа да се депонират ми-
нимални количества отпадък.  

 

                                                            
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/MEMO_15_6204 
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За да се решат всички тези проблеми, в настоящото предложение за нов регла-
мент се предлага нов подход за справяне с превозите на отпадъци в ЕС, чрез който се 
изпълняват ангажиментите, поети в рамките на Европейския зелен пакт, новия план 
за действие за кръгова икономика, плана за действие за нулево замърсяване и новата 
стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021—2025 г. 

 
Чрез предприемане на законодателни и незаконодателни инициативи, политиките 

на Министерството са съобразени с политиките на европейско ниво и основните ас-
пекти на националния интерес за постигане на 65% рециклиране на битови отпадъци 
до 2030 г., 75% рециклиране на отпадъци от опаковки до 2030 г. и 10% максимум 
депониране до 2030 г.7  

 
  

                                                            
7 https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/ 
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ПО ВЪПРОСА ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ 

ДОКАЗАТЕЛСТВА, ОБОСНОВАВАЩИ ИСКАНЕТО ЗА 
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСК 

 
д-р Атанас Симеонов Иванов, съдия 

nasko_nbu@abv.bg 
 
 

THE MATTER OF THE SIGNIFICANCE OF WRITTEN EVIDENCE 
JUSTIFYING THE REQUEST FOR SECURITY OF THE CLAIM 

 
Dr. Atanas Ivanov 

 
 
Анотация: Обезпечителният процес е със спорен характер, което го доближава до 
исковото. Съдът се произнася, преценявайки вероятната основателност на иска, 
която преценка се извършва чрез оценка на представените писмени доказателства, 
като с акта съдът установява дали правото на обезпечение на иска принадлежи на 
молителя или обратното –непринадлежи. 
 
Annotation: The security process is controversial, which brings it closer to the claim. The 
court rules, assessing the probable validity of the claim, which assessment is made by 
estimating the submitted written evidence, and with the deed the court establishes whether 
the right to security of the claim is  hold by the applicant or not. 
 

 
Осъществяването защитата на материалното правоотношение, може да бъде 

затруднено  с предприемането от ответника на такива действия, които да създадат 
пречки за изпълнението на съдебния акт, с който се търси защита, като по този начин 
се накърнява търсената с исковия и изпълнителен процес защита. Развивайки се във 
времето този процес, като съвкупност от извършвани едно след друго действия, в 
хода на който следва да се реши спора, съществува възможност за ответника да 
предприеме действия по разпореждане с предмета на спора и да осуети по този начин 
търсената от ищеца защита. За преустановяването на такива действия, законът пред-
вижда възможност за заинтересуваното лице да иска от съда постановяване на мерки, 
които да запазят съществуващото до решаване на спора, по реда на обезпечителния 
процес. 

Съгласно разпоредбата на чл. 389, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 391, ал. 1 от 
ГПК, ищецът във всяко положение на делото, до приключване на съдебното дирене 
във въззивното производство, може да поиска от съда да допусне обезпечение на ис-
ка, ако за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на права-
та по евентуалното бъдещо решение (наличие на обезпечителна нужда). С налагането 
на обезпечителната мярка при обезпечаването на иска се защитава интереса на заин-
тересуваното лице- ищеца, като му се осигурява (обезпечава) едно бъдещо изпълне-
ние на благоприятно за него съдебно решение. Осуетяването възможността ответни-
кът да попречи на изпълнението на решението, в случай че искът е подкрепен с пис-
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мени доказателства или ако бъде представена гаранция в определен от съда размер 
съгласно чл. 180 и 181 от ЗЗД, по аргумент от чл. 391, ал. 1, т. 2 от ГПК, съдът осъ-
ществява с определение ( чл. 395, ал. 2, във връзка с чл. 396, ал. 1 от ГПК). С този акт 
съдът дава защита не като разрешава правен спор, а като създава временни правни 
положения, чиято цел е подготвяне и обезпечаване нормалното осъществяване на 
правните последици, които ще възникнат евентуално от едно съдебно решение, пос-
тановено в производството, което се осигурява с обезпечителното производство. 

При обезпечителната защита, както останалите видове форми на защита, заинте-
ресуваното лице – ищеца по един бъдещ или висящ процес, има право спрямо държа-
вата в лицето на съда, при наличие на предпоставките, визирани в закона, да ограни-
чи правната сфера на трето лице, което се явява ответник по бъдещ или висящ про-
цес. Установявайки предпоставките, съдът допуска защитата чрез обезпечение, като 
властнически налага на другата страна- ответника по иска, надлежната обезпечител-
на мярка. Правото на заинтересуваната страна да предизвика определени действия от 
страна на съда представлява предоставена от закона възможност на лицето спрямо 
съда да предостави право на защита, при наличие на предпоставките за тази защита. 
Установяване наличието на това право съдът извършва във фазата на обезпечително-
то производство по допускане на обезпечаването на иска, като акта, с който завършва 
това производство удостоверява това субективно право на обезпечение. В това произ-
водство предмет на проверка е наличието на обезпечителна нужда- искът да е допус-
тим и вероятно основателен, и наличие на опасност, че без обезпечението изпълне-
нието на правата по евентуалното бъдещо решение ще е безуспешно  аргумент от  
чл. 391, ал. 1 от ГПК). Правото на обезпечение на иска е публично право, което има 
за задача, производна от исковата форма на защита на предмета на спора, да защита-
ва (охранява) интересите на ищеца. Поставя се въпроса – каква трябва да бъде  оцен-
ката на доказателствата, обосноваващи искането за обезпечение? Отговорът на този 
въпрос е предмет на изследване в статията. 

Предпоставките за допускане на обезпечението са: предявеният иск да е допус-
тим, вероятно основателен и да има обезпечителна нужда. Преценката за вероятната 
основателност на иска се извършва въз основа на въведените твърдения и подкрепя-
щите ги писмени доказателства – аргумент от чл. 391, ал. 1, т. 1 ГПК. 

Изискването за наличие на обезпечителна нужда се поставя от закона, без изрич-
но да посочва следва ли тя да бъде доказана. Законът изисква обезпечителна нужда 
наред с убедителните писмени доказателства или гаранцията, които обосновават ве-
роятната основателност на иска. 

По силата на състезателното начало, страните в процеса следва да докажат фак-
тите, на които основават своите искания – аргумент от чл. 8, ал. 2 ГПК. В определени 
случаи, приема теорията и съдебната практика, обезпечителната нужда се предпола-
га, ако няма факти, които да я опровергават. Касае се в случая за косвено доказване, 
което има за резултат създаване на убеждение в съзнанието на съдията, че правноре-
левантният факт се е осъществил, без да се достига до пълна сигурност – налице е 
степен на вероятност. Достатъчно е твърдението за опасност да е вероятно установе-
но. Достатъчно е страната – молител, да изложи всички факти, въз основа на които 
счита, че може да се направи извод за наличие на обезпечителна нужда. Трябва да са 
изложени от молителя всички факти, които евентуално да обусловят извод за нали-
чие на опасност да се затрудни или осуети осъществяването на правата по съдебното 
решение, както и да представи доказателства за тях, ако е възможно. 
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Преценката за вероятната основателност на иска се извършва въз основа на въве-
дените твърдения и подкрепящите ги писмени доказателства – чл. 391, ал. 1, т. 1 
ГПК, а когато ищецът не разполага с убедителни писмени доказателства, при условие 
за представяне на парична или имотна гаранция по чл. 180 и чл. 181 ЗЗД в определен 
от съда срок. Следователно, законът задължава съдът да допусне обезпечението ви-
наги когато искът е допустим и е налице обезпечителна нужда. Вероятната му осно-
вателност може да се базира върху изразената от ищеца готовност да извърши обез-
печението по чл. 180 и чл. 181 ЗЗД за вредите, които ответникът ще претърпи, ако 
обезпечението е неоснователно.  

Тук допустимите доказателствени средства са писмени, като с тях молителя до-
казва твърдените факти. Формирането на вътрешното убеждение на съдията досежно 
фактическите твърдения се извършва въз основа на оценка на доказателствата, която 
оценка е различна от тази, която съдът осъществява в производството по постановя-
ване на съдебното решение. В производството по обезпечение на иск преценката е 
обща, съобразно нуждите на обезпечителния процес и при липса на доказателства, 
или при недостатъчни доказателства, за установяване на претенцията, обезпечението 
се допуска при гаранция. Правилата за преценка на доказателствата са същите, както 
и тези в исковия процес. Оценката на доказателствата се извършва от съдията по вът-
решно убеждение, съобразявайки обвързващата доказателствена сила, която законът 
е придал към някои документи – чл. 179 и чл. 180 ГПК. Тук не се извършва пълно до-
казване на фактите, достатъчно е степен на вероятност, че фактът съществува.  Съдът 
не следва да се ангажира с предварително становище за произтичащите от фактите, 
права, тъй като така ще се формира мнение по съществото на спора, а предрешаване-
то на спора е недопустимо.  

Изложеното обаче не изключва правомощието на съда по обезпечението да об-
съжда значението на писмените доказателства, с които ищецът обосновава искането 
за защита на застрашеното субективно право. Когато те категорично изключват изво-
да, че съществува, съдът следва да откаже обезпечението на иска, а не да го допуска 
при представяне на парична или имотна гаранция по чл. 180 и чл. 181 ЗЗД. Обезпечи-
телният процес предоставя защита на застрашеното право, когато без обезпечението 
за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по 
решението (чл. 56 и чл. 117, ал. 1 от Конституцията, чиято проекция е чл. 391 ГПК). 
Субективното право не е застрашено, когато представените писмени доказателства го 
изключват. За правопорядъка е от значение възникналите граждански правоотноше-
ния да са законосъобразни, респ. да получат защита при незаконосъобразно развитие. 
За правопорядъка е без значение дали и кога ще се предяви иск за гражданско право, 
което не съществува, респ. дали и кога ще влезе в сила решението за отхвърлянето на 
такъв иск. 

В заключение, за да допусне исканото обезпечение съдът, пред който се развива 
обезпечителното производство е необходимо да извърши преценка за вероятната ос-
нователност на иска. За тази своя преценка той изхожда от представените към молба-
та и приети по делото, образувано по предявения иск, чието обезпечение се иска, 
писмени доказателства, които съдържат доказателствени факти, установяващи пре-
тендираното право или изключващи, унищожаващи или погасяващи отричаното 
право.  
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Анотация: Докладът е посветен на съотношението между морала, добрите нрави 
и добросъвестността. Особено внимание е обърнато на принципа на добросъвест-
ност, злоупотребата с право и съотношението им с принципа за свобода на 
договаряне. 
 
Abstract: The report is devoted to the relationship between morality, good manners and 
good faith.  Particular attention is paid to the principle of good faith, abuse of rights and 
their relationship to the principle of freedom of contract. 

 
 

1. Увод 

Въпросите, свързани с правното значение на морала, добрите нрави и добросъ-
вестността представляват не само теоретичен, но и практически интерес. Въпреки то-
ва, те не се радват на особено внимание от страна на българската правна теория1. 
Настоящият доклад е посветен преди всичко на съотношението между тях, което е 
една от предпоставките за разкриване на тяхната правна същност.  

 
2. Моралът и неговото правно значение 

В съвременната ни теория се поддържа, че трите понятия принадлежат към един 
род и имат сходна характеристика, те са нравствено-етични принципи и правила. Раз-
бирането свежда разликата между морала и добрите нрави до това, че изискванията 
на морала намират приложение спрямо всяко социално поведение, а не само спрямо 
правно-релевантните отношения2. Пълно приравняване на морала и добрите нрави се 
прави в учебната литература по Облигационно право, където се отбелязва, че мора-
лът е рамка на свободата на договарянето и договорите, които му противоречат, са 

                                                            
1 Изключение за последните години представлява дисертацията на Гройсман, С. Право и мо-
рал. Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм. С.: 
Сиела, 2017.  
2 Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С.: Софи-Р, 2002, с. 90. За добросъвестността ав-
торът се ограничава само да посочи, че е най-тясната по съдържание категория. В този смисъл: 
Матеева, Е. Семейно право на Република България. ВСУ „Черноризец Храбър“, 2010, с. 50-52. 
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нищожни – чл. 9 и чл. 26, ал. 1 ЗЗД3. Според друго виждане не е правилно добрите 
нрави да се разглеждат като част от морала, тъй като двете не стоят на една плоскост. 
Те са обществени явления от различен порядък. Моралът установява критериите за 
оценка на едно или друго поведение, а добрите нрави представляват трансформация 
на моралните категории в правила за поведение4.  

Няма единство и по въпроса дали моралът е източник на гражданското право. 
Според едното схващане случаите, при които законът изрично се позовава на морала 
или на отделни нравствено-етични категории, дават основание моралът да се счита за 
субсидиарен източник на гражданското право5. Има обаче и автори, които считат, че 
моралът не е източник. Приема се, че правилата на морала, добрите нрави не са юри-
дически източник, а служат за оценка на поведението на правните субекти6 Отбеляз-
ва се, че ако моралното правило е включено в нормативен акт, то има качеството на 
правна норма, но дори и в такъв случай моралът не е източник на право7. Според 
друго виждане моралът е материален, но не и формален източник на правото8. 
Отговорът на въпроса дали моралът е правен източник предполага изясняване на 
понятието за източник, което не е предмет на настоящия доклад. Въпреки това, с 
оглед пълноценното разкриване на съотношението между морала и добрите нрави, се 
налага да се вземе отношение и по този въпрос. Ако аргумент за отхвърляне на 
тезата, че моралът не е източник, а такъв е законът, който се позовава на него9, то не 
трябва да бъдат разглеждани като източници и обичаят, както и справедливостта. Що 
се отнася до тезата, че моралът е материален, но не и формален източник на правото, 
тя води до поставянето на морала на една плоскост със социално-икономическите 
отношения или материалните условия на живот в обществото, които в марксистката 
философия се разглеждат като източник на правото10. За разлика от тях, които могат 
да бъдат само повод за създаване или промяна на правната уредба, на моралът 
законодателят изрично придава правно действие11. Това личи най-ясно от чл. 5 ГПК и 
чл. 46 ЗНА.  

 
 
 
 

                                                            
3 Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. Пето издание. С.: Сиби, 2010, с. 30. 
4 Димитров, М. Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. С.: Сиби, 2013, с. 221-222. 
5 Павлова, М. цит.съч., с. 89; Тасев, С. и М. Марков Гражданско право. Обща част. Помагало. 
Осмо издание. С.: Сиби, 2015, с. 35. Към това разбиране се присъединява и: Димитров, М. 
цит.съч., с. 220. 
6 Герджиков, О. Търговски сделки. Четвърто преработено и допълнено издание. С.: ИК „Труд и 
право“, 2015, с. 25. 
7 Калайджиев, А. Цит.съч., с. 30. Поддържа се, че моралът не е правен източник и в: Русчев, И. 
Нормативните актове като източник на частното право. С.: Албатрос, 2008, с. 45-46.  
8 Джеров, А. Гражданско право. Обща част. Трето допълнено и преработено издание. С.: ИК 
„Труд и право“, 2012, с. 71-73. Моралът е не източник на правото, съдържащ правилата, които 
следва да се приложат, а дискреционен критерий при създаването на тези правила от съда – 
Гройсман, С. Относно взаимоотношението между чл. 5 ГПК и чл. 46, ал. 2 ЗНА.  
9 Така Герджиков, О. цит.съч., с. 25 и Калайджиев, О. цит.съч., с. 30.  
10 Вж. Павлова, М. цит.съч., с. 67.  
11 Вж. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял втори. Второ издание. С.: Софи-Р, 
2001, с. 490. Авторът отбелязва това по повод на чл. 26, ал. 1, предл. 3 ЗЗД в първоначалния му 
вариант.  



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

486 

3. Добрите нрави 

3.1. Исторически бележки. Терминът води началото си от римското «boni 
mores”. Познат е както на френското, така и на германското законодателство12. При 
това, в ГГЗ се използва не само като граница на свободата на договаряне, но и като 
основание за отговорност за вреди13. Добрите нрави служат като критерий за прогла-
сяване недействителността на договорите още в Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) от 1892г. Правилото на чл. 27 ЗЗД (отм.) съответства по смисъл на чл. 1122 от 
стария Италиански граждански кодекс и art. 1133 от ФГК14. През 1993г. добрите 
нрави получиха място в настоящия ЗЗД за сметка на т.н. „социалистически морал”. 
Добрите нрави получиха санкцията на законодателя и с приемането на част трета на 
Търговския закон (ТЗ)15.   

3.2. Правна същност. Още в първите години след приемането на ГГЗ възниква 
оживена научна дискусия относно това, какво следва да се разбира под „добри нра-
ви”. Някои отъждествяват добрите нрави с нравствеността (gute Sitten = Sittlichkeit), 
такава, каквато я разбират прилично и справедливо мислещите хора16. В тази връзка 
заслужава да се отбележи, че има законодателства, по които именно противоречието 
на нравствеността е основание за недействителност на договора17. Това разбиране за 
добрите нрави преобладава и в българската теория18, както и в съдебната практика19. 
Подобно е схващането, изразено в съвременната германска правна литература, 
съгласно което под „добри нрави” се разбира т.н. „социален морал”, който бил разли-
чен от морала във философски аспект, говори се за т.н. „минимален морал” и т.н.20. 

                                                            
12 Срвн. чл. 1133 от Френския граждански кодекс (ФГК) и § 138 от Германския граждански за-
конник (ГГЗ). По силата на чл. 1133 от ФГК причината е незаконна, когато тя е противна на за-
кона, на добрите нрави или на обществения ред. Съгласно § 138 (1) ГГЗ сделката, нарушаваща 
добрите нрави, е недействителна.  
13 § 826 ГГЗ: Лицето, което умишлено причини на друго лице вреди по начин, противоречащ 
на добрите нрави, е задължено да обезщети причинените вреди.  
14 Чл. 27 от ЗЗД (отм.): Причината е незаконна, когато тя е противна на закона, на добрите нра-
ви или на обществения ред. Вж. напр. Драганов, Д. Закона за задълженията и договорите. 
Доктрина и юриспруденция. С.: Печатница С. М. Стайков, 1926, с. 91-101. 
15 Чл. 341 от ТЗ: Продажбата на търг, сключена в резултат на действия, които противоречат на 
закона или на добрите нрави може да бъде обявена за недействителна по искане на всеки заин-
тересуван в 10-дневен срок от възлагането. По иск за плащане на цената купувачът може да по-
иска унищожението на продажбата чрез възражение.  
16 Това разбиране се застъпва още от Lotmar в съчинението „Der unmoralische Vertrag” от 1896 г. 
Към него се присъединяват Колер, Хахенбург, Енекцерус, Oertmann и други – вж. Покровский, 
И. А. Основные проблемы гражданского права. 6-ое издание, стереотипное. М.: Статут, 2013, 
с. 243 и сл.  
17 По силата на ст. 169 от Гражданския кодекс на Руската федерация от 1995г. са недействител-
ни сделките, извършени с цел, противна на основите на правопорядъка и нравствеността. Про-
тиворечието на нравствеността е основание за нищожност и по новия ГК на Нидерландия. 
18 Вж. напр. Василев, Л. Гражданско право. Обща част. Нова редакция проф. Ч. Големинов. 
Варна. 1993, с. 296-298; Таджер, В. цит.съч., с.490-496; Павлова, М. цит.съч., с. 88-92; Димит-
ров, М. Накърняването на добрите нрави по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - Съвременно право, 2013, № 2, с. 
7-20.  
19 Вж. т.р. № 1-2009-ОСТК на ВКС, където се отбелязва, че „добрите нрави са морални норми, 
на които законът е придал правно значение…”.  
20 Вж. напр. Medicus, Dieter Schuldrecht. Allgemeiner Teil. 13 Aufl. 2002, Rz. 130. 
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Приравняването на добрите нрави на нравствеността е било подложено на спра-
ведливата критика с аргумента, че добрите нрави се основават на външните правила 
за благоприличие, а нравствеността – на вътрешното състояние на съвестта. Целта на 
забраната за посегателство на добрите нрави изобщо не е наказателна, нито въз-
питателна21. Само тези договори трябва да бъдат признати за противоречащи на доб-
рите нрави, на които юридическото признаване е несъвместимо със здравото, в сми-
съл на доброто социално състояние22. В отделни случаи задачата се заключава в това 
да се изследва икономическата и социалната им почва. В крайна сметка трябва да 
служи като критерий този морал, който най-добре съответства на ползата на 
обществото23. Второто разбиране, което може да се свърже с по-общата идея за т.н. 
„свободно право” или „свободно съдийско творчество24” почти веднага също било 
подложено на критика. Нещо повече, някои цивилисти, като Planiol не скриват отри-
цателното си отношение изобщо към добрите нрави като правна категория – според 
него правилото за добрите нрави е едно от най-съмнителните и при неговото прила-
гане всяка гражданска свобода може да бъде потисната25.  

 
4. Добросъвестността 

4.1. Принцип на гражданското право. Терминът добросъвестност се използва в 
различни европейски законодателства26. С течение на времето категорията добросъ-
вестност е получила статуса на принцип в гражданското право27 на някои европейски 
страни, сред които е и Германия28. Когато се говори за добросъвестност в обективен 
смисъл по настоящото българско законодателство обикновено се има предвид чл. 63, 
ал. 1 ЗЗД, по силата на който всяка от страните по договора трябва да изпълнява 
задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и 
да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин. 

                                                            
21 „Целта не е бробата с безнравствените движения на човешката душа, а охраната на това цен-
но културно богатство, което има всеки народ в своите нрави” – Leonhard. Das Recht des BGB 
in Einzeldarstellungen. Der allg. Theil. 1910, с. 372, цит. по: Покровский, И. А. Основные 
проблемы … 
22 Dernburg. Das bürg. Recht. T. I, 1902, с. 375 – цит по: Покровский, И. А. Основные проблемы 
...  
23 Пак там.  
24 За него вж.: Диков, Л. Изменение на договорите от съдията. С.: Фенея, 2010, с. 99 и сл.  
25 Planiol, M. Traité élém. de droit civil. T. I, § 294. вж. също критичните бележки на Покровски 
относно това разбиране - Покровский, И. А. Основные проблемы ... 
26 Вж. например аrt. 1134 (3) от Френския граждански кодекс (CCF); § 157, § 162, § 242и § 826 
от Германския граждански законник (BGB); чл. 2 от Швейцарския граждански кодекс (SCC); 
art. 1175, art. 1337, art. 1358, art. 1366, art. 1375, art. 1460 (2) от Италианския граждански кодекс 
(ICC); art. 3:12, art. 6:2 от Гражданския кодекс на Нидерландия (BW); ст. 1, п. 3 от Гражданския 
кодекс на Руската федерация (ГКРФ).  
27 Съгласно чл. 1:201 от PECL всяка страна трябва да действа добросъвестно и съобразно с 
почтеността в оборота – вж. Principles of European Contract Law. Parts I and II / O. Lando, H. 
Beale (eds.). The Hague: Kluwer Law International, 2000. P. 113 – 119. 
28 Освен Германия сред тях са Швейцария и Нидерландия, където това е закрепено и законода-
телно. В Италия теорията е единна по въпроса за наличието на този принцип – за тези страни 
вж. подробно в: Hesselink M. W. The Concept of Good Faith, in Towards a European Civil Code. 
4th ed. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2010, p. 619-649.   
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Терминът обаче се използва в този смисъл и в други разпоредби на ЗЗД29. Обстоятел-
ството, че в множество разпоредби е заложена една и съща идея е довела до разбира-
нето за наличие на принцип на добросъвестност в българското гражданско право, 
което е намерило отражение както в по-старата30, така и в новата правна лите-
ратура31. Въпреки това, въпросът за естеството на този принцип не е бил предмет на 
специално изследване.  

4.2. Добросъвестността по ЗЗД (отм.) Съгласно чл. 29 ЗЗД (отм.) договорите 
трябва да бъдат изпълнени добросъвестно; те задължават не само за това, което е из-
разено в тях, но още и за всички последствия, които, според справедливостта, обичая 
или закона произтичат от тях32. Според Кожухаров член 29 от ЗЗД (отм.) се отнася до 
всички облигационни отношения и съставлява една обща повеля, отправена толкова 
към длъжника, колкото към кредитора, въплъщава един общ принцип в системата на 
нашето облигационно право33. Понятието „добросъвестност“ не е нищо друго, освен 
едно отражение на идеята за справедливост34. За Апостолов добросъвестността пред-
ставлява „един мащаб на социална етика, който, чрез чл. 29, добива първостепенно 
значение и за положителното право. Правилото, че договора трябва да се изпълни 
добросъвестно, означава, че изпълнението трябва да отговаря на господстващите в 
обществото изисквания за почтеност в отношенията между длъжник и кредитор “35.  

4.3. Принципът на добросъвестност по действащото законодателство. След 
приемането на новия ЗЗД е било изразено виждането, че по тълкувателен път можем 
да стигнем до извода за наличието на „обективна добросъвестност“ (чл. 63, ал. 1 ЗЗД) 
и „субективна добросъвестност“ (чл. 70-72 и др. ЗС)36. Такова деление е познато на 
германската доктрина, която различава “Treu und Glauben” (обективната) и „guter 
Glaube” (субективната) добросъвестност37. В българската правната литература е изра-
зено и разбирането, че термина „добросъвестност“ е антоним на вината38. Според  ед-
ни автори недобросъвестността обикновено се разбира като синоним на умисъла39, а 

                                                            
29 Съгласно чл. 12 ЗЗД при воденето на преговори и сключването на договори страните трябва 
да действуват добросъвестно. По силата на чл. 20, изр. 2 ЗЗД отделните уговорки трябва да се 
тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от це-
лия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността. Вж. също 
21, ал. 2, чл. 25, ал. 1, изр. 1, чл. 82, изр. 2 и чл. 91, ал. 1 ЗЗД. 
30 Вж. Апостолов, И. Облигационно право. Общо учение за облигацията. С., 1947, с. 32 и с. 36; 
Кожухаров, А. Excepcio doli generalis. Съществува ли по нашето право? Архив за правни 
науки. Год. 1, кн. 1. С.: 1940, с. 137 и с. 148. 
31 Вж. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. Пето издание. С.: Сиби, 2010, с. 24; 
Тасев, С. и М. Марков Гражданско право. Обща част. Помагало. С.: Сиби, 2015, с. 26.  
32 Източник на рецепция е art. 1124 Codice civile, респективно art. 1134 Code civile. 
33 Кожухаров, А. Цит.съч., с. 137. „...член 29 е вдъхновен от желанието на законодателя да даде 
правна санкция на етическите изисквания за цялата област на частноправните отношения“ – 
Апостолов, И. Цит.съч, с. 36. 
34 Цит.съч., с. 138. 
35 Апостолов, И. Цит.съч., с. 34. Добросъвестността е средство за запълване на празнини на за-
кона или на договора – с. 36. 
36 Василев, Л. Гражданско право на Народна република България. Обща част. 1956, с. 96. 
37 Вж. напр.: Oertmann P. Das Recht der Schuldverhaеltnisse. Berlin: Heymann, 1899. S. 13. 
38 Герджиков, О. Конфискацията при недействителните сделки. С., 1988, с. 58. 
39 Попов, Л. Вина и договорна отговорност по българското облигационно право. С., 1962, с. 
242-243. 
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според други – умисълът и грубата небрежност са синоними40. Според Павлова 
изискването за добросъвестност се включва в съдържанието на добрите нрави, а не-
добросъвестността е не съблюдаване с правилата на морала41. Таджер приема, че доб-
росъвестността като „критерий за тълкуването“ трябва да се схваща широко като 
коректност и честност, като поведение, което трябва да се ползва с доверие и трябва 
да съдейства за създаване на сигурност и стабилност в гражданския обмен42. По по-
вод на фикцията за сбъдване на условието по чл. 25, ал. 1, изр. 2 ЗЗД Павлова отбе-
лязва, че в гражданското право под недобросъвестност се разбира умишлено поведе-
ние или такова при груба небрежност43. Във връзка с чл. 12 ЗЗД се приема, че добро-
съвестно е идентично с лоялно поведение, полагане на дължимата грижа с цел да не 
се увреди насрещния партньор, спазване на поведение, което се изисква от добрите 
нрави44. Според Стойчев в случая под добросъвестност законът има предвид не 
психическото преживяване, а и придава смисъл на етическа категория45. Чрез нея се 
изразява представата за положителното, одобряваното, достойното за следване, дъл-
жимото в етически план46. От изложеното дотук може да се заключи, че недобросъ-
вестността обикновено се разглежда на плоскостта на вината, докато добросъвест-
ността по чл. 63, ал. 1 ЗЗД има и обективно съдържание.  

4.4. Добросъвестността и други близки категории в системата на българско-
то гражданско право. За да се запълни с адекватно съдържание понятието за добро-
съвестност е необходимо да се разкрие връзката му с други правни категории от сис-
темата на българското гражданско право.  

4.4.1. Добросъвестност и справедливост 
Връзката между тях е намерила отражение при уредбата на стопанската непо-

носимост. По силата на чл. 307 ТЗ съдът може по искане на една от страните да изме-
ни или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоя-
телства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването 
на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Още преди прие-
мането на цитираната разпоредба се отбелязва, че добросъвестността определя 
съдържанието на дължимото47. Във връзка с чл. 29 ЗЗД (отм.) се подчертава, че длъж-
ника при задоволяване на легитимния интерес на кредитора и последният при упраж-
нението на своето право да иска изпълнение трябва да се ръководят от изискванията 
на добросъвестността и справедливостта48. Някои автори направо приемат, че добро-
съвестността е израз на справедливостта49. Според това разбиране няма разлика меж-
ду това да кажеш „добросъвестността изисква“, „справедливостта изисква“ или „пра-
вото изисква“50. Така, Торбов отбелязва, че законодателството не говори навсякъде 
изрично за справедливост, често се срещат и термини като добросъвестност, добри 

                                                            
40 Кожухаров, А. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга 
първа. С., 1992, с. 231. 
41 Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С.: Софи-Р, 2002, с. 90 и с. 92. 
42 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II. Второ изд. С.: Софи-Р, с. 453. 
43 Павлова, М. Цит.съч., с. 501. Така и Таджер, В. цит.съч., с. 442. 
44 Голева, П. Облигационно право. С.: Нова звезда, 2015, с. 65. 
45 Стойчев, К. Цит.съч., с. 118. 
46 Цит.съч., с. 120. 
47 Кожухаров, А. Облигационно право.., с. 166 и с. 267. 
48 Диков, Л. Облигационно право. Обща част. С., 1943, с. 57. 
49 Цончев, К. Подобренията. С., 1971, с. 87-88. 
50 Hesselink M. W. Op.cit. p 640. 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

490 

нрави, нравствено задължение, естествено право и др.51  Заслужава да се отбележи, че 
с цел да се избегне терминологично смесване на принципа на добросъвестност с доб-
росъвестното заблуждение в ГК на Нидерландия в първия случай е заменил „доб-
росъвестност“ с двойка синоними, които се отнасят до различни аспекти на справед-
ливостта52. Като отражение на принципа на добросъвестност може  да се окачестви и 
чл. 33 ЗЗД, който предвижда, че е унищожаем договорът, сключен поради крайна 
нужда при явно неизгодни условия. Критерият „явно неизгодни условия“ пък се ос-
новава на справедливостта. Принципът на добросъвестност дава възможност, въз ос-
нова на чл. 92, ал. 2 ЗЗД, ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претър-
пените вреди съдът да намали нейният размер. Може да се поддържа, че добросъ-
вестността, за разлика от справедливостта, е непосредствено свързана с квалифици-
ране на отношението от гледна точка на страните по него, а не и от трети лица.  

4.4.2. Добросъвестност и добри нрави.  
Тълкуването на договора с оглед добросъвестността, както и изискването страни-

те да изпълняват договора добросъвестно символизира принципиалния отказ от 
(чистата) волева теория. Граница на свободата на договарянето и отстъпление от во-
левата теория са и добрите нрави съгласно чл. 9 ЗЗД. Че е недобросъвестно е пове-
дението, което е в разрез с добрите нрави, се поддържа и в съдебната практика53. В 
теорията се приема, че морала, добрите нрави и добросъвестността принадлежат към 
един род и имат сходна характеристика, те са нравствено-етични принципи и прави-
ла. Според това виждане изискването за добросъвестност се включва в съдържанието 
на добрите нрави, то е най-тясната по съдържание от трите категории54. Считам, че 
разликата между добрите нрави и добросъвестността не е количествена, а същностна. 
Правото извежда принципа за добросъвестност от самата природа на облигационното 
отношение като лична връзка между кредитора и длъжника, а не асоциира този прин-
цип с минималните стандарти на социален морал, обърнати към всеки. Докато добри-
те нрави ограничават частната автономия отвън, добросъвестността оформя облига-
ционното отношение отвътре55. 

4.4.3. Добросъвестност и обичaи в практиката  
Тази връзка е намерила законодателен израз в чл. 20 ЗЗД56. От същността на доб-

росъвестността следва, че ако даже страните в конкретния случай да не са били за-
познати с обичайните възгледи по един или друг въпрос, те се съобразяват с наличие-
то на тези възгледи и, ако не включат в договора някакви своеобразни определения, 
им се подчиняват. Считам, че от граматическото и логическото тълкуване на чл. 20 
ЗЗД следва, че обичаите в практиката са различен от добросъвестността критерий. 
Обичаите в практиката може и да не съответстват на господстващите нравствени въз-
гледи. Целта на принципа на добросъвестност е да предотврати неудържимия 
егоизъм и  да установи равновесие на интересите на страните по облигационното от-
ношение, доколкото това се изисква от нравствените възгледи на обществото. Стра-
ните са свободни да се отклонят от приложението на обичаите в практиката при тъл-
                                                            
51 Торбов, Ц. История и теория на правото. С., 1992, с. 364. 
52 Hartkamp A.S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands // The American 
Journal of Comparative Law. 1992. Vol. 40. No. 3. P. 554 - 555 
53 Вж. Р. 739-2011-Софийски апелативен съд (влязло в сила).  
54 Павлова, М. цит.съч., с. 90.  
55 Schapp J. und W. Schur Einfuerung in das Buergerliche Recht. 3 Auflage. Muenchen: Franz 
Vahlen, 2003, s. 290.   
56 Срвн. § 157 BGB. 
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куването на договора, стига да направят съответната уговорка. Договарящите се оба-
че не могат да уговорят, че при тълкуване на договора им няма да се прилага принци-
път на добросъвестност, който е установен в обществен интерес с императивна прав-
на норма.  

4.4.4. Добросъвестност и забрана за злоупотреба с право.  
Тази връзка е намерила изрично законодателно отражение в чл. 2 от Швейцар-

ския граждански кодекс, по силата на който всеки трябва да упражнява правата и из-
пълнява задълженията си добросъвестно. Очевидната злоупотреба с право е недопус-
тима. В този смисъл е разбирането на Таджер, че добросъвестността представлява 
предел при упражняване на субективните права57. Злоупотребата с право е налице, 
когато правото се упражнява недобросъвестно, т.е. злоупотребата се изразява в 
недобросъвестното упражняване на законно признато право, като доказването на не-
добросъвестността е в тежест на пострадалия58. Злоупотребата с право ще е налице, 
когато носителят (...) действа недобросъвестно, т.е. умишлено или грубо небрежно59. 
Като отражение на принципите за добросъвестност и за забрана за злоупотреба с пра-
во може да се окачестви чл. 87, ал. 4 ЗЗД. Без съобразяване с принципа за добро-
съвестност трудно може да се приложи чл. 289 ТЗ, който има за източник на рецеп-
ция § 226 BGB60. От принципа на добросъвестност се изхожда и при уредбата на въз-
ражението за неизпълнен договор по чл. 90 ЗЗД.  

 
5. Заключение 

Липсата на яснота относно съотношението и различията между морала, добрите 
нрави и добросъвестността е една от причините за нихилистичното отношение на 
част от правната теория и съдебната практика към тях. Правото може да бъде изкуст-
во на доброто и справедливото само ако те са положени в неговата основа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
57 Таджер, В. Гражданско право. Дял 1. С., 1972, с. 191. 
58 Вж. Р. 758-2011-IV г.о. ВКС 
59 Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част първа. Състави-
тел Констанин Кунчев, с. 21 (коментарни бележки от съставителя).  
60 Такова е разбирането в Германия по повод на § 226 BGB, в който е намерила отражение су-
бективната теория за злоупотреба с право.  
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REGULATION OF ACCESS TO HEALTHCARE  
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Резюме: Предоставянето на медицинска помощ и здравно обслужване, както и ус-
ловията при които то се реализира са пряко свързани със статута на лицата нуж-
даещи се от здравни грижи. Достъпът до здравни грижи и медицинско обслужване 
е основно и неотменими право на всеки човек, но реализирането на това право се 
осъществява безпрепятствено единствено когато съществуват нормативно уста-
новени регулаторни механизми, които са ефективно приложими. 
В условията на динамични миграционни процеси и засилена бежанска вълна, здрав-
ните системи са изправени пред множество предизвикателства свързани с осигуря-
ване на достъп до здравни грижи на лицата търсещи убежище. Рисковете за здра-
вето на специфични категории уязвими групи лица, както и конкретните здравни 
потребности на лицата търсещи убежище трябва да бъдат поставени във фокуса 
на внимание при разработването и изпълнението на национални политики и стра-
тегически насоки за регулиране на достъпа до здравни грижи на лица търсещи убе-
жище, в контекста на защита на общественото здраве и сигурност. 

Ключови думи: Здравни грижи, медицинско обслужване, уязвими групи лица, регула-
торен механизъм, защита. 
 

Abstract: Accessing medical care and health services, as well as the conditions under 
which these services are provided have been directly related to the status of persons in 
need of healthcare. Access to healthcare and medical services is a fundamental and 
irrevocable human right but the fulfilment of this right could be protected only when 
regulatory mechanisms have been provided and effectively implemented. 
In times of dynamic migration processes and intensive refugee wave healthcare systems are 
facing multiple challenges related to access to healthcare of asylum seekers. The health 
risks of persons from vulnerable groups, as well as the specific health needs of asylum 
seekers must be in the focus of establishment and implementation of national policies and 
strategic documents for regulating the access to healthcare of asylum seekers in the context 
of public health protection and security.  

Key words: Healthcare, medical attention, vulnerable groups, regulatory mechanism, 
protection. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Достъпът до здравни грижи, медицински услуги и специализирана здравна дей-

ност насочена към постигане на възможно най-високо ниво на физическо, психичес-
ко и социално благополучие на всеки човек е елемент от правото на здраве, така как-
то е установено и дефинирано в международноправни и национални актове и правно 
обвързващи документи. Регулирането на достъпа до здравни грижи e необходимо да 
се основава на политики и принципи насочени към осигуряване на защита правата на 
човека, гарантиране на равнопоставеност и недискриминация във връзка с предоста-
вяне на медицинска помощ и здравни грижи. По този начин ефективно би се постиг-
нало повишаване нивото на сигурността на гражданите и на обществото в условия на 
засилен миграционен натиск, както и при проявление на трансгранични здравни зап-
лахи. Широкото разпространение на опасни болести, наред с бедствия, природни 
аномалии и промени в климата, усложняват съществуващи проблеми като бедност, 
социално напрежение, екологична обстановка, като застрашават управлението и ста-
билността на държавите [7].  

Ефективното функциониране на здравните системи е пряко свързано с нивото на 
социална закрила, но също има отношение и към здравната, социалната и национал-
ната сигурност във всяка държава в международен, регионален и национален аспект. 
Достъпността, ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване се 
повлиява в значителна степен от миграционни процеси при които се наблюдава пре-
местване на големи групи от хора.  

Миграцията има съществено влияние както върху здравето на хората, така и вър-
ху здравните системи и степента на защита на общественото здраве. По-конкретно, 
миграционните процеси оказват трайно влияние и специфично отражения както 
върху физическото здраве, така и върху психичното и душевно здраве на мигрантите.  

Здравето е важно условие за благосъстоянието и качеството на живот на всеки 
човек. Здравният статус на хората повлиява степента на тяхното участие в социалния 
и икономическия живот, като инвестиране в по-добро и по-достъпно здравеопазване 
за всички хора е необходимо не само от гледна точка на социални фактори, но също 
и от етични съображения.  

В периода 2014-2020 година, с подкрепа на Европейския съюз (ЕС), по линия на 
фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ)1 са предприети организационни, 
правни и законодателни мерки и промени, насочени към постигане на ефективен и 
индивидуален подход към уязвимите лица, включително изменение и допълване на 
административни процедури. [9] Част от въведените промените са с цел осигуряване 
на достъп до квалифицирана медицинска помощ и здравни грижи.  

Ролята и значението на здравеопазването в общ план, и конкретно по отношение 
на лицата търсещи убежище и мигрантите, е във фокуса на внимание на Световната 
здравна организация (СЗО), както в стратегията „Здраве 2020“ на Европейския 
регионален комитет на Световната здравна организация, така и в многогодишната 
финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г.  

България е една от входните точки по протежение на миграционните маршрути 
на Балканите и Източното Средиземноморие, поради което специален фокус на 
политиката за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен статут, както и по 
отношение осигуряването на безпрепятствен достъп до медицинска помощ и здравни 

                                                            
1 Създаден с Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 г. 
Публикуван в ОВ L 251, 15.7.2021 г. 
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грижи, трябва да бъде поставен като приоритет от национално значение, както от 
страна на държавната власт и от компетентните органи и институции, така и от об-
ществото като цяло. 

Осигуряването на различни специалисти в здравния сектор в България е небалан-
сирано и следва да бъдат взети мерки за увеличаване на броя на личните лекари и ме-
дицинските сестри и по-справедливо географско разпределение на здравните работ-
ници, за да се осигури равен достъп до здравни услуги на цялото население [5].2 

В България, определено впечатление прави обстоятелството, че централизирано 
не е създадена и не функционира интегрирана система за обмен на информация и 
данни за здравето на мигрантите и на лицата нуждаещи се от убежище, като това об-
стоятелство затруднява дейността по превенция и контрол на значими, обществено 
важни състояния свързани със здравето и благополучието на хората. В контекста на 
правото на достъп до здравни грижи и медицинска помощ, съществено внимание 
трябва да се обърне както на заразните, така и незаразните заболявания. Във фокуса 
на внимание трябва да бъдат поставени още хроничните заболявания, въпросите 
свързани с репродуктивното здраве, наследствените фактори, фамилната обремене-
ност и генетична обусловеност при определени заболявания. 

Европейският икономически и социален комитет, още през 2007 година, в стано-
вище относно „Здраве и миграция“ [3] подчертава, че общественото здраве често не е 
в състояние да се погрижи за специфичните здравни проблеми на мигрантите и 
липсват разбиране и умения, необходими при предоставянето на медицински грижи 
на хора, които имат съществено различни представи за здраве, различно отношение 
към болестите, болката и смъртта, както и други методи за определяне на симптоми, 
за справяне с болестите и изразяване на очаквания към лекаря. 

През април 2022 година, във връзка с миграционния натиск и с цел оценка на 
здравните последици от бежанската вълна от Украйна, Службата на Върховния коми-
сари на ООН за бежанците (ВКБООН), Европейския център за контрол и превенция 
на заболяванията, Международната организация по миграция (МОМ) и СЗО публи-
куваха насоки за индивидуална здравна оценка3. Насоките са създадени за да подпо-
могнат служителите в здравните служби, медиците, помощния персонал и доставчи-
ците на медицински услуги, както и с цел подпомагане дейността в приемните цент-
рове, в транзитните зони през които преминават мигранти и лица нуждаещи се от 
убежище, както и да бъдат в помощ на държавната власт, на компетентните нацио-
нални органи и на националните агенции по обществено здраве в държавите, към 
които се насочват бежанци и мигранти от Украйна.  

Разселването на лица от Украйна е безпрецедентно по своя мащаб, като това 
явление представлява явен риск за устойчивостта и функционирането на системите за 
убежище на държавите, към които се насочват лицата търсещи международна закри-
ла. Кризата в Украйна, в рамките на първите 100 дни от своето развитие – към 1 юни 

                                                            
2 През 2020 г., Министерство на здравеопазването на Република България подписа двугодишно 
споразумение за сътрудничество с Регионалния офис  за Европа на Световната здравна органи-
зация за периода 2020-2021. Споразумението е одобрено с Решение № 112 от 20 февруари 2020 г. 
на Министерския съвет. В сила от 3 април 2020 г. 
3 Документът е достъпен на адрес: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual-Health-Assessment-Final-April-
05-2022.pdf 
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2022 г., принуждава почти ¼ от населението на страната (повече от 4 712 784 души) 4 
да се установят в различни европейски държави и да потърсят убежище.  

Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут, като 
тя се предоставя по силата на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Про-
токола за статута на бежанците от 1967 г., който България е ратифицирала със закон5, 
предоставя се въз основа на международни актове по защита правата на човека и на 
Закона за убежището и бежанците.  

 Към 1 юни 2022 г., в Република България са регистрирани 78 714 бежанци от 
Украйна. По данни на Службата на Върховния комисари на ООН за бежанците, от 
началото на конфликта в Украйна, общия брой лицата от Украйна, които са потърси-
ли временна закрила в страната ни са 110 616 души. Съгласно международно-
правните норми, временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на 
чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръ-
жен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права 
или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен 
район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там. 

На ниво Европейския съюз, в контекста на Директивата за минималните стандар-
ти за предоставяне на временна закрила в случаи на масово навлизане на разселени 
лица [2], с конкретно Решение6 е въведен механизъм за временна закрила за украин-
ските граждани, пребиваващи в Украйна, които са били разселени на или след 24 
февруари 2022 г. в резултат от военното нашествие на руски въоръжени сили в стра-
ната. Въведеният в рамките на ЕС механизъм за временна закрила може да се прилага 
в допълнение към националните схеми за временна закрила, като държавите членки 
на Съюза могат да приемат по-благоприятни условия за лицата, ползващи се с вре-
менна закрила. [10] 

По отношение на административното обслужване в периоди на кризи в сферата 
на миграцията, с цел гарантиране на сътрудничество между държавите членки на ЕС, 
с Препоръка (ЕС) 2020/1366, във връзка с Директива 2001/55 ЕО е създадена Евро-
пейска мрежа за подготвеност и управление на кризи в областта на миграцията. [9] 

През месец април 2022 година, в българското законодателство, с изменение и до-
пълнение в Закона за здравното осигуряване, се въведе механизъм предоставящ въз-
можност за оказване на навременна и всеобхватна помощ на всички лица със статут 
на временна закрила в Република България, с цел тези лица да могат за ползват пълен 
обхват на медицинската помощ при условия и по ред така както аналогична помощ 
използват бежанците и лицата с хуманитарен статут. 

 
ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И 
ЗДРАВНА ПОМОЩ 

Миграционната криза подчертава необходимостта от реформи в системата на 
убежище, за да се гарантират ефективни процедури, еднакви и подходящи условия за 
достъп до медицинска помощ и здравни грижи, както и еднообразни стандартни за 

                                                            
4 По данни на Службата на Върховния комисари на ООН за бежанците към 1 юни 2022 г. Ин-
формацията е достъпна на адрес: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine  
5  Закон обн. ДВ, бр. 36 от 1992 
6 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на 
съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл.5 от 
Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила 
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предоставяне на здравни услуги. Достъпът до здравеопазване на чужденци с предо-
ставено убежище или международна закрила на територията на Република България 
включва в своя обхват, осигуряване на здравни услуги. 

Ефективната политика в областта на здравеопазването е неразделна част от все-
обхватния подход към миграцията. Здравеопазването е един от индикаторите за оцен-
ка на ефективността на процеса на интеграция на лица с предоставено убежище или 
международна закрила в Република България7. Чужденец, на когото е предоставено 
убежище или международна закрила, и който желае да сключи споразумение за ин-
теграция, може да подаде заявление до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при 
Министерския съвет. Заявлението може да бъде депозирано в Агенцията по време на 
производството за предоставяне на международна закрила, както и в 14 дневен срок 
след връчване на решението за предоставяне на убежище или международна закрила. 
Задължение за предоставяне на информация за възможността за сключване на спора-
зумение за интеграция има ДАБ, като това задължение е нормативно установено. 
Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република 
България след 1 юли 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интегра-
ция по реда на изричен подзаконов нормативен акт8 – Наредба за условията и реда за 
сключване, изпълнени и прекратяване на споразумението за интеграция на чужден-
ците с предоставено убежище или международна закрила. [8] Нормативно установе-
ната възможност за сключване на споразумение за интеграция на чужденците с пре-
доставено убежище или международна закрила в България след 1 юли 2014 година, 
може да бъде реализирана не по-късно от три години след получаване на решението, 
с което на лицето се предоставя убежище или международна закрила.  

Съгласно действащата нормативна уредба, при осъществяване на дейностите за 
интеграция на чужденците на които е предоставено убежище или международна зак-
рила, задължително се отчитат конкретните рискове за националната сигурност. Про-
цесът на интеграция на тези лица включва изготвяне на индивидуален интеграционен 
план, в случаите при които се сключва споразумение за интеграция, страни по което 
са чужденецът на когото е предоставено убежище или международна закрила в 
Република България и кмета на приемащата чужденеца община. Съгласно условията 
за индивидуална интеграция, конкретни мерки които засягат процеса на интеграция 
обхващат освен медицинско обслужване, здравно осигуряване и социално подпома-
гане, също така и образование и достъп до пазара на труда.  

В процеса на интеграция и въз основа на сключено споразумение между кмета на 
общината и чужденецът на когото е предоставено убежище или международна зак-
рила, кмета на общината или  определено от него длъжностно лице информира чуж-
денеца за възможностите за избор на личен лекар на територията на общината. От 
страна на кмета на общината се извършва уведомяване на съответната регионална 
здравна инспекция (РЗИ) и здравноосигурителната каса за сключването на споразу-
мение за интеграция. Уведомяването е важен елемент от цялостната процедура и от 
процеса по интеграция.  

                                                            
7 В тази връзка вж. Гл. II от Наредба за условията и реда за сключване, изпълнени и прекратя-
ване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или междуна-
родна закрила – Обн. ДВ. бр. 60 от 25 юли 2017 г.  
8 Вж. чл. 2 от Наредба за условията и реда за сключване, изпълнени и прекратяване на споразу-
мението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила – 
Обн. ДВ. бр. 60 от 25 юли 2017 г. 
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Особено важно, от правна гледна точка е обстоятелството, че в правомощията на 
директора на РЗИ се включва планиране, организиране и контрол на дейностите по 
медицинско осигуряване на населението, включително и при бедствия, аварии и 
катастрофи. Представители на регионалните здравни инспекции имат ангажимент да 
участват в разработването и изпълнението на регионални програми и проекти в 
областта на здравния контрол, а съгласно Закона за здравето се въвежда изискване за 
уведомяване на регионалната здравна инспекция при осъществяване на дейности в 
обекти с обществено предназначение[1].  

Министерството на здравеопазването, чрез Регионалните здравни инспекции, има 
задължение да осигурява на всеки чужденец, които е сключил споразумение за интег-
рация, информация относно реда за провеждане на задължителните имунизации и 
реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република България. РЗИ 
предоставя информация и относно реда за извършване на профилактични прегледи и 
изследвания, както и относно правото на достъп до здравни дейности по национални 
и регионални здравни програми. 

По отношение провеждането на задължителните имунизации и реимунизации та-
ка както те са предвидени съгласно Имунизационния календар на Република 
България, РЗИ има задължение да организира дейността по планиране и провеждане 
на имунизациите за всеки чужденец, който е сключил споразумение за интеграция, 
съгласно изискванията на приетата и действаща Наредба за условията и реда за 
сключване, изпълнени и прекратяване на споразумението за интеграция на чужден-
ците с предоставено убежище или международна закрила. В случаите при които 
липсват данни за проведени задължителни имунизации и реимунизации, с оглед на 
възрастта на лицето, РЗИ следва да състави план за приоритетно провеждане на за-
дължителните имунизации и реимунизации с оглед на възрастта на лицето. Цялост-
ната дейност по планиране и приоритетно провеждане на задължителна имунизация 
и реимунизация съгласно Имунизационния календар на Република България се реа-
лизира от Регионалните здравни инспекции. Това нормативно установено изискване 
за предприемане на действия по планиране и приоритетно провеждане на имуниза-
ции и реимунизации на лицата сключили споразумение за интеграция се провежда от 
РЗИ до осъществяване на избор на личен лекар от страна на лицето на което е предо-
ставено убежище или международна закрила и което е сключило споразумение за ин-
теграция.  

При необходимост, извършването на противоепидемични мерки, по отношение 
на лица на които е предоставено убежище или международна закрила, както и по от-
ношение на лицата сключили споразумение за интеграция, се осъществява от минис-
терството на здравеопазването чрез Регионалните здравни инспекции.  

По отношение на предоставянето на информация относно здравните изисквания 
за прием в детско и учебно заведение на деца-чужденци с предоставено убежище или 
международна закрила, законодателството изискван министерство на здравеопазва-
нето, чрез Регионалните здравни инспекции да предостави необходимата информа-
ция. Защитата на правата и интересите на деца - чужденци на които е предоставено 
убежище или международна закрила са ангажимент както на държавата и на съответ-
ните национални компетентни органи, така и на обществото като цяло. Методическа-
та подкрепа на органите за закрила на детето се осъществява от Държавната агенция 
за закрила на детето, като тази институция има правомощия, компетентност и 
задължения свързани с  наблюдението и контрола за спазване на правата на децата-
чужденци с предоставено убежище или международна закрила на територията на 
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Република България. В случаи при които непридружавани малолетни деца и непъл-
нолетни чужденци, получили международна закрила у нас, се нуждаят от подкрепа и 
закрила, Държавната агенция за закрила на детето следва да координира работата по 
разработването на механизъм за взаимодействие между отделните институции с ог-
лед защита правата, интересите, здравето и сигурността на малолетните и непълно-
летните деца - чужденци получили международна закрила на територията на нашата 
страна.  

 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ИЗБОР НА ОБЩО-
ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР И НА ДОСТАВЧИК НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 

Съгласно закона за здравното осигуряване  (ЗЗО), по отношение на лицата с пре-
доставена временна закрила – лица по чл. 39, ал. 6, т.2 и лица по чл. 40а, ал. 3а от 
ЗЗО, с Постановление на Министерския съвет се  определят: доходът, върху който се 
дължат здравноосигурителни вноски; срокът за който се внасят здравноосигурител-
ните вноски; датата от която възниква задължението за здравно осигуряване; датата 
от която възникват правата на здравноосигурените лица; редът за внасяне на здравно-
осигурителните вноски; както и източникът на  финансиране. 

С Постановление № 69 от 5 май 2022 година за здравното осигуряване на лица с 
временна закрила по чл. 1а, ал.3 от Закона за убежището и бежанците и лицата по чл. 
39, ал.6, т.2 и чл. 40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване се въвеждат промени в 
правилата за здравно осигуряване на лицата на които е предоставена международна 
закрила и временна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците. Тези про-
мени се прилагат и по отношение на лицата с двойно българско и чуждо гражданст-
во, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, но за които е 
в сила международен договор, по който Република България е страна. Постановле-
нието се прилага и спрямо лица,  които пристигат от държава, от която на чужден-
ците е предоставена временна закрила.  

От началото на месец май 2022 г., с приемане на Постановление № 69, се въвеж-
дат и изменения по отношение на здравното осигуряване на български граждани, 
които са длъжни да осигурят себе си и които пребивават в чужбина повече от 183 дни 
през една календарна година. Към лицата, които пристигат от Украйна и които не са 
планирали предварително напускането на тази държава, а предприемат напускане по 
същите причини, по които напускат Украйна и лицата, на които към момента вече е 
предоставена временна закрила, за тях също се прилага Постановление № 69 от 2022. 
В тази връзка, с измененията в законодателството здравноосигурителните права на 
българските граждани, които пребивават в чужбина, повече от 183 дни за една кален-
дарна година се възстановяват при облекчени условия. Облекчените условия за въз-
становяване на здравноосигурителните права на тази категория лица се определя с 
акт на Министерския съвет. По-конкретно, здравноосигурителните права на тази ка-
тегория лица се възстановяват след завръщането на тези лица в България, като суми-
те се внасят по реда на чл. 41 от Закона за здравно осигуряване след подадена декла-
рация, при спазване на процедура определена в Наредба на министъра на финансите. 
Характерна особеност е, че при наличието на няколко публични задължения, лицата 
могат да заявят кои задължения за осигурителни вноски по реда на Закона за здрав-
ното осигуряване погасяват.  

С изменение в Закона за здравното осигуряване, което е в сила от април 2022 г., 
здравноосигурителният статус необходим за упражняване на здравноосигурителните 
права на лицата с предоставена временна закрила, се формира въз основа на данните 
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за здравно осигуряване от заявителя и декларации по Закона за здравното осигурява-
не, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени 
от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски.  

С приетото Постановление № 69 на МС от май 2022 г. изрично се установява, че 
здравноосигурителните права на лица на които е предоставена временна закрила въз-
никват от датата на постановяване на временната закрила. По отношение на лицата с 
двойно български и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за 
здравното осигуряване и които пристигат от държава, на чужденците от която е пре-
доставена временна закрила, техните здравноосигурителни права възникват от датата 
на пристигането им в Република България.  

С въведените през месец май 2022 г. нормативни изменения, здравноосигурител-
ните вноски, за срока на временната закрила, се покриват от държавния бюджет по 
отношение на лице с временна закрила, които не са навършили 18-годишна възраст, 
както и за жени под 63 годишна възраст и за мъже под 65 годишна възраст. Тази про-
мяна се прилага в случаите когато лицата получили временна закрила не подлежат на 
здравно осигуряване на друго основание. 

Нормативно установено е, че медицинската помощ в Република България се 
основава на принципите на достъпност и качество. Във връзка с това, задължително-
то здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицин-
ска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и 
свободен избор на изпълнител, сключил договор с Районна здравноосигурителна каса 
(РЗОК).  

Правото на избор на общопрактикуващ лекар е валидно за цялата страна и не 
може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания. С ог-
лед улесняване на неговото осъществяване е предвидено задължението за РЗИ да 
поддържа на своята официална интернет страница информация за лечебните заведе-
ния за първична извънболнична медицинска помощ на територията на съответната 
област и за месторазположението им. Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) поддържа на своята интернет страница информация за лечебните заведения, 
сключили договор с нея, като посочва и срока за изпълнението на конкретния дого-
вор, а РЗИ поддържа на своята интернет страница възможност за директен достъп на 
потребителите до поместената информация.  

Изборът на общопрактикуващ лекар може да бъде първоначален, постоянен и 
временен, като първоначалният избор е този, който се осъществява за първи път. 
Постоянен е изборът на общопрактикуващ лекар, чиято помощ здравноосигуреното 
лице желае да ползва постоянно на територията на определен здравен район, а време-
нен избор се осъществява в случаите, когато лицето пребивава за срок от един до пет 
месеца извън здравния район, в който е осъществило постоянен избор.  

Сред лицата, които имат право да осъществят избор на общопрактикуващ лекар, 
спадат както лицата на които е предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут 
или лицата на които е предоставено убежище, така също и лицата на които е предо-
ставена временна закрила. Характерна особеност е, че лицата с предоставено времен-
на закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги по реда на Закона 
за здравното осигуряване и на Закона за здравето при същите условия и ред, какъвто 
е предвиден за българските граждани, като този принцип не се прилага по отношение 
на медицинската помощ, оказана в съответствие  с правилата за координация на сис-
темите за социална сигурност.  
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Във връзка с принципа на свободен избор от страна на здравноосигуреното лице 
на лекар в лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК, съществуват опре-
делени специфики, отнасящи се до лицата в процедура за придобиване на статут на 
бежанец. По отношение на тези лица, изборът на общопрактикуващ лекар се прави от 
директора на РЗОК и председателите на съответните районни колегии на Български 
лекарски съюз, съгласувано с директора на съответното лечебно заведение. 

 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА 
ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ И МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА 

Основните принципи на закрила по отношение на лица търсещи помощ и закри-
ла, които се преселват поради извънредни кризи, военни действия или в случаи на 
дискриминационно, нечовешко или унизително отношение на които са подложени в 
друга държава, се прилагат за осигуряване на социална, правна и икономическа си-
гурност, но също и за гарантиране на здравна сигурност и защита от заплахи към 
общественото здраве. 

За разлика от мигрантите, бежанците и лицата търсещи убежище не напускат стра-
ната по свой, а са принудени да направят това поради наличие на различни фактори9.[6] 
Лицата търсещи международна закрила и убежище следва да разполагат с възможност 
за достъп до навременна и качествена медицинска помощ и здравни грижи, като 
адекватно бъдат оценени индивидуалните здравни нужди и потребности на хората.  

Достъпът до здравна помощ и грижи е съставна част от процеса на адаптация и 
интеграция на мигрантите и на лицата нуждаещи се от убежище, като основна отго-
ворност за безпрепятственото осигуряване на достъп до здравна и социална помощ, 
както и до медицински грижи е на приемащата държава, както и на националните и 
местни органи, в рамките на координирана единна политика на действие.  

С решение  №144 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. е предоставена вре-
менна закрила на разселените лица от Украйна. Това са лица с чуждо гражданство и 
без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и ос-
танали на територията на Република България. Те са и лица, граждани на трета дър-
жава, извън Европейския Съюз, които не ползват системите за социална координация 
на Европейския Съюз.10  

Съгласно действащото национално законодателство чужденците, ползващи се от 
временна закрила, имат право на медицинска помощ при спешни състояния11, като за 
чужденците от уязвима група, ползващи се от временна закрила е предвидено полу-
чаване на необходимото им медицинско или друго обслужване при условията и по 
реда за български граждани12. Лицата от уязвими групи са: малолетните или непъл-
нолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хора с увреждания, 
възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие 

                                                            
9 Вж. Закрила на бежанците: Ръководство по международно бежанско право, прието от Служ-
бата на Върховния комисари на ООН за бежанците. Документът е достъпен на адрес: 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4887359c2 
10 С Решение № 180 от 30 март 2022 г. на Министерския съвет е изменено Решение 144 от 10 
март 2022 г., като по този начин се удължава срока до който лицата с чуждо гражданство, на-
пуснали Украйна в резултат на военните действия, които са влезли и останали на територията 
на Република България, могат да получат временна закрила и без изричното им волеизявление 
и регистрация за ползване на временна закрила. 
11 Съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за убежището и бежанците.  
12 Съгласно чл. 39, ал.3 от Закона за убежището и бежанците. 
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деца, жертвите на трафик на хора, лица с тежки здравословни проблеми, лица с пси-
хични разстройства и лица, които са понесли изтезание, изнасилване или други теж-
ки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.  

Право на медицинска помощ при спешни състояния е гарантирано с разпоредба-
та на чл. 100, ал.2 от Закона за здравето, съгласно който всяко лечебно заведение е 
длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно 
състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен 
статус. С това нормативно установено изискване, националното ни законодателство 
гарантира достъпа до спешна медицинска помощ на лица с временна закрила.  

Не така стои въпросът с правото на получаване на необходимото медицинско об-
служване на лица, ползващи се с временна закрила, в случай, че не разполагат с необ-
ходимите средства. Въпреки, че законово е предвидено уязвимите лица да ползват 
медицинска помощ наравно с българските граждани, на практика това е трудно осъ-
ществимо, тъй като тези лица не са посочени като здравно осигурени, не се внасят 
здравни осигуровки за тях, съответно законодателно не са посочени изрично като 
правоимащи лица относно медицинската помощ, финансирана от НЗОК.  

Правото на частична безплатна помощ (единствено за болнично лечение), при то-
ва по социални критерии, а не по показания от здравно естество, съществува само на 
подзаконово ниво, като подобна възможност е установена с Постановление № 17 на 
Министерския съвет от 2007 година за определяне на условията и реда за разходване 
на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична по-
мощ на лица, които нямат доходи и/или лично имущество, които да им осигурява 
лично участие в здравноосигурителния процес. Липсва изрична правна възможност 
за предоставяне на помощ за медицинско обслужване от първа необходимост в из-
вънболничната медицинска помощ на лица, ползващи се от временна закрила, които 
не разполагат с необходимите средства за заплащането й. Не е предвиден и нормати-
вен ред за предоставяне на заплащани с публични средства лекарствени продукти и 
медицински изделия за домашно лечение на чужденците, ползващи се от временна 
закрила. Редица социално-значими, хронични и животозастрашаващи заболявания 
изискват достъп до лекарствени продукти и медицински изделия за амбулаторно ле-
чение, които са на значителна стойност, като онкологични заболявания, ендокринни 
и други. Често пъти лицата, ползващи се от временна закрила лица, не са в състояние 
да покрият със собствени средства значително високия размер на разходите за лекар-
ствени продукти и медицински изделия необходими при определени заболявания, 
което ги поставя в неравностойно положение спрямо останалите лица със същите и 
подобни здравни нужди. 

Необходимата медицински помощ може да се предоставя и със средства от дър-
жавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, като такава 
възможност е посочена в чл. 82 от Закона за здравето и включва разходи например 
за: ваксини, медицински дейности при пациенти с неспецифични белодробни заболя-
вания, стационарна психична помощ, лекарствени продукти за инфекциозни заболя-
вания (ХИВ инфекция и туберкулоза); трансплантация; кръв и кръвни продукти, а за 
всички здравнонеосигуени лица: интензивно лечение, профилактични прегледи, из-
следвания и акушерска помощ, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение 
на лица с психични и кожно-венерически заболявания, лечение със субституиращи и 
поддържащи програми с метадон и дневни психо-рехабилитационни програми и дру-
ги. Лицата с временна закрила от уязвими групи имат право на безплатно ползване на 
тези помощи, но останалите лица извън тези уязвими групи нямат право на тези помощи.  
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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. ОЧЕРТА-
ВАНЕ НА БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ. 

Едно от основните предизвикателства при създаването на ефективна здравна и 
интеграционна политика спрямо лицата нуждаещи се от международна закрила и 
търсещи убежище, е ефективната координация и осигуряване синхронизирането и ба-
ланса на дейностите реализирани в други важни обществени сектори, които подлежат 
на собствена регулация, а именно: защита правата на мигрантите и лицата търсещи 
международна закрила, национална сигурност, заетост и социално осигуряване, 
здравно осигуряване, образование, трудова заетост и др. 

Пактът на ООН за икономически, социални и културни права в чл. 12 регламен-
тира изискването държавите да признават правото на всеки да се възползва от най-
високия постижим стандарт на физическо и психическо здраве. В контекста на при-
лагане правото на Европейския съюз и по-конкретно съгласно установените в Харта-
та на основните права на ЕС норми, се регламентира изискването всеки да има право 
на достъп до здравна профилактика и да ползва медицинско обслужване, здравни 
грижи и специализирана медицинска помощ. 

Здравните проблеми, с които се сблъскват мигрантите, както и последиците за 
здравеопазването при засилен миграционен натиска, изискват - в национален план, 
намеса на отделните държави, а в регионален и международен аспект -  е необходимо 
обединяване на усилия и постигане на засилено сътрудничество по въпросите свър-
зани със здравето на мигрантите и на лицата търсещи убежище. 

Мигрантите се сблъскват със законови, психо-социални и икономически пробле-
ми при достъпа до здравни грижи. Езиковите бариери са очевиден проблем, както и 
разходите за медицински грижи, тъй като за мигрантите с ниски доходи дори незна-
чителните разходи представляват значителна трудност. Финансирането на дейности 
свързани с подобряване и улесняване достъпа до здравни услуги на лица търсещи 
убежище и мигранти е от съществено значение, за постигане на положителен резул-
тат и гарантиране на високо ниво на задоволяване на индивидуални медицински нуж-
ди и здравни потребности, както и за защита на общественото здраве. В рамките на 
Европейския съюз, в контекста на многогодишната финансова рамка за периода 
2021-2027 г., Комисията формулира предложение съгласно което достъпа до финан-
сиране от ЕС се улеснява чрез подаване на информация и повишаване степента на 
участие, подготовка, изпълнение и преглед на съответните референтни програми, в 
рамките на споделено управление.[4] 

Необходимо е да се работи целенасочено за улесняване достъпа на мигранти и 
лица търсещи убежище до здравни грижи и медицинска помощ, като им се предоста-
вят специфични здравни услуги, които да им осигурят необходимата грижа съгласно 
индивидуалните потребности. 

Следва да се осигури адекватно обучение на здравни работници и медицински 
специалисти и персонал във връзка с управление на многообразието и потребностите 
на специфични групи мигранти (непридружени деца ненавършили пълнолетие, хора 
с увреждания, жертви на трафик, хора с хронични заболявания и др.). Трябва да се 
вземе под внимание обстоятелството, че мигрантите, включително и техните семей-
ства, са изложени на значително по-големи здравни трудности в сравнение с лицата 
които не се нуждаят от убежище. 
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Abstract: The aim of the article is to present objective casual relationship of criminal 
liability in criminal law by omission related to the sea. It is presented in three stages. First 
is qualifying the person as the guarantor of the non-replacement of the effect. Second is 
updating the perpetrator's obligation as guarantor. Third is failure to perform the 
perpetrator's obligation as guarantor. All analysis will be ilustrated with examples from the 
practice of these cases. 
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There are sea-related situations that are linked to the interest of criminal law. Due to 

the specificity, when we analyze the criminal liability of crimes, the commission of which 
ended as a result, it is necessary to apply the institution of objective casual relationship. The 
construction of objective attribution of the effect is applicable in the case of material 
crimes, i.e. those types of prohibited acts whose punishability depends on the occurrence of 
a criminal result related to the behavior of the subject of the act. The analysis of the 
fulfillment of the characteristics of the objective side of a prohibited act of material crimes 
requires three elements of this description: causative behavior, criminal effect and the 
causative relationship between the causative behavior and the criminal effect. In most of the 
consequential offenses, their statutory description does not contain a more detailed 
description of the causative behavior by clearly defining the range of behaviors which, if 
undertaken or omitted, may give rise to criminal liability if they result in a criminal effect. 
In the process of examining criminal liability, it should be determined each time whether 
the conduct undertaken by the subject of criminal liability was lawful or unlawful in the 
light of the rules of conduct required from him in the given circumstances. A criminal 
effect is a certain change in the reality that surrounds us, which is a consequence of 
causative behavior, being a hallmark of the type of a prohibited act with a consequential 
nature. Establishing the link between the causative behavior and the criminal effect is 
conditioned by a statement from the ex ante perspective that the causative behavior in the 
given factual circumstances was a breach of the norm ordering the prevention of a criminal 
effect constituting failure to fulfill the obligation of the guarantor. Behavior characterized 
by a breach of the rules for dealing with a legal interest by failure to undertake the behavior 
required in the given circumstances, which, in the light of causal knowledge, would prevent 
a criminal result, will be unlawful. In criminal law, in the case of crimes, which ended as a 
result, we can analyze the objective casual relationship of the effect to crimes committed by 
action and crimes committed by failure to act. It should be emphasized that omission is not 
a simple negation of an action, but a lack of specific movements in the direction expected 
by law, when it is possible to take the prescribed action. The concept of omission is defined 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

505 

by two elements: the sphere of the possibility of acting and the sphere of the duty to act. 
Material crimes of omission are individual crimes [1,2,3]. 

 
The aim of the article is to present objective casual relationship of criminal liability in 

criminal law by omission related to the sea. That analysis concentrated in normative 
premises of additionality. It is presented in three stages. First is qualifying the person as the 
guarantor of the non-replacement of the effect. Second is updating the perpetrator's 
obligation as guarantor. Third is failure to perform the perpetrator's obligation as guarantor. 
All analysis will be ilustrated with examples from the practice of cases related to the sea. 

The title issue requires the presentation of a model of objective attribution of the effect 
to offenses committed by omission. In objective casual relationship by action we have 
ontological and normative level. In objective casual relationship by omission we have only 
normative level. Knowledge about the causal courses occurring in the world around us is 
equally important for determining liability for a material crime by action as well as a 
material crime by omission. The basis of liability in material offenses due to omission will 
be hypothetical causal courses aimed at determining whether the guarantor's failure to 
effect the behavior required of him in a given situation was a suitable measure to prevent 
the emergence of a criminal effect. In the case of negligent material offenses, only the 
normative relationship between the causative behavior and the criminal effect should be 
shown. Normative links should be established to allow the circle of criminal behavior to be 
defined in accordance with the criminal and political needs. The attribution of the effect in 
the case of material crimes committed by omission takes place at the level of criminal law 
evaluation with the use of knowledge about causal processes [1,2,3]. 

When analyzing the title issues of the normative premises of liability, three premises 
should be shown each time. First of all, the perpetrator must be the guarantor of non-
replacement of the effect. Secondly, there must be an update of the perpetrator's obligation 
as a guarantor. Thirdly, there must be a failure to perform the perpetrator's obligation as 
guarantor [1,2,3]. 

Moving on to the analysis of the first premise, it should be noted that the guarantor is 
an entity on which a legal obligation is imposed to prevent all or some of the dangers 
threatening the legal interest. The guarantor is the person with a special legal obligation to 
prevent the effect (article 2 of the Polish Penal Code) [4]. The special nature of the 
prevention of the effect is the determination of the relationship between the addressee of the 
norm ordering the prevention of a criminal effect and the protected legal good. The 
existence of a specific obligation of the subject to protect a given legal good results from 
certain cultural patterns of behavior. These patterns are related to who the individual is in 
relation to the legal good, what the individual has previously done in relation to the good, 
or what the individual is obliged to do in the event of a threat to the good. The legal nature 
of the obligation to prevent an effect boils down to the requirement to indicate in the legal 
system the grounds for recognizing that an entity is specifically obliged to protect a given 
legal interest or to protect against a specific source of threat. The source of such an 
obligation should be indicated (Article 2 of the Polish Penal Code) [1,2,3,4]. 

There are three groups of guarantors of non- replacement of the effect. The first group 
includes people who are obliged to protect a specific good against any threats, for example 
parents towards their child. The second group includes persons a person is obliged to 
protect all legal goods against a specific threat, e.g. the owner of a dog against a threat 
posed by an animal. The third group includes entities obliged to protect a specific category 
of goods against specific threats, e.g. occupational health and safety inspectors. The 
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guarantor's obligation results from the provisions of law. It is not enough that this is a 
purely moral obligation. The special obligation of the guarantor is characterized by the fact 
that these persons must have features that distinguish them due to their relationship to the 
good protected by the legal norm [3]. 

There are three groups of formal sources of the guarantor's obligation. First, the 
obligation to prevent the effect may result directly from the generally applicable sources of 
law. The obligation may result primarily from the act or from decisions of judicial or 
administrative authorities acting on the basis of and in accordance with applicable law. In 
practice, the statutory obligation to prevent an effect is rarely explicitly expressed in legal 
provisions, but legal provisions may constitute the basis for interpreting the scope and 
content of such an obligation. Examples of the statutory obligation of the guarantor are the 
obligation of parents to their children, the mutual obligation of spouses. The second group 
includes the source of the guarantor's obligation in the form of a general norm consisting in 
assuming an obligation and voluntarily assuming the function of a guarantor by means of a 
declaration of will or per facta concludenta, also taking the function of a guarantor on an ad 
hoc basis (e.g. taking care of a lost child). Voluntary assumption of the guarantor's 
obligation is usually equated with the conclusion by the guarantor of a contractual 
obligation, appointment to the post by an act of appointment, appointment to the service or 
the performance of someone else's affairs without commission (negotiorum gestio). It is 
noted that voluntary assumption of the obligations of the guarantor should not be treated in 
terms of the validity of a civil law contract, but rather the actual taking up of the obligations 
of the guarantor by a given person by specific behavior should be examined. The third 
group is represented by the perpetrator's prior action, creating a source of danger to the 
protected legal good. It is assumed that the behavior of an entity that brings about a risk to 
the legal good obliges to take steps to remove such a threat. It may result from Art. 439 of 
the Polish Civil Code [5], from an earlier breach of the precautionary principles or from the 
general principles of law. Bringing a danger makes a given person a guarantor of the 
elimination of this threat, and in the event that the danger is brought about, it gives rise to 
liability for a material crime committed by omission [1,2,3]. 

The second premise is to update the perpetrator's obligation as a guarantor. The 
occurrence of a situation in which a threat to the legal good arises, which the perpetrator is 
to prevent or other conditions (premises) for the perpetrator to take obligatory actions 
related to the lifting of this danger for the good. The obligation to act does not arise in those 
factual situations in which the possibility of a causal course leading to a criminal result is 
not objectively foreseeable [1,2,3]. 

The third condition is a failure to perform the perpetrator's obligation as guarantor. This 
premise should be analyzed from two points of view: ex ante and ex post. From the ex ante 
standpoint, it is necessary to assess the objective possibility of the entity foreseeing the 
occurrence of a criminal effect on the path in which it occurred in the event of not taking 
the action required by the law or the possibility of taking actions that significantly reduce 
the risk of the effect which the guarantor was supposed to prevent. The assessment in 
question is made according to the normative model of an exemplary good citizen. A good 
citizen is someone we put in our imagination. This citizen has seen the whole event and has 
professional knowledge and skills what to do and how to behave in such a situation. The 
use of this pattern enables an objective assessment of the event and the perpetrator's 
behavior. There is no order to take action to prevent the emergence of a criminal result, 
when a person characterized by the features of a model citizen, who is in the place of the 
guarantor and who has such a range of knowledge about the facts as was objectively 
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available in a given actual situation, would not be able to recognize the danger of a criminal 
result. In a given factual situation, it must be possible to undertake behavior which would 
allow, in the light of knowledge about causal processes, to prevent the formation of a 
criminal result. If, in a given factual situation, the guarantor has no objective possibility to 
take any action preventing the effect, then an order to act does not arise. From the ex post 
standpoint, the given event should be analyzed from the perspective of establishing that if 
the perpetrator had taken the ordered behavior, the effect would have occurred anyway. To 
this end, it is necessary to examine the hypothetical course of the event in the event of the 
obligatory action taken by the perpetrator. If it turns out that even taking the behavior 
required from the guarantor in the given circumstances with a probability of bordering on 
certainty would not prevent a specific effect, it is impossible to assign such an effect. A 
criminal effect may be assigned if it is possible to impose an objection that, despite the 
obligation to foresee the possibility of an effect, he did not take steps to ensure himself the 
possibility of fulfilling the obligation incumbent on him as a guarantee (the question of 
culpability at the forefront of the act) [1,2,3]. 

At this point, it is necessary to present the concept of negative premises for the 
objective attribution of an effect. This concept covers the category of cases in which the 
exclusion of criminal liability for a criminal result seems necessary for criminal and 
political reasons, despite prejudging the possibility of assigning it. The negative premises 
for attributing the effect can be justified by the following two criminal and political 
considerations. The first relates to the principle of incurring criminal liability only for the 
consequences of one's own actions. Meanwhile, in many cases, the emergence of a criminal 
effect depends on the cumulative risk of unlawful behavior of more than one person. The 
effect would not arise at all or would have a different form if it were not for the sum of the 
risks resulting from these unlawful behavior. The second of the considerations in question 
concerns the autonomous nature of an individual's decisions as to the possible infringement 
of his individual legal interests. This occurs especially if, in the light of the legal order, an 
individual can dispose of them, for example, the possibility of consenting to behavior that 
may result in damage to health or destruction of their belongings [1,2,3]. 

The negative premises for assigning the effect may include self-exposure of the injured 
party and inclusion in someone else's scope of responsibility. The victim's self-exposure is 
a category of factual situations in which the static danger created by the unlawful behavior 
of the potential perpetrator also becomes reality due to the victim's autonomous behavior. 
Without the objective autonomous behavior of the victim, the danger posed by the potential 
perpetrator would not materialize, or it would have materialized in a different form. It is 
important to say that the aggrieved party, despite the objectively recognizable situation of 
an updated and specific danger to his legal goods, undertakes behavior that increases the 
danger for this good or undertakes behavior that determines that the danger caused by the 
potential perpetrator will materialize as a result. Inclusion into someone else's scope of 
responsibility is a category of factual situations based on the postulate of taking into 
account the attribution of the effect to a potential perpetrator of cases of assuming 
responsibility for a criminal result by an objectively incorrectly behaving third party. The 
scope of liability, above all, of the professional liability of a third party was to remove the 
danger to the legal good. This premise concerns the exclusion of the criminal effect of a 
potential perpetrator, the behavior of which constitutes a source of danger to the legal good 
and ultimately becomes effective. The exclusion of the criminal effect of a potential 
perpetrator should be excluded in all cases where, in accordance with the required rules of 
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conduct, the behavior of a third party, whose duties include evading such threats, would 
certainly allow avoiding the criminal effect [1,2,3]. 

After presenting the model of objective casual relationship of criminal liability in 
criminal law by omission, examples of the use of this institution in offenses related to the 
sea should be presented. The first one concerns the behavior of the rescuer. The lifeguard 
on duty on the beach guarantees that the loss of life or serious damage to health of people 
resting on the beach or swimming in the sea will not occur. If the lifeguard comes to this 
duty in a state of drunkenness, intoxication or insufficient sleep, his ability to react to the 
threats of sunbathers is limited or does not occur. If someone starts drowning at sea, the 
lifeguard's duty as a guarantor of non-occurrence to take and carry out rescue operations 
will be updated. Being in the condition described above (intoxication, intoxication, 
drowsiness), the rescuer did not fulfill his obligation and one of the swimmers drowned. 
Thus, a rescuer can be modeled as a result of the death of a drowned person. The court 
conducts the proceedings, determines the circumstances of the case, assesses the evidence 
collected in the case and the behavior of the rescuer, and then issues a judgment. 

The second example is marine accidents, which are one of the main threats at sea. An 
example of the subject matter in this regard is the service technician's failure to check the 
technical condition of the ship before a cruise. The service technician is the guarantor of the 
non-occurrence of the loss of life or serious damage to the health of both the passengers of 
the ship and the crew of the ship being serviced. At the time of issuing the order to prepare 
the ship for the voyage, the obligation of the guarantor, who in this case is a service 
technician, to undertake the activities of checking the technical condition of the vessel, 
repair the vessel and admit it to the voyage, is updated. Failure to fulfill this obligation, e.g. 
due to intoxication, intoxication or drowsiness, the ship had an accident and the people on 
board died as a result of injuries or suffered serious health impairment. As a model, the 
service technician can be assigned these effects (death, serious damage to health) and, as in 
the predecessor example, the judgment is issued by a court after a detailed conduct of the 
procedure. 

In conclusion, the model of objective casual relationship of criminal liability 
committed by omission also applies to the analysis of sea-related offenses. The use of this 
model in the daily work of law enforcement and judicial authorities will increase the 
effectiveness of criminal proceedings for criminal offenses at every stage of their conduct. 
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Abstract: Fires and accidents during shipyard repairs are often accompanied by the 
dumping of individual crew members or workers overboard and many casualties. There are 
many examples in the literature of fires that occurred in ships during repairs. The 
extinguishing of fires in the ships located in the port of the berth until the arrival of the 
bodies of the General Directorate for the Prevention of Corruption shall be supervised by 
the master of the ship. Upon the arrival of the coastal fire services, the fire-fighting 
management of the captain passed to the senior chief of the General Directorate of 
Firefighting and he became the head of operational operations. A firefighting headquarters 
shall be set up and must include the master of the ship or his first assistant and a 
representative of the ship repair port. 
 

Key words: Event Of Fire On Board, General Directorate for the Prevention of Corruption 
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В литературата има доста описани примери за пожари възникнали в кораби по 
време на ремонт съпроводени с множество човешки жертви. Примери за което са: 

При работа с открит огън – „Normandie” 1941 г. на кей за ремонт. Не са били на 
разположение пожарогасители и вода, пожароизвестителната система е била изклю-
чена и не е бил подаден сигнал за пожар за 15 мин. Корабът се преобръща след гаси-
телни работи от брега и следва пълната му загуба. 

Закъснение в обявяванe на тревога – „Hanseatic”1960 – успоредно на кея, пре-
късва се маркуч с гориво в генераторното отделение, подпалва се и огъня се разпрос-
тира до мостика, спринклерните системи работят до изчерпване на водата в резервоа-
ра, помпата на гасителната инсталация се захранва от генератора, не е задействана от 
самото начало системата с въглероден диоксид, незабавно се включва пожарната от 
брега, пожарът се разраства твърде бързо, за да бъде потушен с преносими пожарога-
сители. 

Изключена известителна система(не е сигнализиран мостика). „Scandinavian sun” 
е в пристанище, когато детектора сигнализира за пожар, интегрираната система за  
известяване и контрол е превключена на мануално упревление (системата за вентила-
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ция и пожаро-известителната система са изключени), пожарът се разпростира към 
пасажерската палуба преди да се появи някой на мостика. Достига се до загуба на 
човешки живот. 

Занижени изисквания за чистота – При ремонт в Сингапур на танкера „Iron 
Parkgate”пламва пожар от искра от електрод и разлято гориво, дадени са 12 жертви. 

Нарушения на изискванията за горивото – в Сингапур 76 души загубват живота 
си на танкера „Spiros” при експлозия в един от танковете. Един от работещите започ-
ва да сваля ръждясала гайка от кран на външната стената на един от танковете пос-
редством горелка, като не е знаел, че това е газопровод към един от танковете. При 
експлозията в танка се генерира налягане от 3 бара и вълната на експлозия се раз-
простира диагонално към брега и нагоре към кабините на персонала предизвиквайки 
пожар там. 24 човека са откарани в болница, 54 загиват от раните си от изгаряне, 15 
загиват от вдишване на дим, 5 загиват при отравяне с въглероден моноксид, 2 се да-
вят в горивото. 

През 1978 г. в КРЗ „Одесос” гр. Варна при преустройството на рибарския траулер 
„Олуша” в сухотоварен кораб възниква взрив и след това пожар, при който изгаря 
почти цялата надстройка. Причината е неправилна работа с ацетиленов апарат. 

За загуба на човешки живот при ремонтирането на кораби в пристанища най-
чести причина са:  

1. Големия брой работници пребиваващи на борда на кораба. Проблемът се за-
силва поради натиска на фактора време/ стремежа на корабостроителя да свърши 
зададеното за по-кратък срок/; 

2. Временното захранване с ток и вода от сушата; 
3. Захранването с горими газове необходими за извършването на огневи работи; 
4. Наличието на множество кабели и тръби пречещи на нормалното затваряне на 

входовете и изходите (съответно в случай на пожар невъзможност да се затворят 
вратите); 

5. Трудност при спазването на изискванията за чистота необходими за минимизи-
ране риска от пожар при работа с открит пламък; 

6. Изключени системи за пожароизвестяване и пожарогасене и др.  
 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАВОДСКИТЕ РЕМОНТИ НА КОРАБИТЕ 
 

 
 

Фиг. 1. Класификация на заводските ремонти на корабите 

Видове ремонти на кораба

Планови ремонти Принудителни ремонти

Малък 
ремонт

Голям 
ремонт

Докуване Модернизация и 
преоборудване

Навигационен

Поддържащ

Възстановителен

Авариен
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Фиг. 2. Подготовка за ремонт на кораба  
 
 

 
 

Фиг. 3. Подготовка за ремонт на кораба 
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Фиг. 4. Подготовка за гасене на пожарите в помещенията 
 

Съгласно чл. 126 от ЗМВР органите за пожарна безопасност и защита на населе-
нието не извършват дейности по защита при бедствия и извънредни ситуации в мор-
ските пространства на Република България, затова разглеждам гасенето на пожари в 
условията на кораборемонт на пристанище. 

Първоначалното условие органите на ГДПБЗН да предприемат действия при 
пожар на борда на кораб, плаващ под чужд флаг е да получат писмено съгласие, под-
писано от капитана на кораба. Това е изискване на чл. 26 на „Наредба № 8121з-1006 
от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната 
дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерст-
вото на вътрешните работи, където е казано, че ликвидиране на произшествия в по-
мещения на посолства или в техни превозни средства се извършва след писмено съг-
ласие на ръководителя на дипломатическото  

 

 

 
Фиг. 5. Писмено съгласие, подписано от капитана на кораба 

 
Приложение № 11 към чл. 26 

 
СЪГЛАСИЕ 

Подписаният 
.......................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност) 
давам съгласие органите за ПБЗН от Република България да извършат пожарогасителни и 

спасителни дейности в ............................................................................................................... 
(указва се точният адрес и местоположението на посолството, консулството, 

жилищни помещения или транспортното средство) 
от .................. ч. на ...........................20.......... г. (посочват се часът и датата) 

Подпис: ..................... 
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Фиг. 6. Гасене на пожар в помещенията на НАДСТРОЙКАТА  
 

След получаването на съгласието е необходимо изключително тясно взаимодей-
ствие между органите на ГДПБЗН, екипажа на кораба, противопожарното формиро-
вание създадено на кораборемонтното пристанище и инженерно-техническия му пер-
сонал по заповед на Директора на предприятието. Основният начин за гасене на по-
жарите в помещенията на НАДСТРОЙКАТА е повърхностното гасене с вода, която 
се подава във вид на грубо и тънко разпръснати струи с нискократна и високократна 
въздушно-механична пяна. 

При гасене на пожари в ТРЮМА е много мъчно да се открие огнището на горене 
и да се определят неговите размери. Мястото на горене ориентировъчно може да се 
определи по плътността и нагретостта на дима. 

За гасене на пожари в трюмовете се използуват почти всички известни начини. 
Използуването на един или друг начин, едно или друго огнегасително вещество зави-
си от вида и характера на нареждане на товара, от площта на горене, от степента на 
запълване на помещението с товари, отстоянието на трюмовите конструкции, от 
опасността за плавателния съд или за други обекти от пожара и др.  

Най-разпространени при гасене на пожари в трюмове са начините на повърхност-
но гасене, основани на охлаждане с вода, разтвори с мокрители и изолация на запале-
ната повърхност с пяна. Интензивността, с която се подава водата за гасене се приема 
оптимална както за гасене на вещества на открито пространство, а за високократна 
въздушно-механична пяна – 4 л/сек м2 (по разтвор), при предвидено време за гасене 
15 мин.  

Начините за повърхностно гасене се използуват когато повърхността на горене е 
достъпна за действието на огнегасителиите струи непосредствено или след провеж-
дане на мероприятията, осигуряващи ефективна работа на струите. Подаването на 
струйниците в трюмовете е необходимо да се осъществи преди всичко по корабните 
стълби, скоб-стълбите, товарните лифтове. Ако такава възможност липсва то служи-
телите на ПБЗН със струйниците могат да се спускат през отворите по преносими 
стълби в потока на низходящия студен въздух. 
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Фиг. 7. Гасене от палубата през отвори 

  

 
Когато по едни или други причини чрез посочените начини или пътища не може 

да се проникне в зоната на горене, то гасенето трябва да става от палубата през отво-
ри. Добър ефект при гасене от палубата дава спускането в отворите на струиници с 
винтови сферични или даже обикновени разпръсквачи до нивото на пожара с помощ-
та на металически въжета. 

 

 
Фиг. 8. Спускане в отворите на обикновени разпръсквачи до нивото на пожара  

с помощта на металически въжета 
 
 
Гасенето на пожари в ТАНКОВЕ на нефтоналивните плавателни съдове е най-

трудоемък и сложен процес. За гасене на течности в танковете се използува както 
повърхностно, така и обемно гасене. Първоначалните действия на противопожарните 
подразделения по локализация на пожара се предприемат за осигуряване на 
достатъчно охлаждане на горящите и съседните с него танкове, тяхната херметизация 
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и главно за предотвратяване на експлозиите и разпространението на пожара. За да се 
предотвратят експлозиите и разпространението на пожара се затварят добре всички 
отвърстия, съседните танкове се напълват с пяна, вода, нефтопродукти или инертни 
газове; отделя се газопроводът от аварийния отсек, подават се струи вода за охлажда-
не на палубата, надстройките и комуникациите на тръбопроводите. Кофердамите при 
всички случаи се запълват с вода. Основно средство за повърхностно гасене при зна-
чителна палубна открита площ е високократната въздушно механична пяна. За пода-
ване на пяна в танковете се използуват стационарни инсталации, преносими и пенни 
струйници. 

 

 
 

Фиг. 9. Гасене на пожар в ТАНКОВЕ 
 

Плавателният съд, намиращ се в плуващи горящи нефтопродукти, е необхо-
димо да бъде изведен от зоната на горенето и да се постави на котва по такъв начин, 
щото изтичащият нефтопродукт да отива по течението или по посока на вятъра. Ако 
извеждането на кораба от разливащите се и горящи нефтопродукти е невъзможно, то 
горенето на пласта от нефтопродукти се ликвидира на повърхността на водата чрез 
барботаж с мощни компактни струи или чрез винтовете на плавателните съдове. 
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Фиг. 10. Горенето на пласта от нефтопродукти се ликвидира на повърхността  
на водата чрез барботаж с мощни компактни струи или чрез винтовете  

на плавателните съдове 

 
При пожари в МАШИННО-КОТЕЛНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ (МКО) поради плътното 

задимяване и бързото нарастване на температурата не винаги може да се проникне в 
тези помещения по корабната стълба от главната палуба. За тази цел най-напред се 
използуват входовете през коридора на гребния вал или от съседните помещения. За 
обемно гасене най-ефективна е високократната пяна, която се подава с интензивност 
0.1 л/сек м2 (по разтвора) със стационарни или преносими генератори през входовете 
в шахтата па МКО. За гасене на пожари в машинно-котелните отделения е необходи-
мо да се затворят всички кранове и клапи на горивопроводите. Не трябва да се допус-
ка прехвърляне на гориво от едни вместимости в други, намиращи се в зоната на въз-
действие на пожара. 

В процеса на гасене се налага да се следи за устойчивостта на кораба и да се взе-
мат мерки за премахване на водата първо в отсеците, които са най-отдалечени от цен-
търа на тежестта. При гасене на пожари в кораби, намиращи се на котва, е необходи-
мо преди всичко да се определи може ли да се остави корабът на място или се налага 
да се изкара на друго място. Най-често пожарите на корабите се гасят, като се оставят 
на котва, за да може да се използуват бреговите противопожарни подразделения. От 
бреговите съоръжения корабът се отстранява при онези случаи, когато той е натова-
рен с взривоопасни вещества или горивни газове. 

Горящите кораби се отвеждат от бреговите съоръжения и от съседните кораби и 
при онези случаи, когато има опасност огънят да се прехвърли върху съоръженията 
или корабите и няма достатъчно количество сили и средства за тяхната защита или 
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когато корабът се премества на друго по-безопасно място. Не трябва да се отвеждат 
корабите от пристанището и бреговите съоръжения при наличие вече на достатъчно 
количество разгърнати брегови противопожарни подразделения. Отвеждането, както 
показва практиката, на нефтоналивни кораби от пристанищата и бреговите съоръже-
ния е нецелесъобразно. Отвеждането на танкера от мястото на привързване е наложи-
телно само при явна опасност пожарът от изтичащия нефтопродукт да се разпростра-
ни върху нефтобазата или акваторията на пристанището. 

 

Спазването изискванията на нормативните и стандартизационни документи га-
рантиращи сигурността: 

Превенция на терористичните действия чрез строително проектиране;  
Осигуряване на устойчивост на конструкцията за определен период от време;  
Ограничаване възникването и разпространението на пожара и дима на кораба;  
Реализация на мероприятията за своевременна евакуация;  
Безопасност на спасителните екипи.  
 

В „Изпитвателният център пожарна безопасност изащита на населението” на 
„Научно-приложния институт по пожарна и аварийна безопасност” при Главна ди-
рекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, се извършват изпит-
вания за определяне на пожарните характеристики на корабни материали, елементи и 
конструкции.  

 

Основни пожарни характеристики са:  
„реакция на огън” (горимост);  
„огнеустойчивост”; 
„разпространение на горенето”;  
„димоотделяне”;  
„токсичност” и др.  
Изпитванията за определяне на класовете на негоримите материали А1 и А2 се 

извършват по два основни метода, описани във въведените като БДС европейски 
норми EN 1182- изпитвания на продукти за реакция на огън. Изпитване на негори-
мост (ISO 1182:2020) и EN ISO 1716 – изпитвания за реакция на огън на продукти. 
Определяне на горната топлина на изгаряне (калоричност) (ISO 1716:2018). 

За класифицията на материалите и продуктите в клас А1, е необходимо те да се 
подложат и на изпитване за определяне на техния максимум на топлоотделяне, съг-
ласно описания в EN 1617 метод.  

В „Изпитвателния център по пожарна безопасност и защита на населението” при 
ГДПБЗН-МВР, са разработени и внедрени методики за определяне огнеустойчивост-
та на корабно подово покритие (плаващ под) клас А-60 и корабни врати клас В-0 и  
В-15. 

 

Критерии за достигната огнеустойчивост:  
Пламъчно горене от страната неизложена на огнево въздействие;  
Пробници за измерване на хлабини;  
Температура на ненагряваната страна на образеца. 
Опитният образец се счита за издържал изпитването за класове В-0 и В-15, ако в 

продължение на 30 min от ипитването, не се наблюдава: 
Пламъчно горене на страната противоположна на огневото въздействие; 
Запалване: пламъчно или тлеещо, на памучния тампон при неговото преместване; 
Влизането на пробника в който и да е отвор на образеца. 
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За врати клас В-15 е необходимо да са изпълнени и изискванията за измерените 
температури от термодвойките, на неизложената на огън страна: 

Средното повишение на температурата не трябва да превишава 140С; 
Максимално повишаване, регистрирано от коя да е термодвойка, не трябва да 

превишава 225С. 
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Абстракт: Фокусът на тази статия е устойчивостта на компаниите в индустрия-
та на информационните технологии (ИТ) и възможностите за отчитането на из-
меренията на устойчивостта в този сектор. Последното се илюстрира от използ-
ването на платформи за отчитане на устойчивостта като Глобалната инициати-
ва за докладване и Германския кодекс за устойчивост. Анализът показва ограниче-
ното присъствие на ИТ компании в двете бази данни. Необходими са допълнителни 
изследвания за обяснение на мотивите/движещите сили на мениджърите/ собстве-
ниците за разкриване на незадължителна информация за устойчивостта на компа-
ниите. Отчитането във връзка с устойчивостта може да предостави на ИТ 
компаниите възможност да демонстрират стратегическо лидерство и визия във 
времето на дигитализацията. 

 

Abstract: The focus of this article is Information Technology (IT) sustainability and the 
reporting on sustainability dimensions within this sector. The latter is illustrated by the use 
of sustainability reporting platforms such as the Global Reporting Initiative and the 
German Sustainability Code. The analysis indicates the limited presence of IT companies in 
the database. Further study of the motives / drivers of managers/owners for disclosing 
information on sustainability by IT companies is certainly necessary. Sustainability 
reporting can provide IT companies with the opportunity to demonstrate their strategic 
leadership and vision in the age of digitalization. 

 
 
 

Постановка на проблема 
 

Фокус на текста е много широкият въпрос за устойчивостта в индустрията на 
информационните технологии (ИТ) като по-конкретно се обсъжда възможността за 
отчитане/публично докладване на екологичните, социалните и свързаните с „доброто 
корпоративно управление“ измерения на устойчивостта в дейността на компаниите в 
този сектор.  
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Отчитането за устойчивост, популярно още чрез различни други термини като 
„корпоративно отчитане във връзка с устойчивостта“ (Европейска комисия 20181), 
„нефинансовото отчитане на устойчивостта“ или „отчитане на екологични, социални 
и свързани с управлението аспекти“ (Environment, Social and Governance, накратко 
ESG) позволява на бизнесите да информират различни групи заинтересовани страни 
(stakeholders) относно „нефинансови“ аспекти на икономическите си операции и да 
направят публични своите стратегии, политики, рискове и резултати в области като 
околната среда, правата на човека, социалните права на работещите, отношенията с 
различни местни общности, държавните институции и политическите партии и т.н.2  

Отчитането за устойчивост на ИТ засяга екологичните и социалните резултати на 
компаниите, работещи в тази голяма индустрия, и въздействието, което те имат 
върху устойчивото развитие на икономиката и върху обществото като цяло. Различни 
проучвания изчисляват, че цифровите технологии вече допринасят от 1,4% до 5,9% 
от глобалните емисии на парникови газове (например Freitag et al. 2021; Графика 1, 
отразяваща приноса на ИКТ индустрията в тонове вредни емисии по години съгласно 
статистиката на ОИСР).  

 
Графика 1: Вредни емисии , причинени от ИКТ за периода 2009-2020 

 

 
 

Източник: Air Emission Accounts. OECD. Data extracted on 27 Jun 2022 06:42 UTC 
(GMT) from OECD.Stat 

 
 

                                                            
1 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/corporate-sustainability-reporting, достъпен на 06.06.2022.  
2 В текста тези понятия се ползват като синоними като предпочитание се отдава на ползваните 
от Европейската комисия.  
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Това са високи нива, макар и несравнимо по-ниски от тези в индустрии като сел-
ско стопанство, транспорт и др. Следователно естеството и приносът към устойчи-
востта и устойчивото развитие на ИТ индустрията и компаниите трябва да се дефи-
нират по-широко. Различни организации и автори определят устойчивостта на ИТ по 
много начини. Всички те обаче подчертават, че устойчивостта на ИТ може да помог-
не за минимизиране на отрицателното въздействие на информационните технологии 
върху социалните, икономическите и екологичните аспекти на устойчивостта в гло-
бален контекст. Втората важна гледна точка, която разширява дефиницията за устой-
чивост на ИТ, е разбирането, че ИТ помага за решаването на (други/допълнителни и 
по-сложни) проблеми, свързани с устойчивостта. 

За да внесе по-голяма яснота в нашето разбиране и подход към темата, този ана-
лиз най-напред дефинира процедурата по оповестяване на аспектите на устойчивост-
та като изтъква връзката между корпоративната устойчивост и устойчивостта на ИТ. 
По-нататък изследването предоставя преглед на дела на докладване на ИТ индуст-
рията в Европа, като използва определени платформи с бази данни, като тази на Гло-
балната инициатива за докладване и Германския кодекс за устойчивост. Специално 
внимание е отделено на представянето на малките и средни предприятия (МСП) в ИТ 
сектора и на техния практически опит с отчитането за устойчивост. Тази основана на 
данните част от анализа, повдига въпроси относно дефиницията на докладването за 
устойчивост и кога и кои компании трябва да докладват за своите резултати, свърза-
ни с устойчивостта. 

През последните две десетилетия търсенето на отчети за устойчивост и оповестя-
ването на нефинансова информация от компаниите се е увеличило в резултат на на-
растващата обществена тревога за околната среда и устойчивостта на икономическо-
то развитие във времето на нарастваща нестабилност и многоаспектна криза, засяга-
ща все по-големи части от света. Въпреки че е под въпрос дали социалните доклади – 
друго наименование, използвано за обозначаване на оповестяване на нефинансова 
информация за устойчивостта от страна на компаниите - някога ще бъде в състояние 
да се справи със сложната система от проблеми на устойчивото развитие, тази проце-
дура все пак изглежда допринася за концептуализирането, развитието и популяризи-
рането на устойчиви организации, в това число и устойчиви бизнес модели. Как опи-
тът на най-добрите компании може да стане модел за другите? Как процедурите за 
отчитане на устойчивостта и самите отчети могат да предоставят полезна информа-
ция за вземане на управленски решения и оценка на приноса на компанията към ней-
ния отрасъл, към икономиката и обществото? В тези процеси ИТ компаниите имат 
специална роля, защото те носят най-голямата отговорност за използването на ин-
формация и данни, предотвратяване на злоупотреба с данни и в крайна сметка за бор-
бата срещу фалшиви и/или незаконно разпространявани данни. Основната теза на то-
зи текст е, че докладването за устойчивост на ИТ обаче не е много популярно сред 
ИТ компаниите. Анализът води до някои обяснения на този извод, както и насочва 
към бъдещи допълнителни изследвания, чието осъществяване би спомогнало полити-
ческото решение за разширяване на обхвата на компаниите в Европа, които задължи-
телно представят нефинансови отчети във връзка с устойчивостта, да бъде осмислено 
по-внимателно.  
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Основни понятия 
Нефинансово отчитане във връзка с устойчивостта  
Законодателството на ЕС изисква от големи компании с повече от 500 служители 

като (1) дружества, допуснати до борсова търговия, (2) банки, (3) застрахователни 
компании и (4) други дружества, определени от националните органи като предприя-
тия от обществен интерес да оповестяват информация за начина, по който работят и 
управляват социалните и екологичните предизвикателства. Понастоящем правилата 
на ЕС относно нефинансовата отчетност се прилагат за приблизително 11 700 големи 
дружества и групи в целия ЕС. 

Според Европейската комисия тази процедура на отчитане помага на инвестито-
рите, организациите на гражданското общество, потребителите, създателите на поли-
тики и други заинтересовани страни да оценят нефинансовите резултати на големите 
дружества и насърчава тези дружества да разработят отговорен подход към бизнеса3. 
Законодателна основа на отчитането на устойчивостта е Директива 2014/95/ЕС от-
носно оповестяването на нефинансова информация (ДОНФИ)4, която определя пра-
вилата относно оповестяването на нефинансова информация и информация за много-
образието от страна на някои големи дружества и представлява изменение на 
Директива 2013/34/ЕС относно счетоводството5. Съгласно Директива 2014/95/ЕС 
големите дружества трябва да публикуват информация, свързана с 

 въпроси, свързани с околната среда 
 социални въпроси и отношение към служителите 
 зачитане на правата на човека 
 борба с корупцията и подкупите 
 многообразие в управителните съвети на дружествата (по отношение на 

възраст, пол, образование и професионален опит).  
 

Европейската комисия публикува свои насоки как дружествата да оповестяват 
екологична и социална информация през юни 2017 г. (European Commission6). Те не 
са задължителни и дружествата могат да решат да използват международни, европей-
ски или национални насоки в съответствие със собствените си характеристики или 
бизнес среда7. През юни 2019 г. Европейската комисия публикува насоки за доклад-
ване на свързана с климата информация, които на практика се състоят от ново допъл-
нение към съществуващите насоки относно нефинансовото отчитане (Communication 
from the Commission C/2019/44908).  
                                                            
3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/corporate-sustainability-reporting, достъпна на 06.06.2022. 
4 Наричана за краткост „Директива 2014/95/ЕС“. 
5 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual 
financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of 
undertakings. Последна консолидирана версия от 21/12/2021, достъпна на ELI: 
http://data.europa.eu/ eli/dir/2013/34/oj на 06.06.2022.  
6 Commission guidelines on non-financial reporting | European Commission 
https://ec.europa.eu/info/publications/non-financial-reporting-guidelines_en достъпна на 06.06.2022.  
7 Биха могли да ползват насоките на Глобалната инициатива за докладване Global Reporting 
Initiative (GRI) или на Германския кодекс за устойчивост (Deutscher Nachhaltigkeitscodex), 
данни от чиито електронни платформи са ползвани в този текст.  
8 Communication from the Commission — Guidelines on non-financial reporting: Supplement on 
reporting climate-related information. C/2019/4490 https://eur-lex.europa.eu/legal‐content/ 
EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01) достъпна на 06.06.2022.  
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В действителност обаче насоките на Европейската комисия не представляват 
стандарти за отчитане. Най-новото развитие на европейско ниво в тази посока е свър-
зано с приетото на 21 април 2021 г. от Европейската комисия предложение за Дирек-
тива за отчитане на корпоративната устойчивост (ДОФД), с което ще се изменят съ-
ществуващите изисквания за докладване на ДОНФИ. Предложението съдържа някол-
ко изключително важни нови моменти. На първо място в него се предвижда разширя-
ване на обхвата на компаниите, подлежащи на оповестяване на информация относно 
устойчивостта, така че да бъдат включени всички големи дружества и всички дру-
жества, допуснати до борсова търговия на регулирани пазари (с изключение на мик-
ропредприятията, допуснати до борсова търговия). По-нататък предложението 
изисква одит на докладваната информация и въвежда по-подробни изисквания за 
докладване, като изискването това докладване да се извършва в съответствие със за-
дължителни стандарти на ЕС в тази област. И накрая, проектът за Директива пред-
вижда отчитащите се дружества да поставят цифров етикет на докладваната информация 
и тя да се подава към европейската единна точка за достъп, предвидена в плана за 
действие относно капиталовите пазари9. Стандартите на ЕС за отчитане във връзка с 
устойчивостта.трябва да бъдат разработени от Европейска консултативна група за 
финансова отчетност (ЕКГФО). Те следва да са адаптирани към политиките на ЕС, като 
същевременно ще се надграждат и ще бъдат в допълнение към международните 
инициативи за стандартизация. Според съобщението на Европейската комисия първият 
набор от стандарти ще бъде приет до октомври 2022 г. (Европейска комисия 2018).  

 
Устойчиво развитие и корпоративната отговорност на компанията 
Терминът „устойчиво развитие“ е споменат за първи път на Световната конфе-

ренция на ООН по околната среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. Терминът е 
формулиран за първи път от норвежкия премиер Гро Харлем Брундланд, която пред-
ставя своя доклад („Докладът на Брундтланд“) през 1987 г. Най-общоприетото опре-
деление, приписвано на Комисията Брундтланд, тълкува устойчивото развитие като 
„развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да се компрометира способ-
ността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди“ (Брундланд, 
1987). В резултат от този доклад и особено след Конференцията в Рио (1992 г.), фоку-
сът бива поставен върху три измерения на устойчивото развитие: екология, икономи-
ка и социални въпроси (Elkington, 1997). Нов политически порив дискусията за ус-
тойчивото развитие получава чрез приемането през септември 2015 г. на пакета от 
глобални цели за периода 2015–2030 г. – по-известен като „Програмата за устойчиво 
развитие до 2030 г.: Да преобразим нашия свят“. Според ООН Програмата 2030 
бележи нова ера в международното развитие. Дефинират се 17 цели за устойчиво раз-
витие (ЦУР) и 169 задачи, които макар да изглеждат като продължение на осемте 
Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР) 2000–2015 г. са много по-амбициозни и за-
сягат всички страни-членки на ООН като поставят устойчивото развитие за първи 
път в глобален контекст, което следва да бъде адресирано от всички обществени ак-
тьори като държави, общности, градове и региони, бизнеси, фирми и др.  

Налице е дългогодишен дебат относно това, дали бизнесът има или няма друга 
(социална) отговорност извън максимизирането на богатството на своите собствени-
ци/акционери. Това често се определя като дебат относно корпоративната социална 

                                                            
9 Повече за плана може да се прочете на https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-
and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_bg достъпен на 06.06.2022.  
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отговорност (КСО). Тук не е необходимо и възможно да се проследят тези обширни 
дискусии и да се представят всички теоретични съображения10. Нашият фокус не е 
върху социалната отговорност, тъй като е достатъчно очевидно, че предприемачески-
те отговорности и задачи надхвърлят мотива за печалба, особено в съвременното общест-
во. Още Шумпетер (1947; 1965) твърди, че „предприемачите” носят своите отговорности 
за развитието на иновациите и насърчаването на технологичния напредък, а Боуен (1953) 
отива по-далеч и настоява, че бизнесът има не само отговорността, но и задължението да 
следва политики, решения и линии на действие, които са от полза за постигането на цели-
те и поддържането на ценностите на обществото, което предполага етична (нормативна) 
отговорност. По-късно Фридман (1970) посочва, че корпорациите като юридически лица, 
нямат етично чувство за отговорност. Той обаче постулира, че на компаниите могат да 
бъдат вменени изрично – от закони или наредби – допълнителни „изкуствени отговор-
ности“. Фридман смята, че да максимизират печалбата и инвестициите остава единстве-
ната и най-важна социална отговорност на предприемачите и бизнесите, която те следва 
да изпълняват в името на икономическото развитие и обществото11.  

Връзка между устойчивото развитие и дейността на бизнес компаниите предлага 
понятието „корпоративна устойчивост“. Вдъхновени от доклада Brundtland, някои 
автори определят корпоративната устойчивост като „задоволяване на нуждите на 
настоящите преки и непреки заинтересовани страни на корпорацията, без да се ком-
прометира способността й да отговаря и на нуждите на бъдещите заинтересовани 
страни“ (Dyllick & Hockerts, 2002: 130). Тук е важно да се отбележи, че други автори 
допълнително обсъждат измеренията на устойчивостта – околната среда, обществото 
и икономиката – докато изследват ефектите, които те имат върху устойчивото разви-
тие на една компания, но също и върху устойчивото развитие на икономиката и об-
ществото като цяло (Joshi & Li, 2016: 2). Концепцията за корпоративна устойчивост е 
полезна и има евристична сила, защото дава възможност за емпирично изследване на 
последиците от различни корпоративни решения по отношение на тяхната устойчи-
вост. С нейна помощ можем да разглеждаме в детайли практиката на бизнесите да 
оповестяват свои стратегии, решения и рискове, свързани с околната среда, социал-
ното развитие и доброто управление и на тази основа да се оцени способността на 
съответната компания и по-общо на различните икономически дейности и сектори да 
се развиват устойчиво и да просперират.  

Пандемията от COVID-19 от 2020 г. насам спомогна за безпрецедентен бум на 
ИТ индустрията. С нарастващата експанзия през последните няколко десетилетия на 
дейностите по предоставянето и поддръжката на свързаност и информация, ИТ се 
оказваат присъстващи почти във всяка друга сфера на съвременния обществен и ико-
номически живот. Днес е трудно да се мисли за компания или икономически сектор, 
в които ИТ не играят някаква роля. Информационните технологии имат такова разно-
образие от приложения, че предоставят ключови компоненти за цялата структура на 
съвременните икономики, индустрии и услуги. С оглед на нарастващата роля, която 
ИТ играят във всички икономически сектори и дейности, е важно да се разберат ос-
новните аспекти на тази индустрия и ключовите измерения, които я правят толкова 
мощен, дори революционен фактор днес. 

                                                            
10 Такъв обстоен преглед може да бъде намерен при Joshi & Li (2016).  
11 В същото време има обширни критики относно въздействието на дейностите по КСО върху 
„нормалната“ икономическа дейност на компаниите. Продължа спорът относно добавената 
стойност, която спазването на КСО практики може да има за компаниите и техните по същест-
во икономически действия. 
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Отчитане на ИТ устойчивостта в практиката на европейските компании 
Отчитането на резултатите в областта на устойчивостта на фирмите може да бъде 

или задължително (уредено от законодателството), или доброволно (водено от „мек“ 
институционален натиск или фирмени стратегии за диференциране). В предишните 
части на този текст вече беше посочена Директива 2014/95 на ЕС, съгласно която от 
2017 г. всички големи публични компании в Европа са длъжни да докладват 
определена информация за околната среда, социалната и икономическата си 
политика. Заедно с този подход „отгоре ” (top down approach), характерен за Европа, 
редица организации разработват свои собствени стандарти за отчитане на 
устойчивостта (най-вече в рамките на техните вериги на доставки), за да направят 
отчетите за устойчивост точни, последователни, надеждни и сравними във времето и 
в рамките на собствените си мрежи от фирми. Компаниите също така се ангажират и 
наблюдават своята устойчивост чрез отчитане на „троен краен резултат“, при което 
предприятията записват не само своите финансови печалби или загуби, но и своите 
социални и екологични резултати, използвайки установените системи от индикатори 
като тази на Глобалната инициатива за докладване (GRI) например.  

Както вече беше посочено направеният анализ на базите данни на две от систе-
мите с индикатори за нефинансово отчитане на устойчивостта – Глобалната инициа-
тива за докладване (GRI) и Германския кодекс (GSC) – водят до заключението, че 
докладването за устойчивост на ИТ индустрията не е много популярно сред компа-
ниите, опериращи в нея. Данните за отчитането на GRI за ИТ компаниите за 2020 г. 
показват, че само 69 от 1815 нефинансови отчети са предоставени от фирми в сектор 
„Информация и технологии“ (Графика 2). 

 
Графика 2: Компании с нефинансови отчети от сферата на ИТ  

и техните характеристики (GRI 2020) 
 

 
Източник: интернет страницата на GRI 
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В данните можем да открием, че сред тези 67 организации с 69 нефинансови от-
чета от ИТ сектора 5 са малки предприятия и 20 средни компании. В същото време 
само 23 от всички компаниите с доклади за 2020 са европейски, а от тях само една е 
представена като МСП. Още веднъж, представените данни за броя на отчитащите се 
във връзка с устойчивостта компании, не са впечатляващи, колкото би могло да се 
очаква предвид влиянието на ИТ индустрията и нейния неоспорим възход през пос-
ледните години.  

Прегледът на данните за 2019 години затвърждава посочената по-горе тенденция. 
От всички 5375 компании, докладвали за устойчивост през 2019 г., 342 работят в сек-
тора на информационните технологии. Интересното е, че само 11 от тях са МСП. 
Въпреки че данните за 2020 г. не са пълни и показват ситуацията на нефинансово 
оповестяване в рамките на GRI само частично12, е ясно, че делът на ИТ фирмите, кои-
то отчитат устойчивост, остава сравним с този от 2019 г. и не надвишава 7%.  

Сравними с тези данни показва прегледът на докладването за устойчивост на ИТ 
от Германия през 2020 г., където отчетите са изготвени в съответствие с индикатори-
те на Германския кодекс за устойчивост (GSC) (Графика 3) 

 
Графика 3: Отчитане на ИТ компании по подсектори (GSC 2020) 

 

 
 

Източник: Базата данни на GSC, достъпна в интернет 
 

В германската система за отчитане на устойчивостта за 2020 г. откриваме 6 раз-
лични подсектора в ИТ индустрията (компютърно програмиране; консултантски и 
свързани с тях дейности; информационни услуги; дейности по излъчване на филми, 
видео и телевизионни програми; програмни дейности по излъчване; издателска дей-
ност; телекомуникации), представени всичко с 21 нефинансови оповестявания от об-
що 759 отчета. От тях 13 са МСП с по-малко от 250 служители, а 10 от тринадесетте 
не са имали задължение да докладват, т.е. те са предоставили доброволно отчети във 
връзка с устойчивостта.  

                                                            
12 Данните в достъпната база данни за 2020 са непълни.  
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В сравнение с други индустриални отрасли, докладите за устойчивост от ИТ ком-
паниите са малко (Графика 4).  

 
Графика 4: ИТ докладване във връзка с устойчивостта в сравнение  

с други отрасли (GSC 2020) 
 

 
 

Източник: Базата данни на GSC, достъпна в интернет 
 
Българската ИТ индустрия не е представена в тези формати от данни за отчети по 

устойчивост за разлика от една албанска фирма13, докладвала в две поредни години 
според основните показатели на GRI. Въпреки че близо 80% от домакинствата в 
България са имали достъп до интернет в домовете си през 2021 г., което е с 3,8 про-
центни пункта повече в сравнение с 2019 г. и съгласно редица изследвания ИТ ин-
дустрията в България напредва толкова бързо, че е много вероятно да се нареди сред 
трите най-мощните индустрии за 2021 г.14., в разглежданите бази данни на Глобална-
та инициатива за отчитане и в Германския кодекс за устойчивост липсват доказател-
ства за наличието на български ИТ компании и готовността им за отчитане може да 
се определи като нулева на този етап.  

 

                                                            
13 Албанската фирма One Telecommunications има достъпни отчети за корпоративната отговор-
ност за 2018 и 2019 г. 
14 Според доклада на ICT Industry Observer Bulgaria 2020 през тази критична година ИТ сек-
торът в България показа най-значителния абсолютен ръст на приходите сред всички икономи-
чески дейности, изпреварвайки хазартната индустрия. Някои от основните констатации на този 
доклад потвърждават огромното влияние, което ИТ развитието е оказало в България през пос-
ледните четири години. Например, подсекторът на софтуера и подсекторът на свързаните с не-
го услуги са най-големите и най-бързо развиващи се в страната. Всяка година на българския 
пазар се продават над 1,5 милиона цифрови устройства, включително смартфони, лаптопи, 
таблети, настолни компютри и сървъри. Доставчиците на телекомуникации и интернет навля-
зат в нов етап на развитие заради пандемията, която значително увеличава търсенето на техни-
те услуги. От друга страна бързото им развитие е тясно свързано с дигитализацията на бизнеса 
и обществото като цяло.  
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Заключение  
През последните две десетилетия се наблюдава настойчив призив за отчитане на 

устойчивостта и засилен (включително законодателен) натиск за предоставяне на не-
финансова информация от страна на компаниите във всички индустрии. ИТ сферата 
не е изключение. Въпреки че е под въпрос, доколко социалните доклади на компа-
ниите сами по себе си ще са решения на сложните проблеми на устойчивото разви-
тие, нефинансовото отчитане изглежда има принос, представлява работещ инстру-
мент и води до развитието и установяването в практиката на устойчиви организации. 
Само устойчивите организации, особено тези в областта на бизнеса и икономиката, 
са в състояние да постигнат ефективно високи екологични и/или социални цели 
(напр. намаляване на емисиите на CO2; стабилни социални инвестиции в работната 
сила; ефективна борба с корупцията и др. под.). Отчитането на устойчивостта от 
страна на фирмите може да следва от закони и разпоредби (т.е. да е вменено в задъл-
жение) или да се ръководи от „мек“ институционален натиск или стратегия за дифе-
ренциране на компанията (т.е. да е доброволно). Друг много важен въпрос, който би 
могъл да предопредели решението на една компания дали да участва в отчитането, е 
този за обхвата и съдържанието на включените индикатори за устойчивост.  

Анализът в тази статия беше илюстриран чрез платформи за отчитане на устой-
чивостта като Глобалната инициатива за докладване (GRI) и Германския кодекс за 
устойчивост (GSC). Резултатите показват ограничено присъствие на ИТ фирми в тези 
бази данни. Обяснението може да бъде, че компаниите не са задължени да предоста-
вят такава нефинансова информация за резултатите си, тъй като те обикновено не са 
големи публични фирми с над 500 служители и не попадат в обхвата на европейската 
Директива. Друга причина може да е големият обхват на отчитането и трудността 
при работа с индикаторите за отчитане. Видно от инструментите за отчитане на GRI 
и на GSC те не са специфични за ИТ индустрията. Друго възможно обяснение, което 
е в трета плоскост и е извън измеренията задължително-доброволно и/или прекалено 
всеобхватна и ресурсоемка дейност за фирмите е това, че ИТ компаниите се опитват 
да избягват нефинансово оповестяване на дейността си дори в случаите, когато тряб-
ва да демонстрират „добро корпоративно управление”; или просто те подценяват 
ползата и въздействието от докладването за устойчивост на ИТ. Подобно изследване 
не може да обясни мотивите/движещите сили за разкриване на незадължителна ин-
формация за устойчивостта на компаниите и техните мениджъри/собственици. В този 
контекст са необходими по-нататъшни проучвания с по-чувствителни изследовател-
ски инструменти (например качествени методи), тъй като е вероятно мениджърите/ 
собствениците публично да приемат доброволно участие в отчитането, но всъщност 
да не изпълнят тази отговорност. При изучаване на концепции като КСО или кор-
поративна устойчивост, би било разумно да се вземе предвид несъответствието 
между нормативното (желано) и действителното представяне на компанията. Някои 
организации и компании се опитват да разработят свои собствени ИТ рамки и/или на-
бори от индикатори за нефинансов одит. Те могат да се използват дори от МСП като 
насоки и практически инструмент за доброволно отчитане на устойчивостта. Нали-
чието на специални бази данни и/или съответни набори от индикатори вероятно мо-
же да увеличи броя на ИТ компаниите, предоставящи нефинансови доклади за устой-
чивост. 
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И накрая, опитът на най-добрите ИТ компании, отчитащи устойчивост, може да 
послужи като модел за други фирми, както и да се използва като източник на полезна 
информация за вземане на управленски решения и оценка на ефективността и прино-
са на компанията към съответния индустриален сектор, към икономиката и общест-
вото като цяло. Въздействието, което ИТ технологиите могат да окажат върху 
социално-професионалната структура, както и влиянието им върху възможностите и 
рисковете, възникващи за нискоквалифицираните и висококвалифицираните работ-
ници, за заетите и самонаетите, изтъква новата социална роля на ИТ индустрията и 
нейното лидерство в дигиталната трансформация. Пандемията от COVID-19, която 
започна през 2020 г. накара хората да ползват интернет повече от всякога и значи-
телно увеличи използването на дигитални устройства. Както се посочва в Inclusive 
Internet Index Report 2020 именно способността на ИТ индустрията да предлага на 
хората свързаност като същевременно осигурява високи нива на производителност и 
развитие в други производствени сфери, се оказва основната преграда пред свиването 
наполовина на световната икономика (2020 Inclusive Internet Index Report). С други 
думи, на ИТ компаниите се възлагат социални отговорности като никога досега. От-
читането на нефинансови и свързани с устойчивостта аспекти на ИТ дейностите, е 
може би един мощен инструмент, който тази индустрия може да използва умело, за 
да реализира своята важна роля в нашето съвремие и за бъдещото глобално развитие. 
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Abstract: The paper will contain information on the safety of electric cars. The standards 
for testing the car and its battery and the reaction to impact, cases of burning electric cars 
after a traffic accident are considered. Before going on sale, electric cars are tested by 
manufacturers and independent organizations in order to ensure a safe environment for the 
passenger in the event of an accident. The most important requirements for electric cars 
are that the battery cannot move from its factory location in the event of an impact and that 
parts of the battery do not go out of the car or into the passenger compartment. 
 

Key words: electric cars, event of an accident, safety of electric cars  
 
 

Автомобилната индустрия е една от най-важните световни индустрии, не само на 
икономическо ниво, а на технологично също. Новите автомобили съдържат все по-
добри технологии, които предпазват здравете и живота на водача и пътниците при 
пътнотранспортно произшествие. Също така в днешно време има най-голям брой ав-
томобила на пътя и се продават все повече автомобили с всяка изминала година. Този 
огромен набор от автомобили е довел до проблемите със замърсен въздух в големите 
градски зони. Според проучване на Европейския Съюз, транспортния сектор отгова-
ря за приблизително 28% от вредните емисии на въглероден диоксид (CO2) всяка го-
дина, като личният пътнически транспорт отговаря за около 70% от тези емисии. По-
ради тази причина, правителствата на повечето държави от Европа окуражават из-
ползването на Електрически Автомобили (ЕА), за да се избегне продължителното за-
мърсяване на въздуха. Правителствата в Европа предлагат различни инициативи за 
хора с електроавтомобил като по-малки данъци, финансова помощ при закупуване на 
електроавтомобил и липса на Еко Такса. В днешно време електроавтомобилите се 
предлагат в няколко основни варианта: 
 Електрически автомобил само с батерия. 
 Електрически автомобил хибрид. 
 Електрически автомобил хибрид с възможност за зареждане от кабел. 
 

Тези варианти са показани и сравнени във фигура 1. 
 

Всички тези модели електроавтомобил се предлагат в много различни конфигу-
рации. Като например пътнически автомобили, автобуси, камиони и други. Най-чес-
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то използваният вид батерия в електроавтомобилите е Литиево-йонна батерия  
(Li-ion).  

Продажбите на електроавтомобилите се увеличават с всяка изминала година и се 
очаква в бъдеще да надминат тези на автомобилите с гориво. Поради голямото коли-
чество от електроавтомобили в движение, те стават все по-срещани при пътнотранс-
портни произшествия.  

Много от случаите с електроавтомобили също така водят до пожар заради запа-
лена литиевойонна батерия от удара. Държавите, където електроавтомобилите са 
най-разпространени, водят статистика за подобни случаи. В Китай, случаите на запа-
лен електроавтомобил са средно 31 всяка година. В Америка за една година са ре-
гистрирани 17 случаи на запален електроавтомобил с марка „Тесла“ (Tesla) и 3 слу-
чаи с марка и модел „BMW i3”. В Лондон противопожарната служба е докладвала 54 
случаи на запален електроавтомобил през 2019 година и 27 сличаи през 2020 година. 
Много от тези инциденти са характерезирани с удар на електроавтомобила с голяма 
скорост и пожари, които трудно се гасят. Тези пожари изпускат огромно количество 
топлина и много вредни емисии за човека. Едно по-добро нещо на пожарите на елек-
троавтомобили е, че трудно набират топлината да започнат, за разлика от автомоби-
лите с гориво, където един допир до искра може да доведе до пожар. Също така, пър-
воначално пожара е ограничен до заграждението където е съхранена батерията. Пре-
ди да влязат в продажба, електроавтомобилите се тестват от производителите и от не-
зависими организации с цел да се осигури безопасна среда на пътника при пътно-
транспортно произшествие.  

Едно от най-важните изисквания към електроавтомобилите е батерията да не мо-
же да се движи от фабричното си място при удар. Също така, да не излизат части от 
батерията извън колата или в купето при удар. До 30 минути след инцидент не трябва 
да има теч на електролит от батерията към купето и не трябва да може да изтече по-
вече от 7% от целият електролит на батерията. Всички тези изисквания, и още много 
други, се оценяват от независими организации и се съставя обща оценка на безопас-
ността на електроавтомобила при удар. 

 

 
Фиг. 1. Основни варианти на електроавтомобил. 
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Електрически автомобил представлява превозно средство, което използва елек-
тромотор (батерия) с цел задвижване. Традиоционните автомобили имат батерия 
(акумулатор), но той не служи да задвижва автомобила, а само го снабдява с елек-
тричество за да функционират различните му компоненти. Електроавтомобила 
изпозлва батерията си при задвижване и акумулатора да функционират компонентие 
му. На фиг. 2 е показана схема на електроавтомобил и съставните му части. 

 

 
 

Фиг. 2. Схема на напълно електрически автомобил. [2] 

 
Електроавтомобилите имат следните предимства пред традиционните автомобили: 
 

1) Никакви емисии при движение: този тип автомобил не изпуска нищо вредно 
като въглероден диоксид (CO2) или азотен диоксид (NO2). Производителите 
на електромобиле се стараят да да ги произвеждат по най-чистите начини, но 
производството на батерии оставя процес, който замърсява въздуха. 

2) Опростени компоненти: електроавтомобилите не съдържат всичките компо-
ненти и части на двигател и скоростна кутия от традиционните автомобили. 
Следователно, електроавтомобилите са по-евтини за поддръжка и обслужва-
не. Хибридните автомобили обаче съдържат и компонентите на традицион-
ните автомобили, което ги прави по-сложни за поддръжка от чистите елек-
троавтомобили. 

3) Надеждност: поради това, че имат по-малко компоненти, електроавтомоби-
лите се повреждат доста по-рядко. Също така, частите на електроавтомоби-
лите не се износват с времето защото няма триене между тях. 

4) Цена: сумата необходима за изминава на дадено разстояние с електричество 
е много по-малко отколкото с гориво. Сравненение на спестените разходи за 
километър са изразени във фиг. 3. 

5) Комфорт: електроавтомобилите са по-удобни от традиционните автомобили 
защото нямат двигател, който да създава вибрации и шум. 
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6) Доспътност: електрическите автомобили са единственият вид пътнически 
транспорт позволен в центровете на големи европейски градове, където е 
мръсен въздуха. 

 

Електроавтомобилите имат следните недостатъци поради разчитането им на 
батерии: 

1) Изминато разстояние с едно пълно зареждане: електроавтомобилите измина-
ват средно между 200 и 350 км. с едно пълно зареждане, което е изключител-
но малко. 

2) Време за зареждане: ако батерията на електроавтомобил не се зареждат на 
станция с бързо зареждане, този процес може да отнеме от 4 до 8 часа. А на 
станция за бързо зареждане отнема до 1 час, което пак е много в сравнение с 
времето за зареждане на гориво в автомобил. 

3) Цена и тегло: по-големите батерии, които са с по-добър пробег за едно за-
реждане, струват доста по-скъпо. Също така са тежки и заемат много прост-
ранство.  

 

В днешно време се срещат следните модели електроавтомобили: 
1) Електрически автомобили само с батерия – тези автомобили се задвижват 

само с електричество. Нямат двигател с вътрешно горене и не използват ни-
какъв вид гориво. За да могат да изминат дълго разстояние, те са снабдени с 
огромни батерии. 

2) Електрически автомобили хибрид с възможност за зареждане от кабел – то-
зи вид автомобили се задвижват от двигател с вътрешно горене и електромо-
тор. Основна харектеристика е възможността електромотора да зарежда ток 
с кабел от мрежата. Те си намалят разхода на гориво като използват само 
електромотора в дадени моменти. Един хибрид от този тип може да измине 
между 50 и 100 километра само на ток. 

3) Електрически автомобили хибрид – този вид автомобили се задвижва от 
двигател с вътрешно горене и електромотор. Не може да се зарежда електро-
моторът с кабел, а той се зарежда от работата на двигателя с вътрешно горе-
но или от кинетичната енергия генерирана при натискане на спирачките. 
Един хибрид от този тип може да измине между 25 и 50 километра само на 
ток. 

4) Електрически автомобили с горивна клетка – тези автомобили се задвижват 
от електромотор, който работи с помощта на сгъстен водород и кислород. 
Единственият продукт от тяхното задвижване е вода, следователно не замър-
сяват въздуха. Те се зареждат като стандартните автомобили от бензино-
станции, но със сгъстен водород. Един автомобил от този тип може да изми-
не между 500 и 750 километра с едно пълно зареждане. 

5) Електрически автомобили с удължен пробег – тези автомобили се задвижват 
само с електромотор. Те имат малък двигател с вътрешно горено, който слу-
жи единствено да зарежда батериите на автомобила, когато има нужда. 

 

Основновните характеристики на батериите са следните: 
 Капацитет – представлява количеството енергия, което може да бъде извле-

чено от батирия. Може да се измерва в Ампер-час (Ah) или Ват-час (Wh), но 
Ват-час се използва по-често. Капацитета пряко определя разстоянието, кое-
то може да измине един елктрически автомобил. В близко бъдеще се очаква 
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да излязат батерии с капацитет над 100 kWh и с значително по-бързо зареж-
дане.  

 Гъстота на енергията – измерва се количеството енергия, което една батерия 
може да предостави за единица обем (Wh/L) или за единица маса (Wh/kg) 

 Специфична мощност – мощността, която една батерия предоставя за едини-
ца тегло (W/kg). 

 Брой цикли на зареждане – един цикъл е завършен когато се използват 100% 
от капацитета на батерията. 

 Продължителност на живот – измерва се в това колко пъти може една бате-
рия да бъде включена да се зарежда и да се приключи зареждането и като се 
махне от зареждащото устройство. 

 Вътрешно съпротивление – компонентите на батериите не са перфектни про-
водници, което означава, че имат определено съпротивление към предаване-
то на електричество. Когато се зареждат батериите, количество енергия се 
отделя под формата на топлина (термална загуба). Генерираната топлина за 
единица време е еквивалентна на загубената енергия от съпротивлението. 
При по-бързите и по-мощни заряди на електроавтомобили се губи повече 
енергия поради съптротивлението. 

 Ефикасност – измерва се в това колко процента се е напълнил капацитета на 
батерията сравнено със заредената енергия. 

Батериите остават най-голямата пречка на масовата адаптация към електрически 
автомобили. Разработването на нови по-добри, по-евтини и по-капацитетни батерии 
ще направи електроавтомобилите по-достъпни.  

Капацитета на батериите е много важен фактор при електрическите автомобили 
защото пряко определя какво разстояние може да измине автомобила и колко време 
ще се зарежда батерията. Колкото е по-голям капацитета на батериите, толкова по-
дълго разстояние може да измине електроавтомобил с едно зареждане, но и времето 
на зарежда също се увеличава с по-големият капацитет. През 2023 година се очаква 
да излезе автомобила Tesla Roadster, който ще бъде оборудван с батерия с капацитет 
200 kWh и пробег с едно зареждане над 1000 km, така ще постави нов рекорд за капа-
цитета и пробега на батериите в електроавтомобилите.  

Когато се пътува с електроавтомобил, още един лимитиращ фактор е времето за 
зреждане на батериите. Стандартните източници на енергия зареждат един електро-
автомобил с батерия от капацитет 30 kWh за около 10 часа. Дори когато се използва 
източник с бързо зареждане, процеса на зареждане ще отнеме от 1 до 3 часа. Едно ре-
шение на този проблем е да се създадат Станции за Смяна на Батерия (ССБ), където 
изтощената батерията на електроавтомобил се сменя с предварително заредена. За се-
га единствената компания, която произвежда пътнически автомобил предвиден да се 
използва със ситемата на ССБ е Tesla с Model S, където могат да се сменят батериите 
с нова само за 90 секунди. Системите на ССБ в Европа са за сега в етап на проектира-
не, като Дания е обявила желание в близко бъдеще да отвори ССБ, които ще се об-
служват изцяло от роботи. 

Електрическите автомобили притежават преобразовател, който позволя зарежда-
нето да се извършва в домашни условия. Но ако са нужни по-бързи заряди трябва да 
се използва станция за заряд на електрически автомобили, защото там се предоставя 
постоянен ток към батериите. Станциите за зареждане на батерии могат да притежа-
ват различни видове конектори, в зависимост от стандарта, който поддържат.  

Изисквания към безопасност на електрическите автомобили 
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Електрическите автомобили трябва да се тестват по същите критерии и стандарти 
като нормалните автомобили. Също така, има и специфични тестове за компонентите 
електроавтомобили. Като например, дали системата за съхранение е защитена от 
удар, дали има химичен теч, и дали шасито е изолирано от източници на високо нап-
режение. Други важни фактори при тестване на автомобил са масата и центъра на 
тежестта. 

Системата за съхранение на енергия е сърцето на един електрически автомобил. 
Литево-йонните батерии са най-използваната система в автомобилите. Тези батерии 
идват в три основни форми: цилиндрична, джоб, и призматична. Клетките на бате-
рията са подредени заедно по подходящ начин за да се формират модули и след това 
се формира цяла готова батерия за автомобил. Батерията на автомобил се конфигури-
рат за под, Т-образна, или задна конфигурация с цел да се покрият изискванията за 
пространство и производителност на автомобила. Тези конфигурации се избират за 
даден автомобил да са възможно най-безопасни за пътниците при удар. Във фиг. 3. са 
показани различните форми на литево-йонна батерия, а във фиг.4 и фиг. 5. са по-
казани структурите на модул и батерия от модули. 

 
 
 

Фиг. 3. Основните форми на литево-йонна 
батерия: Призматична (Prismatic), Джоб 
(Pouch Cell), Цилиндрична (Cylindrical). [6] 

 
 
 
 
 
        
        

 
 

Фиг. 4. Модул на батерия. [11] 
 
 
      
 
        

 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Батерия от модули. [14] 
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Преди да се започне производството на електроавтомобил, неговите батерии под-
лежат на тестово с цел да се види колко са безопосни за еклспоатация. Има три осно-
вони тестове на батерии и те са механични, електрически, и термални. За да се об-
съждат пътнотранспортни произшествия трябва да се даде фокус на маханичните тес-
тове. Тези тестове се изпълняват от независими институции и тяхната цял е да опре-
делят дали даден електроавтомобил и неговата батерия са безопасни при удар или 
друг вид стрес. Механичните тестове варират по тествани елементи и ниво на слож-
ност според стандартите на организацията, която ги провежда. Четирите нива, по 
които е възможно да се тестват електрически автомобили са клетъчни ниво, модулно 
ниво, батерийно ниво, и автомобилно ниво. 

 
Тестове: 
 

1. Механичен шок от удар. 
2. Падане от високо. 
3. Пробиване. 
4. Потапяне във вода. 
5. Сблъсък и смачкване. 
6. Обръщане по таван. 
7. Вибрации. 
 
Батерията се поставя от производителите на автомобили на място далеч от зоните 

на удар при пътнотранспортно произшествие. Също така, батерията е в рамка заедно 
с други компоненти като кутии на модулите, електрически инсталации и системи за 
контрол, които са проектирани да предпазват батерията от външен шок, топлина и 
вибрации. След всеки тест, батерията придобива ниво на опасност, което се оценява 
от 0 до 7. На фигура 6 са изобразени местата където се поставя батерията в електри-
чески автомобил. 

 

 

Фиг.6. (а) Безопасната зона за 
поставяне на батерия  

(Safe zone). 

(b) Тялото, което абсорбира удара 
(Impact Absorbing Body), 

 Структурно силната кабина 
(High Strength Cabin), [15] 

 
  

Изисквания към безопастност на пътниците. 
Изискванията към безопастност на пътнице се изразява в защита от електричест-

во, от деформации на купето, и от теч на опасни химикали. Защита от електричество 
се изразява в предпазване от директен или индиректен контакт с компоненти прите-
жаващи високо напрежение. Програмата за Оценяване на Нови Автомобили (New Car 
Assessment Program) е основната организация, коята се занимава с тествана на дефор-
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мации на купето и безопастността на пътниците при пътностранспортно произшест-
вие. При тестовете на NCAP се използва манекен, който е оборудна със сензори. Този 
манекен служа да покаже щетите върху шофьора и пътниците при челен, страничен, 
и заден удар. Тестовете изследва щетите към главата, шията, гърдите, и краката на 
шофъора и пътниците. След всеки удар се инспектира автомобила и показателите на 
манекена и се дава оценка от пет звезди за представянето на автомобила.  

 

Бъдещи перспективи на електроавтомобилите. 
Въпреки голямата адаптация на електроавтомобили от някои страни, те все още 

имат характеристики, които трябва да подобрят за да могат да станат доминиращи на 
пазара, да станат по безопасни при употреба, да повишат сигурността при шофиране. 
Тези характеристики са следните: 

1) Използването на по-добри технологии за батериите. 
2) По-добри методи на изработка на електроавтомобилите. 
3) Подобряване и оптимизиране процеса на зареждана. 
4) Използване на Изкуствен Интелект за по-ефикасно разпределение на енергия. 
5) Използване на екологично чисти методи и технологии за зареждане на елек-

троавтомобилите. 
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Abstract: The deviation of cells in the battery is likely to lead to a short circuit in 
one or more cells, which will generate heat and it is possible to ignite the chemical 
elements in the cell. The flames from one cell quickly spread to other cells in the 
battery and this led to an explosion that endangered the lives of passengers. Even if 
no one is injured by a burning battery of an electric car, the fire releases harmful 
substances into the air, which are toxic and should not be inhaled without a 
protective mask with a filter. 
 
Key words: generate heat, protective mask with a filter. 

 
 

По време на спасителни операции свързани с електроавтомобили се характезират 
три групи риск: електрически, термален, и химичен риск. Когато се активират въз-
душните възглавници или сензорите за удар на електроавтомобил, тогава батерията 
се разкача от системата за предвижване на автомобила. Мерки за деактивиране на ба-
терията като разтоварване на кондензатора за постоянен ток (DC-link Capacitor) на 
инвертора със специален резистор и даване на късо съединение към ротора, правят 
електроавтомобила сравнително безопасен от електрическа гледна точка. Но, при 
контакт с някой от полюсите на батерията или клетки с частично късо съединение, 
може да доведе до електрически шок или искрене, защото се затваря електрическата 
верига. Това може да доведе до тежки последствия и пожар, затова е важно спасител-
ните служби да държат дистанция от кондуктори като оранжеви кабели и батерията 
на автомобила при спасителни операции. Един електроавтомобил няма никакви приз-
наци за липса на напрежение и следователно при ръчно изключване на системата с 
високо напрежение трябва да се изпълнят указанията на производителя. 
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Термални рискове могат да възникнат електрически от високи токове на късно 
съединение, химически от енегията в клетките на батерията или с контакт от външен 
източник като огън и други горещи компоненти. Ако клетъчната температура на ба-
терията стигне по-голяма от максималната оперативна температура, то може да се 
получи екзотермична реакция в клетките. Тези реакция води до процеса на термично 
бягство (Thermal runaway), който довежда до постоянно увеличаване на температура-
та на батерията и нейното възпламеняване. 

Появата на термично бягство е възможно да се случи веднага след инцидент или 
с закъснение или изобщо да не се появи – зависи от състоянието и щетите на батерия-
та. Вторият и трети случай са доста трудни за разпознаване. По време на тестовaне 
със страничен удар, автомобила Chevrolet Volt е минал първоначално теста с добри 
резултати. Обаче, този тест е имал лоши последствия в бъдеще. Три седмици след 
теста, батерията на складираният автомобил претърпяла термично бягство и се въз-
пламенила. Времето, което е необходимо да се потуши възпламенил се електроавто-
мобил е възможно да надхвърли кислородните запаси на пожарникарите.  

Пожарът трябва да гаси от разстояние и да се използва спрей струя (1 метър 
разстояние между пожарниката и автомобила) или пълна струя (5 метра разстояние 
между пожарниката и автомобила). 

Химични рискове се появяват при изпускането на замърсители и други вредни 
вещества от клетките на батерията. Също така, възможно е да изтече леснозапалим и 
корозивен електролит в газова или течна форма. Електролита в литево-йонните 
батерии се съставя от електролитни соли, органични карбонати като разтворител, и 
добавки. Литиев хексафлуорофосфат (LiPF6) и литиев тетрафлуороборат (LiBF4) са 
основните видове електролитни соли. Анионът хексафлуорофосфат (PF ) позволява 
на клетките да издържат на високо напрежение и предоставя дългосрочна стабилност 
на батерията. Обаче, ако анионът има контакт с вода или влажен въздух, той се раз-
пада в токсична флуороводородна киселина (HF) по химична формула.  

Поради този аспект, е важно клетките на батерията да са запечатани и да не поз-
воляват въздух да влиза. Възможни последици от пътностранспортно произшествие 
са деформации по батерията, модулите й или клетките й, което може да позволи вода 
или въздух да влязат и да се получи формация на флуороводородна киселина (HF). 
Този вид киселина е токсична, корозивна, силно реактивна, и причинява сериозни 
здравословни проблеми, които могат да са фатални. Молекулярната HF е в течна 
форма до 20 оC и се превръща в газова форма над тази температура. Директен кон-
такт с HF може да доведе до изгаряния и щети по кожата. Дори малко количество HF 
е възможно да причини болезнени изгаряния. Ако очите на човек имат контакт с HF, 
има вероятност да пострада зрението. Инхалацията на HF води до проблеми с диша-
нето, носа, и белите дробове. Когато HF попадне по дрехи, те трябва веднага се из-
хвърлят или почистят, защото кожата може да абсорбира киселината от дрехите. 
Контакт с HF е възможно да няма признаци веднага, а да има последствия със закъс-
нение.  

За да се защитят пожарникарите при работа със запалил се електроавтомобил е 
важно да са с подходящо облекло. Това облекло трябва да има устойчивост към хи-
микали, топлина и пламъци. Облеклото се комбинира с шлем, маска, щит за лицето, 
кислородна бутилка, ръкавици, кожени обувки с висока защита, и специален колан, 
за да се постигне пълна защита на пожарникарите.  
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Указания за действията на противопожарните служби при инцидент с електри-
чески автомобил. 

 

1. Приемане на обажане. 
След като автомобил е катострофирал, задължение е на всеки гражданин в 

България да окаже първа помощ. Важна част от първа помощ е да се пусне обаждане 
към спешните служби на номер 112. От 2018 година, всеки автомобил продаден в 
Европа е задължен да има система за автоматично пускане на обаждане (еCall system) 
към 112 при инцидент.  

Системата eCall може да се активира ръчно, но големият й плюс е, че пуска обаж-
дане автоматично като сензорите за удар или въздушните възглавници на автомобила 
се активират. При обажадне от eCall система се изпраща и информация за автомоби-
ла под форманата на минимален набор от данни, определени в стандарта DIN EN 
15722. След успешно приемана на данните се установява аудио връзка с автомобила. 
Ако пасажерите са контактни, ще се общува с тях до пристигане на службите. На 
фиг. 1. са изобразени данните, които предава eCall на диспечера при удар с автомо-
бил. Работата на диспечера, който приема обаждането е да информира и координира 
службите за бърза реакция. Пожарникарите получават информация за инцидент по 
радио съобщение и информация за задвижващата система на автомобила по имейл. 
Времето за реакция на пожарникарите трябва да бъде от 5 до 20 минути в зависимост 
от местоположението на инцидента. 

 

Стандартен иформационен блок Допълнителен информационен блок 

‐ Автоматично или ръчно 
активиране. 

‐ Тестова обаждане (Да / Не). 
‐ Kонфиденциалност на позицията. 
‐ Вид на автомобила. 
‐ Номер на автомобила. 
‐ Тип съхранение на енергия (вид на 

задвижване). 
‐ Времеви печат. 
‐ Позиция на автомобила. 
‐ Посока на пътуване. 
‐ Брой пътници (по избор). 

Съдържанието се определя от 
производителя на автомобила. 

 
Фиг.1. Съдържание и брой байтове на информация за инцидент  

по стандарта DIN EN 15722. 
 

1.2. Индентификация на превозното средство. 
 

Разлика между автомобили с двигател с вътрешно горене и електроавтомобили 
като хибриди и налъно електрически се изразява като важен фактор за цялата спаси-
телна операция защото определя какви мерки ще се използват за изпълнение. По вре-
ме на операция не е лесно да се определи от пръв поглед какъв модел на задвижване 
има автомобила. Елементи като стикери за високо напрежени, марката, дизайнерски 
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черти, контакт за зареждане, и липса на ауспуси са признаците, по които трябва да се 
определи вида на автомобила. 

 

1.3. Категории ПТП с електроавтомобил и мерки за предприемане. 
Трите основни категории ПТП с електроавтомобил са без огън (БО), излизане на 

дим (Д), и пожар (П). Когато има пожар трябва да се определи източника на пожара, 
докато ако има само дим, трябва да се огледа състоянието на батерията. За състоя-
нието на батерията, при всички ситуации, могат да се използват следните абривиа-
тури: 

 Без пожар и обезопасена (БО-О) – При това състояние спасителнатата опе-
рация може да започне веднага или ако няма пострадали хора се изчаква 1 час 
преди да се започне преместването на автомобила. 

 Повредена батерия и се очаква пожар (ОП-ПБ) – При това състояние трябва 
профилактично да се охлади батерията. 

 Повредена батерия и има пожар (П-ПБ) – При това състояние се образува 
процеса на термално бягство и трябва да се охлади батерията по най-бързият 
начин защото може да експлодира ако не се реагира навреме. 

 Автомобила гори, но батерията не е засегната (П-Б) – При това състояние се 
изполват стандартните методи за потушаване на пожар. 

 

Следните анализи могат да се използват при изследване на състоянието на бате-
рията, когато пожарникарите са на мястото на произшествието: 
 Оптичен анализ – Визуалната инспекция на автомобила е първото нещо, 

което трябва да направят пожарникарите след пристигане. След като се уста-
нови, че автомобила е електрически следва да се огледа състоянието на бате-
рията. Трябва да се разбере дали кутията на батерията е деформирана, дали 
има теч на електролит и какъв цвят е дима на пожара. Индикация за горящ 
електролит е бял дим, а горенето на графит има сив дим. 

 Акустичен анализ – Поради наптрупване на налягане в клетките на батерията 
от огън или деформация, ще се чуват различни звукови сигнали, когато наля-
гането излиза. Звуковите сигнали са съскане и пукане. 

 Газов анализ – Първичен признак за течящ електролит е сладък подобен на 
резтворител мириз. За анализ на гозовите във въздуха могат да се използват 
портативни системи за измерване на частиците в околната среда. 

 Термичен анализ – Температурата на литево-йонната батерия е добър инди-
катор за състоянието й. Два начина да се измери температурата е да се зака-
чат термодвойки (thermocouples) за батерията или да се използва инфрачерве-
на термална камера. Използването на инфрачервена камера е проблемно за-
щото трябва да се измери температурата от долната страна на автомобила. 
Металната повърхност на кутията на батерията отблъсква слънчеви лъчи и 
това може да доведе до грешни резултати. Два проблема, които засягат и два-
та метода са времето необходимо да се направи измерване и внезапното из-
губване на показанията. Добре решение е да се използва комбинация от двата 
метода. При измерване далеч с инфрачервена камера трябва да се нагласи да 
не сочи към повърхност, която отблъсква лъчи. Това показание се сравнява с 
това на термодвойката и се стига до заключение. 
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1.4. Гасително копие. 
Изолирано копие може да се използва да се помпи вода в батерията. Обаче, това 

може да прични късо съединение в системата, ако не се използва правилно. Копието 
трябва да служа да се пробие отвор в батерията на подходящо място според специфи-
кациите на автомобила. Обикновено, батерията се намира под задните седалки и 
трябва от вътре в автомибила да се пробие, а не отвън. Страничните и долните страни 
на батерията са много по-трудни за пробиване. Има случаи където производителят не 
е дал точно място за пробиване и при използване на копие може да се доведе до по-
опасна ситуация. А при други случаи, производителят е използвал здрава стомана за 
кутията на батерията и тя не можа да се пробие. Преди да се изпозлва копието, по-
жарникарите трябва да знаят добре спецификациите на автомобила. Копието не тряб-
ва да се използва ако няма признаци на пожар в батерията. 

  
1.5. Допълнителни мерки за предприемане. 
След като се потуши огъня, трябва да се гледа състоянието на изгореният авто-

мобил. Дори и батерията да изглежда невредима отвън, химикалите в нея могат да 
предизвикат появата на втори пожар. Трябва да се използва възможно най-много ко-
личество вода да се охлади батерията. Средно се използват между 9-12 m3 да се 
овладее горящ електроавтомобил. За целта се използва предимно чешмяна вода, за-
щото е най-достъпна. Водата и водната мъгла имат най-добри качества за гасене на 
пожар от литево-йонна батерия. Водната мъгла охлажда много добре батерията и по-
чиства въздуха от вредни химикали. Използване на добавката F-500 във водата ще 
намали времето за гасене, нужното количество вода, и ще предпази от повторно въз-
пламеняване.  

Ако състоянието на батерията е критично след гасене на пожара, то ще е разумно 
да се използва контейнер за гасене. Този контейнер служи да изолира батерията от 
околната среда и да не позволява да има течове навън. Като се напълни с вода, кон-
тейнера тотално ще спре термалното действие на батерията. Контейнерът може да се 
изпозлва на мястото на инцидента, но по-добър вариант е след транспортирването на 
автомобила от мястото на инцидента. Трудно се транспортирва автомобил с пулен 
контейнер поставен на батерията. 

 
1.6. Транспортирване на загасеният автомобил. 
Транспортирването на загасеният автомобил трябва да се изпълнява от квалифи-

цирани лица. Преди започване, системата с високо напрежение трябва да бъде деак-
тивирана и автомобила не трябва да е в критично състояние. При предаване на авто-
мобила, трябва да се даде информация за неговите характеристики: 
 Хибридна или напълно електрическа задвижваща система. 
 Мерките предприети от пожарникарите. 
 Състоянието на системата с високо напрежение. 
 Потенциални рисково от повредена системата с високо напрежение. 
 Батерията има ли контакт с вода. 
 Има ли риск от електрически шок. 
 Възможно ли е повторното запалване на задвижващата система. 
 
Възможни дестинации за повреденият автомобил: 
 Не е имало пожар и батерията е обезопасена – При тази ситуация автомобила 

се води за ремонт. 
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 Автомобилът е горял, но батерията не е засегната – При тази ситуация авто-
мобила може да се води за ремонт ако не са пострадали другите компоненти 
и пожара е бил минимален, иначе се поставя в зона под карантина и се следи 
състоянието на батерията. Ако автомобила не може да се поправи, но бате-
рията и други компоненти са в добро състояни, тогава те се рециклира. 

 Автомобила е горял и батерията е засегната – При тази ситуация автомобила 
се поставя в зона под карантина и се следи състоянието на батерията. Всички 
оцелели компоненти от пожара се рециклират. 

 

Могат да се изпозлват специални контейнери за складиране на повредени от 
пожар електроавтомобили. Тези контейнери могат лесно да се напълнят с вода ако 
повторно се запали автомобила и служат за лесно транспортирване когато не са 
пълни с вода. Проблемът на тези контейнери е, че са финансово много скъпи и 
трудно се изпразват ако са пълни с мръсна вода поради течове от батерията или 
пожар. Отстраняването на мръсната вода трябва да се случи по екологично чист 
начин. 

 

Задача 
Място на 

изпълнение 
Регула-

ция 
Квалифи-

кация 
Процеси 

Взети 
мате-
риали 

Премахване 
на батерията 

Компании за 
рециклиране 

В България 
и ЕС няма 
регулация 

Ниво 2 –  
Не съдържа 
работа с ток 

Деактивация, 
проверка за 
наличие на 

напрежение, 
премахване 

Литево-
йонна 

батерия 

Разглабяне 
на 

автомобила 

Сертифицирани 
места за 

разглабяне 

EU End-of-
Life 

Vehicles 
Directive 

2000/53/EC; 
EU Waste 
Directive 

2008/ 98/EC 

Съответно 
обучение 

Отстраняване 
на течности, 
разглабяне  
на опасни 

компоненти, 
премахване 
на шасито 

Стомана, 
мед, леки 

и 
скъпоценн
и метали, 
стъкло, 

пластмаси 
гуми, 
масла 

Разглабяне 
на батерията 
до модулно 

или 
клетъчно 

ниво 

Компании за 
рециклиране 

В България 
и ЕС няма 
регулация 

Ниво 3 – 
Работна среда 
с наличие на 

високо 
напрежение 

Разглабяне на 
модулите, 

работа  
с робот  

за разглабяне 

Meдни 
шини, 

кабели, 
печатни 
платки, 

пластмаси 

Рецикли-
ране на 

клетъчно 
ниво 

Компании  
за рециклиране 

на батерии 

EU Directive 
2006/66/EC 
за отпадъци 

от 
батерията 

Съответно 
обучение 

Пиромета- 
лургичен 

Никел, 
кобалт, 

мед 
Пиромета-
лургичен и 
Хидромета-

лургичен 

Никел, 
кобалт, 
литий 

 
Табл.1 – Рециклиране на различнитие компоненти от електроавтомобил пострадал 

при пътнотранспортно произшествие. [2] 
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Всеки дизайн на електроавтомобил варира от производител до производител. 
Трябва да се използват роботи за по-добра среда на работа. След прехаване на всички 
модули и клетки на батерията, те могат да се използват повторно ако нямат повреди 
по тях или да се рециклират за използване в производството на нови батерии. От 
икономическа и екологична гледна точка, рециклирането на електроавтомобили 
спестява много средства и намалява замърсяването. Европейският Съюз задължава 
всяка батерия от електроавтомобил да е на поне 50% рециклирана. 

 
2. Бъдещи перспективи. 

2.1. Доставяне на инфорцията за задвижващата система на автомобила. 
Целта на диспечера е да изпрати инфорция свързана с задвижваща система на ав-

томобила до спешните служби. Тази информация се изпраща по радио, но в близко 
бъдеще ще е добре да започне да се използва дигитален начин на изпращане. Ако из-
ползват дигитално устройство, пожарникарите ще могат да получават нова информа-
ция за автомобила много бързо и ще могат да следят допълнителна информация за 
батерията в реално време. 

 
2.2. Определяне на състоянието на батерията. 
Един от основните проблеми на пожарникарите след пристигане на мястото на 

инцидента е определяне състоянието на батерията, особенно ако е видимо повредена, 
но няма излизащ дим или пламък. Този период трябва да продължи 1 час преди авто-
мобила да се предаде кум други спешни служби. Също така, понякога е трудно да се 
определи дали батерията е засегната ако автомобила гори. Всяка батерия съдържа 
система, която следи нейното състояние, температура и напрежение, но тази инфор-
мация е достъпна само до производителят на автомобила. Дори да се използва уред за 
диагностика, тези данни са недостъпни. В бъдеще ще е добре да се разработи стан-
дарт, който да позволява на пожарникарите да влизат в системата на батерията и да 
правят диагностика лесно и от разстояние. 

 
2.3. Използване на гасително копие. 
Повече нови електроавтомобили не са проектирани за използване на пожарни-

карска техника в случай на инцидент. Гасителното копие е много добър уред за ох-
лаждане и гасена на батерия, но ако не се използва на правилното място може да вло-
ши положението. Батериите на всеки електроавтомобил в бъдеще ще е добре да имат 
маркировка къде могат да се пробият от гасително копие в случай на пожар. 
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Abstract: A cluster structure of single-board Raspberry Pi microcomputers has been 
implemented. Laboratory studies and analysis of performance and energy efficiency 
characteristics for the created cluster have been carried out. 
 
Key words: Raspberry Pi microcomputers, computer cluster, performance, energy 
efficiency 
 

 
Въведение 
Архитектура на клъстерите 
Компютърният клъстер представлява паралелна структура, в която са свързани 

определен брой самостоятелни машини, които под управлението на операционната 
система работят като единен изчислителен ресурс. 

Компютърният възел на една такава структура може да се състои от единична или 
мултипроцесорна система с памет, входно-изходни устройства и операционна систе-
ма. Възлите може да се намират в един шкаф или разделени физически и свързани 
чрез LAN. Свързаните чрез LAN клъстери от компютри може да се представят като 
един единствен пред потребителя (фиг.1). 

 

 
 

Фиг. 1 
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Компоненти на клъстерите 
 

 Два или повече на брой компютри (PC, Workstations, Raspberry Pi, NanoPi 2 
Fire, Parallella) 

 Операционна система (сървърна, настолна, интегрирана) 
 Високоскоростни мрежови компоненти (комутатори, маршрутизатори) 
 Мрежови интерфейсни карти (NICs) – в повечето случаи на главния възел му 

трябват поне две мрежови карти 
 Хардуер или софтуер посредник на клъстера (Cluster Middleware) 
o Хардуер (Digital Memory Channel (DMC), Symmetric Multiprocessing (SMP)) 
o Програмни приложения (System Management Tools, Cluster Manager) 
o Ресурсно менажиране и софтуер за графици (Load Sharing Facility (LSF), 

Computing in Distributed Networked Environments (CODINE)) 
 Среда и инструменти за паралелно програмиране (компилатори, Parallel 

Virtual Machine, Message Passing Interface (MPI)) 
 Приложения за справяне с конкретни проблеми и задачи 
 

Хардуерният интерфейс на мрежата служи за предаването и получаването на па-
кети от данни между възлите на клъстера посредством мрежовия хардуер. 

Комуникационният софтуер предлага бърза и надеждна комуникация както меж-
ду възлите, така и извън тях. 

Възлите могат да работят, както заедно като единна машина, така и като индиви-
дуални компютри. Клъстерният посредник (middleware) е отговорен за създаване на 
илюзията, че многото свързани компютри работят като унифицирана интегрирана 
система. 

 
Видове клъстери 
Клъстери от лични компютри  
Клъстерите от лични компютри се съставят от обикновени компютри свързани в 

мрежа и работещи заедно. Пригодени са за най-различни задачи и приложения. Из-
ползваните компютри обикновено са нискобюджетни и широкодостъпни. Свързват се 
посредством изграждане на локална мрежа между възлите,  използвайки комутатори 
или маршрутизатори. Сравнително евтина алтернатива на суперкомпютрите пред-
ставляват клъстерите от типа Beowulf, които се състоят от множество нескъпострува-
щи компютри и използват безплатни софтуери с отворен код. Обикновено използват 
Unix базирани операционни системи, като BSD, Linux и Solaris. Включват библиотеки 
като Message Passing Interface (MPI) и Parallel Virtual Machine (PVM). 

 

Клъстери от работни станции  
Поради увеличаващата се нужда от повече изчислителна мощ, все по-разпростра-

нени стават клъстерите от работни станции. Работните станции са специални ком-
пютри проектирани за техническа или научна работа, като те са по-качествени, по-из-
дръжливи и не на последно място по-производителни. Често една работна станция 
може да бъде използвана от няколко души посредством виртуални частни мрежи.  

Клъстерите от работни станции са свързани с различни бързоскоростни мрежови 
технологии, като гигабитови маршрутизатори и многослоени комутатори. Такъв тип 
мрежи със съответните софтуери и протоколи са проектирани да намалят латентност-
та и времето за достъп. 
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От голямо значение за този тип клъстери е да се оптимизира използваната изчис-
лителна мощ да бъде на пълен капацитет, т.е. да не се позволява работните станции да 
стоят без работа. Софтуера, който се използва често е специализиран и проектиран за 
определен тип работа и справяне с проблем. 

 
Клъстери от едноплаткови компютри  
Едноплатковият компютър е напълно функционална компютърна система изгра-

дена върху една единствена печатна платка. Те имат микропроцесор, памет, входно/ 
изходни системи и други характеристики, нужни за основната работа на един компю-
тър. За разлика от персоналните компютри при едноплатковите често няма слотове за 
разширяване, както и основните му компоненти са запоени за платката, така че пос-
ледващ ъпгрейд на процесор или оперативна памет е невъзможна.  

Съществуват много вариации на едноплатковите компютри по размер, форма, 
форм фактор и характеристики. Поради напредването на технологиите цените на тези 
устройства обикновено са ниски, за това те са все по-търсени. 

Клъстерите от едноплаткови компютри са лесно преносими и с малък форм фак-
тор, но основният недостатък е сравнително ниската обща производителност. Въпре-
ки това те са все по разпространени поради ниската обща цена и това, че все пак са 
отлични за пускане и тестване на паралелна обработка на данни. Използват се пре-
димно в академични среди, но и все по често като малки web сървъри и клъстери за 
резервираност.  

Връзката между възлите е подобна като при останалите типове клъстери чрез из-
граждане на локална мрежа използвайки комутатори или маршрутизатори. Използват 
се предимно ARM базирани програми и операционни системи, които по нищо не от-
стъпват от останалите видове софтуер.   

 
Възможности и предимства на клъстерите  
Клъстерната технология позволява по-висока изчислителна мощ, използвайки 

сравнително стандартна техника, която може да бъде закупена на ниска цена.  
Друго предимство е повишената надеждност поради факта, че всеки един компю-

тър в така формираната структура може да се разглежда като резервен и да поеме ра-
ботата на друг, в случай на повреда.  

Клъстерните системи водят със себе си много предимства на скалируемите пара-
лелни изчисления. Много от тези предимства са следствие на съотношението цена/ 
производителност спрямо големите суперкомпютри.  

 

Някои по-важни предимства и възможности са: 
 Скалируемост – Принципната структура на всеки клъстер, лежи във възмож-

ността за скалируемост. Чрез по-ниската цена и по-голямата достъпност на 
елементите се осигуря много по-гъвкави системи отговарящи на нуждата от 
производителност и отказоустойчивост на потребителя. Друга перспектива на 
скалируемостта е възможността за постоянно разширяване на паметта за съх-
ранение, както и оперативната памет.  

 Съотношение цена/качество – Без съмнение най-признатото предимство на 
клъстерните системи е именно съотношението цена/качество. За много потре-
бители клъстерите са с предимство по отношение на производителността в 
сравнение с масивните паралелни процесори (massive parallel processors) и 
системите с разпределена памет. Сравнително ниската цена на клъстерите ги 
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прави идеални в академичните среди, позволявайки обучението и тренировка-
та за паралелно програмиране. 

 Гъвкавост на конфигурацията и обновяване на системата – В зависимост от 
конкретните потребители съществува широк диапазон от конфигурации, с 
много малко рестрикции от производителите. Клъстерите могат да бъдат опти-
мизирани за необходимите способности и капацитет, които най-добре отго-
варят на естеството на проблема, който се решава.  

 
 

Клъстерна структура, базирана на Raspberry Pi едноплаткови микро-
компютри 
Клъстерът обединява два модула от паралелно свързани Raspberry Pi едноплатко-

ви микрокомпютри.  
В първия модул са използвани четири броя Raspberry Pi 3B+ микрокомпютри ком-

пютри (фиг. 2 ). 
 

 
 

Фиг. 2 
 

Те имат следната спецификация: 
 

 процесор – Broadcom BCM2837B0 quad-core A53 (ARMv8) 64-bit @ 1.4GHz 
 RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 
 мрежа – Gigabit Ethernet (via USB channel), 2.4GHz and 5GHz 802.11b/g/n/ac 

Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) 
 хранилище – Micro-SD 
 GPU: Broadcom Videocore-IV 
 портове – HDMI, 3.5mm аналогов аудио-видео жак, 4x USB 2.0, Ethernet, 

Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI) 
 захранване – 5V/2.5A DC през micro USB 

 
Във втория модул са включени четири броя Raspberry Pi 4 компютри (фиг. 3), 

които имат следната спецификация: 
 процесор – Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC 

@ 1.5GHz 
 RAM – 4GB LPDDR4-3200 SDRAM 
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 мрежа –  2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE, 
Gigabit Ethernet,  

 хранилище – Micro-SD card 
 портове – 2 USB 3.0 ports, 2 USB 2.0 ports, 2 HDMI micro ports, 2-lane MIPI 

DSI display port, 2-lane MIPI CSI camera port 
 захранване – 5V DC през USB-C connector. 

 

 
Фиг. 3 

 
Концептуалната схема на клъстера е показана на фиг. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4 
 

Изследване на производителността и енергийната ефективност на Raspberry 
Pi базиран компютърен клъстер 

Производителност 
Проведеният тест за производителност е за намиране на всички прости числа от  

1 до 100 000. Разгледани са три случая на скалиране на системата : 
 един микрокомпютър  Raspberry Pi 3/ Raspberry P4 
 четири микрокомпютъра Raspberry Pi 3/ Raspberry P4 
 осем микрокомпютъра Raspberry Pi 3 & Raspberry P4 
 
Получените резултати от тестването са показани на фиг. 5. 
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Фиг. 5 

 

С резултатите експериментално се потвърждава зависимостта между производи-
телността и броя на паралелно работещите възли в една паралелна компютърна 
структура, представена на графиката на фиг. 5.  Във втората зона на тази графика се 
вижда, че пропорционалното увеличение на производителността постепенно намалява. 

 
Енергийна ефективност 
В процеса на изпълнението на тестовата задача се измерва консумацията на елек-

троенергия  при работа на самостоятелни, на обединени в клъстерни структури от че-
тири и съответно  осем броя Raspberry Pi микрокомпютри. Съотношението ват/ изчис-
ления за разгледаните случаи е показано на фиг. 6. 

 

 
 

Фиг. 6. 
 

Очакваното увеличение на консумацията при включване на повече работещи 
възли не се наблюдава, защото паралелната структура е ефективна при изпълнение на 
сложни изчислителни задачи. 

 
Заключение: 
Използването на клъстерни структури позволява на първо място да се повиши 

производителността на така получената компютърна система. В същото време, това е 
съпроводено с  консумирането на повече електрическа енергия, което от своя страна 
води до нарастване на въглеродния отпечатък. Това поставя с особена важност въпро-
сът за енергийната ефективност при изграждане на компютърни клъстери. 
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ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ 

 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
инж. Иван Попов 

Бургаски свободен университет 
 

FIRE SAFETY OF VESSELS 
 

Prof. Dr. Eng. Radostin Dolchinkov 
Eng. Ivan Popov 

Burgas Free University 
 

Abstract: According to the accepted classification, there are seagoing ships and inland 
waterway vessels. According to their purpose, they are subdivided into small vehicles, 
passenger ships and hotel ships, cargo ships and container ships and tankers. Depending 
on the transported cargo, they are for bulk cargo, passenger cargo, self-propelled cargo, 
mixed, special purpose - scientific, navigation, military. Fire safety requirements vary from 
vessel to vessel. The publication examines the features and differences of fire safety for 
seagoing ships and inland waterway vessels. 
 

Key words: seagoing ships, inland waterway vessels,  
 
 

Класификация на корабите: 
Съгласно възприетата класификация се различават морски кораби и кораби за 

вътрешен транспорт. 
Според предназначението си се подразделят на малки транспортни средства; път-

нически кораби и кораби-хотели; товарни кораби и кораби-контейнери; танкери. 
В зависимост от превозваните товари биват за насипни товари; пътнически; за са-

моходни товари; смесени; със специално предназначение – научни, навигационни, 
военни и т.н. 

 

Изисквания за пожарна безопасност за пътнически кораби: 
Постоянно действаща пожароизвестителна система, изведена на място с постоян-

но дежурство; 
Пожарозащитни прегради от съответен клас на огнеустойчивост; 
Стълби, изходи, канали за вентилация и др.,които са разделени с пожарни клапи; 
Изградено пожарогасително съоръжение; 
План за безопасност. 

Изисквания за пожарна безопасност към ро-ро кораби: 
Отоплителни съоръжения, използващи нефт, помпи за гориво, сепаратори за го-

риво и вентилатори да имат монтирани съоръжения за аварийно изключване; 
Използваните течни горива да имат пламна температура по-висока от 55°С; 
Всички възможни за използване гасителни вещества изискват разрешение и след 

инсталиране – проверка от компетентните органи; 
Използваните кабели на кораба да бъдат изпълнени от трудно възпламеними, 

самозагасяващи и устойчиви срещу вода, нефт и масла материали. 
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Изисквания за пожарна безопасност към танкери: 
Разрешено е използването само на взривозащитени електрически работни сред-

ства и превключватели; 
Пожароизвестителна система и пожароизвестителни постове, оборудвани със 

съответните датчици; 
Пожарогасителна инсталация, захранвана от водопровод и оборудвана с опреде-

лени шлангове и струйници; 
Пожарозащитни прегради в напречна и надлъжна посока – кофердам; 
Резервоарите са разделени както при автомобилите-цистерни, като всеки резер-

воар има вентил, при необходимост парите се отвеждат поотделно; 
 

Транспорт на опасни товари по море 
Опасните товари за превоз по море са разделени в 9 класа. 
Взриво или пожароопасни са товарите от първите 5 класа: 
1-ви клас са взривни в-ва; 
2-ри клас – газове;  
3-ти клас – лесновъзпламеняващи се газове;  
4-ти клас – възпламеняващи се твърди в-ва;  
5-ти клас – окисляващи се в-ва и органични прекиси. 
 
Основни причини за възникване на пожари на плавателни съдове: 
Самозапалване на вещества и материали; 
Неизправност на електроуредите; 
Извършване на заваръчни работи; 
Експлозии; 
Невнимателно боравене с огън; 
Лошокачествен ремонт; 
Умишлени палежи. 
 

Изискванията към ПБ, формулирани в конвенцията СОЛАС и редица други меж-
дународни документи са: 

Изисквания към конструкцията на горивните танкове, мерителните тръби в тях 
или други нивомери; 

Изисквания към горивните системи, горивните тръбопроводи, горивната армату-
ра, изолацията на тръбопроводите; 

Изисквания към автоматизацията и сигнализацията за нивото и подгряването на 
горивните цистерни; 

Изисквания към автоматична пожароизвестителна система. 

 
1. ПОЖАРЕН ИНЦИДЕНТ НА м/s SCANDINAVIAN STAR 
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип-ферибот за пътници и автомобили 
Сертифициран от US Coast Guard и Lloid Register of Shipping 
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Фиг. 1. Пожарен инцидент на м/s scandinavian star 
 

Палуба 1. МО и танкове 
Палуба 2. МО, помещения за различните машини и механизми, хладилни поме-

щения и кабини за екипажа. 
Палуби 3-4. Палуба за превозните средства,пасажерски кабини на всеки борд. 
Палуба 5. Пасажерски кабини. 
Палуба 6. Салон,ресторант и магазини. 
Палуба 7. Магазини,кабини за офицерския състав, лодъчна палуба. 
Палуба 8. Навигационен мостик,офицерски  
 
КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ 
Конструктивните особености са изградени по изискванията на системата SOLAS 

1960 са: 
Огнеупорни материали за вътрешните прегради; 
Преградите на жилищните палуби – от азбестов силикат покрит с ламинирана 

пластмаса; 
Вътрешна облицовка на стените – азбестов силикат покрит с ламинирана пласт-

маса; 
Преградите – пожароустойчиви, клас „ А“ 
Изолация на палубата тип Rockwool; 
Вратите на кабините – клас „ В-15“ 
Корабът е разделен на 3 главни вертикални пожарни зони; 
От 3та до 4та палуба – по 4 бройки на всеки борд; 
Корабът не е обурудван с автоматична система за пожаро-известяване. 
 
ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРЕДИЗВИКВАЩИ БЕДСТВИЕТО 
До 1987 г. – Клас от Bureau Veritas после от Lloyd register; 
Месец март 1990 г. е закупен от V R Dano Group с цел подържането на ротацията 

между Дания и Норвегия; 
На борда – само 9 члена от предишния екипаж; 
Нает е нов хотелски персонал с португалска националност. 
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ПОЖАР НА БОРДА 
На 1 април м/s SCANDINAVIAN STAR започва рейс по ротацията Frederishaven – 

Oslo. Отплава от Oslo в 21.45 часа с екипаж от 99 човека и 383 пасажера. Между 
01.45 ч. и 02.00 часа – малък пожар на куп спални завивки пред кабина 416 на ЛБ на 
4 палуба. Бързо е загасен. След 02.00 часа – втори пожар в кърмовата част на задния 
канижел, палуба 3. Пожарът не е локализиран. 

ИЗВЕСТИЕ ЗА БЕДСТВИЕТО 
В 02.24 часа на 7 април е изпратено съобщение за помощ; 
В 03.20 часа – решение на Капитана за напускане на кораба. 

ДЕЙСТВИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА КОРАБА. 
От 11.55 часа до 21.17 часа – буксиране на кораба до гр. Лисекил, Швеция. Про-

дължава разпространението на пожара. 
Противопожарната служба продължава с действия на кораба. Настъпва разраст-

ване и разпространение на пожара със сериозни щети на повечето палуби. В 16.00 
часа на 8 април пожарът е изгасен. 

ПОРАЖЕНИЯ ОТ ПОЖАРА. 
Загинали са 158 човека, основно от дишане на атмосфера наситена с СО и циано-

водородни съединения 

РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ 
Комисия от Швеция, Дания и Норвегия за съвместно разследване издирва свиде-

телски показания и щателно инспектиране на кораба и експериментални изследвания 
в лаборатории в трите държави. 

ПРИЧИНИ ЗА ПОЖАРА 
Най-вероятно, но недоказано, предумишлено предизвикване, чрез открит огън 

върху спалното бельо – при първия и втория пожар, като поради липса на достъчно 
факти никой не е подведен под отговорност за предизвикване на пожарите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Трагедията с Scandinavian Star ни показва отново колко важно е бързото локали-

зиране на пожара, правилното организиране на евакуационните процедури ръководе-
ни от добре обучени хора.  

ПРЕПОРЪКИ НА КОМИСИЯТА 
Препоръки към всички кораби превозващи пътници до и от скандинавските прис-

танища: 
Да бъдат оборудвани със спринклерни системи; 
Да бъдат оборудвани с детектори за дим в канижелите, траповете, салоните и ка-

бините. Детекторите за дим да са свързани с индикатори на навигационния мостик;  
Екипажите да са посещавали курсове по безопасност одобрени от морската адми-

нистрация; 
Корабите да бъдат инспектирани преди пускане в експлоатация и периодично да 

бъдат проверявани. 
 
КОРЕКЦИИ И ДОПЪЛНЕНИЯ /на конвенциите SOLAS след инцидента/ 
Цялостна ревизия на SOLAS, Глава II-2; 
Нова структура на SOLAS, Глава II-2. 
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2. ПОЖАРЕН ИНЦИДЕНТ НА М/Т „МЕСТА“ 

Предистория 
На 28.04.2001г. танкерът м/т „Места“ се намира на рейда във Варна. Обстановка-

та на плавателния съд е следната:  
Корабът е без товар извън експлоатация и се извършва подготовка за извършване 

на планов ремонт. Подготвени са за ремонт всички танкове, с изключение на 5-ти 
централен и страничните събирателни танкове, които граничат с него. Има сключен 
договор с Румънска фирма, за сдаване на миячните и отпадните води, тъй като в 
България няма приемателни съоръжения и възможност за сдаването им.  

На 07.05.2001 г. в 11.03 часа на м/т „Места“ възниква взрив и пожар.  
Преди пожара обстановката на плавателния съд е следната:  
Всички товарни танкове с изключение на пети централен са измити и почистени 

с гореща вода (с темп. 60о С и налягане 0.6-0.7 МРа ,танковете са вентилирани и е 
осъществен контрол на атмосферата в тях, наличните отпадни води /около 1000 тона/ 
са прехвърлени в пети централен танк. – температурата на сместа вода-петролни 
продукти е около 35оС; петролните продукти, които са по-леки от водата се намират 
на повърхността на водния слой с дебелина 15-20 см; на палубата на танкера има 
извадени от танковете и подготвени за сдаване твърди отпадъци/ камъни, пясък и др. 
седименти/. 

Вследствие на взрива на борда възниква пожар с площ около 2000м2. Горят 5-ти 
централен, 5-ти ляв и 5-ти десен карго танкове. Вероятно горене е имало и под палуб-
ното пространство на 4-ти централен танк. При пожара са горели остатъчни нефто-
продукти и седименти. В съседство с 5-ти ляв и десен събирателни танкове са разпо-
ложени танковете за корабно гориво. Същите са отделени от зоната на пожара с въз-
душни междини с размер 1 м. При гасенето е извършено интензивно охлаждане, по-
ради което не е допуснато разпространение на пожара в горивните танкове и същите 
не са засегнати.  

 
Последователността на действията, описани в корабния дневник е следната:  

07.05.2001 г. – 11,03 ч. – взрив на 5-ти централен танк;  
11,06 ч. – капитанът на „Места“ се качва на мостика, откъдето видимостта е най-

добра и извършва разузнаване.  
11,07 ч. – заповядано е задействането на пенната гасителна инсталаци. 
11,10 ч. – капитанът на кораба констатира, че не възможно гасене със стационар-

ната гасителна инсталация, поради разрушаване на централния захрнващ тръбопро-
вод. Подаваният разтвор започва да изтича под налягане, но поради наклона на ко-
раба, започва да се стича към кърмата на кораба и не попада в огнището на пожара. 

11, 15 ч.– капитанът заповядва напускане на кораба. 
11, 45 ч. – 27 човека напускат кораба и са прибрани от катер на Румънската бре-

гова охрана. Петима членове на екипажа остават на борда на „Места“. Двама членове 
на екипажа остават в неизвестност.  

13, 00 ч. –  спасителни кораби подхождат към „Места“ и започва гасене. Гасенето 
се извършва от сили и средства на Румънската брегова охрана.  

16,00; 20,00; 0,00 ч. – в корабния дневник е посочено, че гасенето продължава.  

На 08.05.2001 г. в 06,40 ч. – обявен е край на операцията по погасяване на по-
жара.  
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На база на извършения оглед и събраната информация е констатирано следното:  
За извършване на огневи работи на танкера „Места“ са използвани два стацио-

нарни оксиженови апарата, като същите са разположени в задната част на кораба; 
има и оксиженов апарат, разположен в машинното отделение; към времето на въз-
никване на експлозията не са извършвани огневи работи; всичките заваръчни съоръ-
жения са открити здрави. Може да се предполага, че ъглошлайфът се е намирал в зо-
ната на експлозията и е изхвърлен зад борда. Въз основа на цялостния анализ е въз-
можно да се изградят следните хипотези за причините за възникване на взрив и по-
жар на танкера „Места“:  

а/ възможно е вследствие на работата с ъглошлафа, отделените искри да са по-
паднали върху чувалите или варелите със седименти и петролни отпадъци и да са 
предизвикали локален взрив./По сведения на екипажа преди основния взрив са чути 
няколко по-слаби взривове/. Впоследствие възникналите локални взривове може да 
са предизвикали взрив и в свободния паро-въздушен обем на 5 -ти танк.  

б/ възможно искрите, отделените при рязане с ъглошлайфа да са попаднали ди-
ректно във въздушното пространство над 5-ти танк. Такава възможност е съществу-
вала, защото са били отворени капаците на шахтите за промиване и люковете на пети 
танк.  

 

 
 

Фиг. 2. Щетите в следствие на експлозията на танкера 
 

Изложените факти и обстоятелства дават основание да се допусне, че е възможно 
експлозията на танкера „места“, в 11,03 часа на 07.05.2001 г. да е възникнала вследст-
вие на ремонтни работи, извършвани в близост до затворени обеми, в които е същест-
вувала взривоопасна концентрация.  

Изводът, който може да се направи, че пожарната опасност на танкерите е изклю-
чително висока. В конкретния случай дори и след основното почистване и много-
кратно вентилиране на отделните танкове на „Места“, количеството петролни про-
дукти намиращи се в отпадните миячни води е напълно достатъчно за образуване на 
ВОС.  
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Увод  

Главната цел на програмната симулация е да създаде широк спектър от знания с 
базови електронни схеми необходими за по-нататъшното обучение. В този смисъл 
програмното изследване се явява начало на творческа кариера в избраната професио-
нална област. Не рядко се наблюдава разминаване на знания и резултати от симула-
ция. Този фактор е субективен съпроводен с много аргументи, но в случая поставяме 
разглеждането в плоскостта на творческите знания приложени към програмните про-
дукти за симулация на електронни схеми. Съществуват множество програмни среди 
за интерактивна симулация [3], [4], [5], но наложилата се през годините е тази която 
успява да осъвремени своите моделни и технически параметри в област електроника. 
Това осъвременяване е свързано с обновяване на моделите на нови електронни еле-
менти. Съвременните програмни продукти за симулация представят резултат чрез 
моделен анализ на участващите компоненти. Предвидените моделни параметри се ос-
новават на известната теория за моделиране поведението на компонентите. Извест-
ната теоретична основа е създадена на база доказателство на теореми с помощта на 
който могат да се създадат различни модели. Често повечето от тези модели не успя-
ват точно да пресъздадат практическата задача и по този начин се появяват множест-
во нереални решения. За насочване на знанията на студентите статията предлага не-
престанен синхрон между теоретичните модели и практическите решения. Този на-
чин на представяне затвърждава теоретичните модели и води до преоткриване на ре-
зултатите от студента. 
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Синхронизиране на теоретико-практичната работа при моделиране на 
електронни схеми 

За правилната синхронизация на теоретичните знания с практиката е необходимо 
прецизно описание и използване на точни модели за анализ. Провежданите анализи в 
PSPICE използват моделни описания на компонентите който понякога не успяват 
съвсем точно да опишат практическото поведение. За да се преодолее този недоста-
тък трябва да се заложи на пълния синхрон между модела за симулация и известен 
практически резултат. Въпросният синхрон между моделното описание и симулатив-
но изследване се практикува към различни програмни продукти, като в случаи на 
схемотехническо изследване най-добрия е PSPICE/OrCAD. Работата с продукта по-
мага да се разбере доколко добре е усвоен теоретичния материал за да бъде приложен 
за анализ и програмна симулация.  Програмната симулация в нейната същност на 
разглеждане представлява не толкова рутинното умение (напр. Умение за работа с 
елементи) а по скоро откритие и научни постижения в пряко съчетание с теоретична-
та основа. По отношение на различните софтуерни продукти и анализи в дадена тех-
ническа област може да се говори много. Поставената цел е материала да бъде макси-
мално достъпен за студентите и в достатъчна пълнота за да предизвика желаните 
програмни резултати.  Този тип трайни знания могат да послужат за начални но зна-
чими изследвания и идеи непознати до този момент на обучение. Това което всъщ-
ност предлага програмната симулация е да се стигне до там, че познатия материал да 
бъде творчески а не в рутинно изследване. Да се достигне до такова ниво на задаване 
на параметрите при което натрупаните знания и опит да са достатъчни за самостоя-
телна работа и защо не лични разработки. Програмната симулация в много случаи е 
спонсориран от извън университетски организации имащи пряк интерес от конкретна 
разработка. Някои области на програмна симулация в електрониката са: професио-
нални аудио системи за озвучаване; аудио ефекти със прилежащите акустичните из-
мервания; измерване на определени физични величини; Проектиране на различни 
електронни устройства за наблюдаване на бавно изменящи се електромеханични про-
цеси, лабораторни модели на резервирани захранвания [6]. Извеждане на предава-
телни характеристики и като резултат усъвършенстване на конкретния електронен 
възел или изделие. Именно резултата от тези и подобни изследвания ще покаже до-
колко системата работи правилно. 

Програмната симулация разглежда въпроса по отношение на активността на сту-
дента и неговото отношение към самостоятелна работа. Това като цяло ясно може да 
докаже докъде получените знания могат да бъдат приложени. Недвусмислена в това 
отношение е предварителната подготовка. Програмната симулация усвоена от сту-
дента е разглеждана по отношение на нейната гъвкавост и точност на прилагане при 
представянето в конкретна схемотехническа област. Способността и логическата ми-
съл могат лесно да бъдат проследени в един подобен процес. При подобен род пред-
ставяне трябва непременно да се съобразим с това доколко заученият теоретичен ма-
териал е съгласуван с постигнатите програмни резултати. Единствената програмна 
среда която позволява редакция на тези моделни параметри се нарича PSPICE. Името 
произлиза от английската абревиатура Simulation Programs with Integrated Circuit 
Emphasis (Симулативна програмна среда с интегрирани схемни модели). За да се из-
върши програмна симулация с PSPICE е необходимо познаването на последователна-
та методика показана на фиг.1. 
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Фиг. 1. Предложена последователност на работа за теоретико-практическо 
обучение с PSPICE 

 
Заключение 
Разглежданият материал за програмна симулация е в пряка зависимост от теоре-

тичното и практическото моделиране на електронни елементи. Този тип синхрон е 
напълно необходим и дори задължителен при програмната симулация на електронни 
схеми. Предложената техническа последователност предвижда последователно на-
растване на знанията и тяхното приложение за провеждане на програмна симулация. 
Съвременните методи за моделиране и програмна симулация са основата на трайните 
знания и заемат особено важна роля при практическата работа на студента. 
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Увод  

Главната цел на програмната симулация е да създаде широк спектър от знания с 
базови електронни схеми необходими за по-нататъшното обучение. В този смисъл 
програмното изследване се явява начало на творческа кариера в избраната професио-
нална област. Не рядко се наблюдава разминаване на знания и резултати от симула-
ция. Този фактор е субективен съпроводен с много аргументи, но в случая поставяме 
разглеждането в плоскостта на творческите знания приложени към програмните про-
дукти за симулация на електронни схеми. Съществуват множество програмни среди 
за интерактивна симулация, но наложилата се през годините е тази която успява да 
осъвремени своите моделни и технически параметри. Това осъвременяване е свърза-
но с обновяване на моделите на нови електронни елементи.  Съвременните програм-
ни продукти за симулация представят резултат чрез моделен анализ на участващите 
компоненти. Предвидените моделни параметри се основават на известната теория за 
моделиране поведението на компонентите. Известната теоретична основа е създадена 
на база доказателство на теореми с помощта на който могат да се създадат различни 
модели. Често повечето от тези модели не успяват точно да пресъздадат практическа-
та задача и по този начин се появяват множество нереални решения. За насочване на 
знанията на студентите статията предлага непрестанен синхрон между теоретичните 
модели и практическите решения. Този начин на представяне затвърждава теоретич-
ните модели и води до преоткриване на резултатите от студента. 
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Синтаксис на схемните модели при PSPICE DEMO 

Когато се използва програмен продукт PSPICE описанието на принципната схема 
(свързването на схемата) се прави с текстов файл наречен схематичен или *.CYR 
файл изписан с латински букви. При този начин на описание липсва графично пред-
ставяне на принципната схема с което отпадат всякакви възможни грешки при свърз-
ване. Метода позволява бързо и лесно създаване на шаблонни схеми и редакция на 
моделни параметри. Логиката в описанието е номериране на отделните възли с циф-
рено или буквено-цифрено означение. Използваните цифри трябва да бъдат цели по-
ложителни числа от 1 до N (до 131 символа), като изключение прави извода с нулев 
потенциал (маса), който се бележи с цифрата „0”.  Този тип възел се явява глобален и 
навсякъде където участва съответния извод се свързва към „маса”. Друг начин за оз-
начение на глобален извод е “$G_1” което означава глобален параметър за връзка на 
всички изводи в схемата с едноименното им значение. Глобалните връзки в една схе-
ма се използват където е включен макромодел на електронен елемент. Типа на из-
ползваните елементи се определя от структурата на текстовото задание. Дори значе-
нието на първата буква използвана в описанието на всеки ред показва какъв ще бъде 
използвания елемент. Тази буква винаги е латинска и може да бъде от A до Z, като 
веднага след нея се изписва поредния номер на елемента. При описанието на елек-
тронните елементи в програмен продукт PSPICE се използва специфична подредба, 
като първо се изписва името на избрания елемент следвано от изводите на неговото 
свързване. Веднага след описание на свързващите изводи следва моделното предста-
вяне на елемента (ако има такова) и в края на описанието се задава стойността. При-
мерно описание на резистор и бобина е показано в таблица.1. 

 
Таблица.1. 

 

Елемент Име Пол. извод Отр. извод Модел стойност 

R1 1 2 - 100 

L1 2 3 - 10u 

 
Пример: Нека с моделни параметри представим описанието на резистор(R1) заед-

но с моделно разпределение на толеранса във вида: 
 

.distribution Rdis (-1,1) (0,1) (.2,1) (1,.2) 
Rm 1 2 R1 10k 
Rc 2 3 R2 100k 
.model R1 RES (R=1.5 dev/Rdis 10%) 
.model R2 RES (R=1.5 dev/Rdis 20%) 
 

Посочените параметри са ориентировъчни за конкретния пример и техните стой-
ности зависят от допълнителни параметри. В посочените параметри са показани ми-
нимално необходимите параметри при определяне модела на елемента. Значението 
на тези параметри е различно според типа на използвания елемент. Заложеното име 
на модела се споменава при описание на самия елемент, докато типа на модела опре-
деля типа на електронния елемент за който този модел е предназначен. Моделните 
параметри са онези стойности на модела с който се дефинира описанието на желания 
електронен елемент. 
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Заключение 

Разглежданият материал за програмна симулация е в пряка зависимост от теоре-
тичното и практическото моделиране на електронни елементи. Този тип синхрон е 
напълно необходим и дори задължителен при програмната симулация на електронни 
схеми. Предложената техническа последователност предвижда последователно на-
растване на знанията и тяхното приложение за провеждане на програмна симулация. 
Съвременните методи за моделиране и програмна симулация са основата на трайните 
знания и заемат особено важна роля при практическата работа на студента. 

 
 

Използвана литература 
 
[1] G. Massobrio, P.Antognetti., „Semiconductor device modeling with SPICE” 

McGraw-Hill Professional 2012 
[2] D. Fitpatzpatrick „Analog design and simulation using orcad capture and pspice” 

Copyright Elsevier 2012 
[3] How to get started with spice? 
[4] PSpice Frequently Asked Questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

569 

 
ВЯТЪРНИТЕ ГЕНЕРАТОРИ, КАТО ОБЕКТ НА ОЦЕНКА 

 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
Бургаски свободен университет 

 
WIND GENERATORS AS AN OBJECT OF EVALUATION 

 

Prof. Dr. Eng. Radostin Dolchinkov 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: The peculiarity of wind generators as an object of evaluation is that they are a 
complex system - equipment that has separate elements that can be subject to self-
assessment, as well as the fact that the wind generator that produces electricity together 
with service equipment can be considered and evaluates as a business, through the 
approaches and methods used in the valuation of commercial enterprises.  
The second important feature is that the installed and operated wind generator are 
permanently connected to the ground through their foundations and are essentially 
immovable facilities. The necessary documents under the Spatial Development Act are 
being developed for it and construction and installation activities are being carried out. 
Therefore, in their assessment as an active object, two appraisal competencies are required - 
an independent real estate appraiser and an independent appraiser of machinery and 
equipment. When evaluating a wind generator or wind farm, an independent appraiser of 
commercial enterprises and receivables may be involved as an independent business.  
 
Key words: wind generators, evaluating, wind farm. 

 
 

Аспекти, процедури и етапи при изготвяне на оценката 
Оценителската дейност е пряко свързана с развитието на пазарните отношения. 

Тя намира своето приложение във всички сектори на стопанската икономика в които 
се извършват традиционните пазарни действия свързани с покупко-продажба на 
активи, отразяване на стойността на активите във финансовите отчети, използването 
на активите като средство за дружествени дялове в други дружества, за увеличаване 
на капитала на дружеството, за обезпечаване на вземания от кредитори. Активно се 
прилага и при определяне на стойността на търговски предприятия, финансови 
институции и инструменти. Всичко гореизброено е и основанието за навлизане на 
оценителската практика и в нововъзникващи стопански сектори и подсектори, какъв-
то се явяват и алтеративни източници на енергия, които се развиха в България през 
последните няколко години и най-вече с построяването на вятърни генератори, вя-
търни паркове и фотоволтаични централи. 

Какъв е пазара на оценителските услуги в сферата на посочените алтернативни 
източници и от какво се оформя той? 

За да се помогне в отговора на поставения въпрос е необходимо да си припомним 
някои основни моменти в процесът на оценяването. Всяка една оценка има своя 
обект на оценяване, предмет на оценяване, задача на оценката и предназначение на 
оценката. 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

570 

Обект на оценката съгласно наложената практика това са: 
 активи – материални и нематериални (недвижими имоти, машини и съоръже-

ния, земи и трайни насаждения, поземлени имоти в горски територии, инте-
лектуална и индустриална собственост и други фактически отношение); 

 търговски предприятия и вземания; 
 финансови инструменти и институции; 
 произведения на изкуството. 
 

Предмет на оценката това са правата върху горепосочените обекти, които съглас-
но заданието трябва да бъдат оценявани. 

Задача на всяка оценка е определянето на пазарната или различна от пазарната 
стойност на правата върху оценяваните обекти. 

 

Предназначението на оценката се определя от целите за които се извършва една 
оценка и тя е обикновенно вземане решение на собственика за: 
 покупко-продажба; 
 за потребностите на финансовата отчетност; 
 за апортни вноски в търговски предприя; 
 за обезпечаване на заеми или кредити; 
 за анализиране на обектите когато те са обект на инвестиционни проекти; 
 за снемане на активите или ликвидация на търговските предприятия или 

финансовите институции; 
 за определяне на нанесени щети върху отделни активи. 
 

Всички тези елементи на оценителския процес образуват именно и пъстрата кар-
тина на пазара на оценителските услуги. 

Върху елементите на оценителския процес силно влияние указва и стопанския 
сектор в който се намират активите или търговските предприятия. 

В конкретната тема обект на оценка – вятърните генератори се намират в 
сектора Енергетика. 

Този сектор, обхваща дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзи-
тен пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пре-
нос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна 
енергия и природен газ. 

Подсектор в който се намират алтернативните източници на енергия е Електри-
ческа енергия. 

Характерно за сектора е, че той е регулируем от държавата сектор, поради това, 
че държавата има орган - ДКВЕР, който определя цените и тарифите в този сектор. 
Това е важна характеристика, която силно влияе върху използването на методите за-
ложени в Подхода на доходите от страна на оценителите. 

Разбира се в този сектор се очаква да се развият и пазарните цени на произвежда-
ната електроенергия, но отчитайки сегашното състояние то това е обозримо бъдеще. 

 

Оценителят използва следните процедури при анализа: 
 Събиране на необходимата информация от официалните статистически и па-

зарни източници; 
 Събиране на информация в т.ч. и прогнозна чрез разговори с брокери на 

недвижими имоти и строителни организации; 
 Произвеждане на нова информация чрез актуализиране стойностите на ак-

тивите. 
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 Компютърна обработка на информацията, анализиране и оценяване на резул-
татите чрез прилагане на подходящи за целта алгоритми. 

 Анализиране на информацията и извършване на необходимите корекции; 
 Прилагане на приетите методи за оценка и анализиране на резултатите от 

тях. 
 
Подходи, методи и модели при оценката на вятърен генератор  

Особеност на вятърните генератори, като обект на оценка е, че те са сложна сис-
тема – съоръжения, което имат отделни елементи които могат да подлежат на само-
стоятелна оценка, както и това, че вятърния генератор който произвежда електро-
енергия заедно с обслужващото оборудване може да се разглежда и оценява като биз-
нес т.е. чрез подходите и методите използвани при оценката на търговски предприя-
тия. 

Втората важна особеност, е че монтирания и експлоатиращ се вятърен генератор 
са трайно свързани със земята чрез своите фундаменти и по същество се явяват не-
движимо съоръжения. За него се разработват необходимите документи по ЗУТ и се 
извършват строително монтажни дейности. Следователно при оценката им като дей-
стващ обект са необходими две оценителски правоспособности - независим оценител 
на недвижими имоти и независим оценител на машини и съоръжения. При оценката 
на вятърен генератор или вятърен парк, като самостоятелен бизнес може да бъде при-
влечен и независим оценител на търговски предприятия и вземания. 
  

 
Фиг. 1. Процедури и етапи при изготвяне на оценката 

 
Взаимоотношенията между Възложителя и оценителя са регламентирани в 

Закона за независимите оценители и Закона за задълженията и договорите. Основен 
момент от тези взаимоотношения е формулирането на заданието за оценка. При фор-

 Формулиране на заданието за оценка 

Събиране и анализ на данни 

Използване на подходи и методи 

Съгласуване на резултатите и заключение за 
стойността 

Изготвяне на доклада за оценката 
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мулиране на заданието за оценка необходимо е да се обърне внимание на следните 
основни моменти:  
 обект на оценката, предмет на оценката; 
 задача на оценката / вида на стойността която се оценява;  
 предназначение / цел на оценката; 
 дата на оценката;  
 валидност на оценката. 

 
Събиране и анализ на данни необходими за оценката 

 

При извършването на оценката на вятърния генератор е необходимо да се извър-
ши всестранен анализ на факторите влияещи върху неговата стойност и полезност. 
Предмет на анализа на оценителя трябва да бъде информацията необходима за извър-
шването на оценката, която включва: 
 показатели за макроикономическо развитие и състояние на отрасъл Енерге-

тика и съответния бранш Алтернативни източници на енергия; 
 динамика на изменението на предлагането на електроенергия от вятърни 

генератори, основните собственици и местоположението на аналогични вя-
търни генератори в България; 

 състоянието на вятърната динамика в местоположението на вятърния генера-
тор – данни от ветроодити; 

 състоянието на първичния и вторичния пазар на вятърни генератори и об-
служващо оборудване; 

 подробни данни за конкретния вятърен генератор и оборудването което ги 
обслужва, техните технически характеристики, условия, характер и ефектив-
ност на работа, наработка на ресурса за периода на тяхната експлоатация, 
физическото състояние, динамиката на разходите за тяхното поддържане и 
ремонт; 

 сведения за земята върху която за построени вятърните генератори (придоби-
ти права, размери, наличие на сервитути и т.н. ) 

 проектно-сметна документация, технически паспорти на вятърните генерато-
ри, спецификации на оборудването, данни за техническите и конструктивни 
особености.  

 данни за техническото състояние и нормативни срокове за експлоатация; 
 исторически данни за извършените основни ремонти на вятърния генератор 

и обслужващото оборудване, въвеждане и извеждане от експлоатация; 
 данни за заместителната стойност на вятърния генератор и обслужващото 

оборудване, както данни за стойността на строително-монтажните работи 
свързани с построяването на вятърния генератор и тяхното окомплектоване; 

 исторически данни за произвежданата досега електроенергия на вятърния ге-
нератор, ако те са в експлоатация и оперативните разходи за тяхното обслуж-
ване, данни за компании произвеждащи аналози, както и за аналозите които 
съществуват към момента на оценката на пазара на вятърни генератори и 
оборудване за тях. 

Набирането на информацията чрез Възложителя се извършва обикновено с пред-
варително разработени информационни анкетни карти, които облекчават процеду-
рата по събиране на информация. 
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Подходи и методи за оценка. 
 

За всяка една оценка, оценителя в подготвителния вариант подготвя своята 
Методология. Тя трябва да се базира на регламентиращите оценителски документи в 
България с използване на добрата международна оценителска практика съдържаща се 
в: 
 Международните стандарти за оценка (International Valuation Standards 2011); 
 Европейските стандарти за оценка (European Valuation Standards 2009); 
 RJCS Valuation Standards 2011); 
 Стандартите по оценка на бизнеса, утвърдени от Американската сдружение 

на оценителите (Business Valuation Standards). 
 

За сега в българската оценителска практика основни документи, които се използ-
ват за нуждите на приватизационните оценки се явяват: 

 Закона за независимите оценители 
 Стандартите за Бизнес Оценка (СБО) 
В оценителската Методология важна роля играят Подходите и методите за 

оценка. 
 

Съгласно добрата оценителска практика заложена в Международните и Европей-
ски оценителски стандарти в оценителската дейност се използват основно три подхо-
да за оценка със съответни основни методи за оценка в тях. Тези подходи са: 
 разходен подход; 
 подход на дохода; 
 пазарен подход. 
 
В рамките на разходния подход основни методи се явяват метода на амортизира-

ната заместителна стойност и метода на амортизираната възпроизводителна стой-
ност.  

При подхода на дохода се използват като базови метода на дисконтираните па-
рични потоци генерирани от вятърния генератор и метода на капитализацията на до-
хода генериран от вятърния генератор.  

При пазарния подход основен метод се явява метода на пазарните аналози. 
При избора на подходите и методите оценителят изхожда от наличието, достъп-

ността и качеството на изходните данни, възможността и сроковете за получаване на 
необходимата информация. Съгласно добрата оценителска практика оценителят не е 
длъжен да прилага методи и от трите подхода. Той е в правото си да се ограничи 
само с тези подходи и методи, приложението на които е оправдано или възможно за 
оценката на вятърния генератор, а също така изхождайки от наличните данни и фор-
мулираното предназначение на оценката. В доклада оценителят трябва да се аргумен-
тира защо се отказва от приложението на даден подход и неговите методи. 

Важно е да се знае, че използването на два метода от един подход не се явява из-
пълнение на изискване от Възложителя за използването на два подхода. 

Стойността на всеки оценяван актив е неразривно свързано с това, по какъв на-
чин може този актив да бъде използван. Пазарната стойност на актива, се определя 
при неговото най-ефективно използване. Под най-ефективно използване на обекта за 
оценка се разбира този вариант на неговото използване, който се явява физически 
възможен, юридически разрешен, икономически оправдан, в резултат на което се до-
стига неговата максимална стойност. При разглежданите активи е характерно, че 
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тяхното най-ефективно използване е предопределено. Те нямат друго приложение 
освен като електроенергийни източници. 

 

 
 

Фиг. 2. Блок схема на приложение на подхода на разходите 
 

При използване на горепосочения алгоритъм моделът на оценка който се из-
ползва има вида: 

 
(1) МV =RCN - (Dph + Df + D ex) 

 
където: 

MV – пазарна стойност на обекта 
RCN – стойност на заместване /възпроизвеждане (Reproduction Cost New) 
D physicall – физическо износване 
D functionall – функционално износване 
D externall – външно износване  
 
Физическото износване на оценяваните обекти се определя с един от следните 

методи: 
 метод на наблюдението, изхождайки от анализ на данните за износване на 

отделни възли агрегати или оборудване с отчитане на частта на стойността 
им в общата стойност на обекта и отношението им към нормативните срокове 
на експлоатация; 

Определяне на външното износване 

Разчет на пазарната стойност 

Определяне на функционалното износване 

Определяне на физическото износване 

Идентификация на оценявания обект  

Определяне на заместителната / възпроизводствената стойност 
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 метода на ефективната възраст, изхождайки от нормативния и остатъчния 
срок на служба на машините и оборудването; 

 преки методи, изхождайки от фактическата и нормативна наработка, потреб-
ните разходи за ремонт или снижаване на потребителските свойства или тех-
ническите характеристики в пределите от нормативните до пределно допус-
тимите значение. 

 

Функционалното износване (обезценка) – представлява загуба на стойността на 
машините и съоръженията предизвикано под влиянието на новите технологии. 
Външното износване е обусловено от загубите на стойност предизвикани от общо 
икономически, отраслови или конкретно организационни – външни за обекта фактори. 

Сравнителния подход предвижда определяне на пазарната стойност по данни от 
стойността на аналогични обекти на оценявания. Моделът зависи от наличната 
информация и в общ вид представлява: 
 стойности на аналозите; 
 корекция по базови параметри по пътя на отбивите и надбавките или по ме-

тода на съотношенията; 
 коригирани стойности спрямо оценявания обект; 
 заключителна стойност на базата на претегляне на получените коригирани 

стойности. 

Подходът на доходите се базира на оценка на очакването на собственика (ин-
веститора) и се разчита чрез дисконтиране или капитализиране на чистите доходи от 
дейността на оценяваните активи. В зависимост от избраните методи за оценка 
включва следния модел: 
 Определяне на приходите от дейността на обекта; 
 Определяне на разходите свързани с дейността на обекта; 
 Получаване на чистите доходи чрез приспадане от приходите на разходите 

свързани с дейността на обекта и дължимите данъци; 
 Определяне на нормите на дисконтиране, нормите на растеж и нормата на ка-

питализация за конкретната приходна дейност от оценявания обект; 
 Дисконтиране, капитализиране на чистите доходи и получаване на текущата 

стойност на оценявания обект. 
 

Изисквания към докладите за оценка на вятърни генератори  
Докладът за оценка на вятърните генератори представлява крайния продукт на 

оценителя. В него по логична последователност трябва в синтезиран вид да бъде оп-
ределен съответно зададената във възлагането стойност и инструментариума чрез 
който тя е постигната. 

Препоръчително е един доклад да включва следните базови реквизити: 
 име и реквизити на възложителя;  
 описания и характеристика на оценявания обект; 
 описание на имуществените права свързани с оценявания обект;  
 цел на оценката вид на оценяваната стойност;  
 дата на оценката и дата на съставяне на доклада;  
 приети допускания и ограничения при разчет на стойността;  
 използвана информация; 
 обосновка на избраните подходи и методи за разчети;  
 заключителна стойност на оценката;  
 квалификационни данни на оценителя; 
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Оценка на вятърен генератор. Съдържание на Оценката. 
 

1. ДЕФИНИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОЦЕНКА  
 

1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.2. СТАНДАРТИ НА СТОЙНОСТТА И ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
1.3. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  
1.4. ДОПУСКАНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОЦЕНЯВАНИЯ ИМОТ  
2.1. ОБЩИ ДАННИ  
2.2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА  
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ЕКОЛОГИЧЕН И 

СОЦИАЛЕН РИСК 
2.4. ПРАВЕН СТАТУТ НА ИМОТА  
2.5. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДАТА 

(ОБЕКТА)  
2.6. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ТЕРЕНА  
3. ОЦЕНКА НА ИМОТА/ИМОТИТЕ  
4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИКВИДАЦИОННА СТОЙНОСТ 
4.1. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА  
4.2. ЛИКВИДАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ИМОТА  
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ПАЗАРНА 
СТОЙНОСТ НА ОЦЕНЯВАНИЯ ИМОТ 

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
5.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА

  

6. ПРИЛОЖЕНИЯ  
6.1 ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ  
6.2 СНИМКИ НА ОЦЕНЯВАНИЯ ОБЕКТ НА ОПТИЧЕН НОСИТЕЛ/CD  
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ПОДВОДЕН РОБОТ-ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУКТИВНИ 

ОСОБЕНОСТИ 
 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
Бургаски свободен университет 

 
UNDERWATER ROBOT-DESIGN AND CONSTRUCTION 

FEATURES 
 

Prof. Dr. Eng. Radostin Dolchinkov 
Burgas Free University 

 
Abstract: The underwater robot descends with a cable from the ship and can capture the 
seabed with an HD camera, controlled remotely from the board. In fact, it performs almost 
the same functions as the institute's submarine, but without a crew, which makes it safer 
and can practically be used indefinitely at great depths. The underwater device is 
multifunctional. Its main application is to capture the relief of the seabed and determine its 
geological and geomorphological features, monitoring of seabed habitats, the degree of 
pollution in the bottom layer, and various types of waste. 
 
Key words: underwater robot, controlled remotely, institute's submarine, great depths. 

 
 

Един от най-привлекателните методи за изследване на морските дълбини е из-
ползването на безпилотни роботи. Опити за това са правени още от началото на XX век, 
но първият успешен робот за дистанционно наблюдение на подводни обекти е бил 
разработен през 1953г. от френкския подводен фотограф Димитри Ребиков. 
Апаратът се е казвал POODLE и се е използвал основно за подводни археологически 
проучвания и подводна фотография.  

Проектът с Робот с Дистанционно Управление /РДУ/, ще бъде подводен безпило-
тен апарат, управляван по кабел, който позволява операторът да работи в безопасност 
и комфорт, а апаратът да извършва различни дейности под вода. 

Подводният робот се спуска с кабел от кораба и може да заснема морското дъно с 
HD камера, като се управлява дистанционно от борда. Всъщност той изпълнява поч-
ти същите функции като подводната лодка, само че без екипаж, което го прави по-
безопасен и практически може да се използва за неограничено време на големи дъл-
бочини. Подводният апарат е многофункционален. Основното му приложение е зас-
немане на релефа на морското дъно и определяне на неговите геоложки и геоморфо-
ложки особености, наблюдение на местообитанията на морското дъно, степента на 
замърсяване в придънния слой, както и различни видове отпадъци 

 
I. Класификация 
 

РДУ са подразделение на по-общия клас от подводни апарати 
Трите основни вида РДУ са: 
1. За визуално наблюдение 
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Използват се за инспекция и видеонаблюдение на подводни обекти. Понастоя-
щем се счита че повече от 1000 робота са в постоянна експлоатация. Този тип РДУ са 
с електрическо захранване и са снабдени като минимум с една камера, чрез която се 
предава видеоизображение от подводни обекти към екран, намиращ се на плавателен 
съд спуснал робота. В някои случаи РДУ могат да се спуснат във водата и от брега на 
водния басейн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 Класификация на подводни апарати 
 

Работната дълбочина не е ограничена, но обикновено затози тип РДУ тя е около 
300 метра. Теглото на един такъв робот е не повече от 100 кг, което дава възможност 
за опериране от 1-2 човека. С поевтиняването на електронните технологии цената на 
тези апарати постоянно намалява и в момента тя е между $10 000 и $100 000. 

 
2. Подводни работни станции 
Този тип РДУ са предназначени за извършване на различни дейности, като нап-

ример полагане на подводни кабели или тръбопроводи на големи дълбочини. Типич-
ни характеристики са – максимална дълбочина на работа 3000-6000 метра, тегло до 
10 тона и подемна способност от около 500 кг. Счита се че в момента около 500 РДУ 
от този тип са в експлоатация, на обща стойност около 2 млрд долара. 

 
3. Със специално предназначение 
В много случаи се налага проектиране и изработка на РДУ за извършване на мно-

го специфични дейности, където използването на първите два типа не е приложимо.  
 
II. Конструкция 
РДУ се различават значително по своята конструкция, но всички споделят някол-

ко основни компонента (фиг.2): 

Подводни апарати 

Пилотируеми  Безпилотни 

Автономни роботи 

(АУ) 

Роботи с дистанционно 

управление ‐ РДУ 

За визуално 

наблюдение 

Подводни работни 

станции 

Със специално 

предназначение 
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Фиг. 2. Основни компоненти на подводен робот 

 
1. Херметически затворен обем за управляващата електроника 
2. Носеща конструкция 
3. Хоризонтални тръстери 
4. Вертикални тръстери 
5. Поплавък 
6. Баласт 
7. Полезен товар 
8. Светлини 
9. Свързващ кабел – тетер 
 
1. Херметично затвореният обем служи за предпазване на управляващата елек-

троника от съприкосновение с морската вода. Този компонент е може би най-критич-
ният при разработка на робота и трябва да отговаря на редица изисквания: 

-  Издържливост на високи налягания без да се нарушава херметичността; 
-  Възможност за монтаж и демонтаж с цел профилактика и ремонт на управля-

ващата електроника; 
-  Малко тегло 
 

Материалите които се използват за изработка са обикновено неръждаеми стома-
ни или алуминиеви сплави. 
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Херметичният обем трябва да бъде проектиран така, че да дава възможност уп-
равляващата електроника да се свързва чрез подходящи конектори към изпълнител-
ните механизми и сензори извън обема (фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Херметичен обем с електроника. 
Горният капак е показан прозрачен за по-голяма яснота 

 
2. Носещата конструкция (фиг. 4) е скелетът, на който се закрепват всички ком-

поненти на робота. Основните изисквания са лекота и здравина, като в много роботи 
тази конструкция играе и защитна роля при сблъсък с подводен обект или плавателен 
съд от който е спуснат роботът. Използват се различни материали като неръждаема 
стомана, алуминиеви сплави и напоследък полимери. 

 

 
 

Фиг. 4. Носеща конструкция от метални пръти 
 

3. 4. Хоризонталните и вертикални тръстери се състоят от двигатели и пропеле-
ри които дават тяга по различните оси на движение на робота. Максималният брой на 
тръстерите не е ограничен, но един робот има поне 2 хоризонтални и 1 вертикален 
тръстър за да се постигне задоволителен контрол и скорост. Двигателите обикновено 
са електрически и трябва да бъдат херметизирани за да се избегне съприкосновение 
на електическите вериги на мотора с водата.  
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Фиг. 5. Проект и реализация на тръстер 
 

5. 6. Поплавък и баласт. Служат за регулиране на статичната хидроустойчивост 
на робота. В най-добрият случай робота трябва да е с неутрална или леко положител-
на плаваемост, т.е. без корегиране на позицията с вертикалните тръстери, роботът 
трябва да остава в устойчиво равновесие. Баластът се изработва от стомана или оло-
во, а поплавъкът – от различни пенополимери. 

7. Полезният товар са всички компоненти и устройства които извършват дейност-
та, за която е проектиран роботът. Това са обикновено камери, механични ръце – ма-
нипулатори и сензори.  

8. Светлините са задължителен компонент на всички подводни роботи. Водата 
поглъща светлината и на дълбочина под 25 метра на практика е невъзможно да се ра-
боти без изкуствено осветление. Съвременните разработки включват халогенни 
крушки с директно охлаждане от околната вода и светодиодни матрици – LED Arrays – 
които са икономични и имат много дълъг живот (фиг. 6). 

 

 

Фиг. 6. Проект и изпълнение на LED Arrays светлини за робота 
 

9. Кабелът който свързва робота с пулта на оператора се нарича тетер. По то-
зи кабел се подава от пулта към робота захранване и управление, а от робота към 
пулта видео и данни от различните сензори, които могат да бъдат за температура, на-
лягане, разтворени във водата газове и много други. Тетерът е също един от кри-
тичните компоненти и трябва да отговаря на много изисквания: 
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-  неутрална плаваемост. Ако тетерът не е неутрално плаваем, той ще упражнява 
сила чрез теглото си върху робота и ще създава проблеми с хидростатичната 
устойчивост. Тъй като обикновено медта и другите проводящи метали използ-
вани в кабела са по-тежки от водата се налага външната обвивка на кабела да е 
от пенополимер с висока положителна плаваемост. 

-  здравина. При липсата на каквата и да е видимост под водата, има голяма ве-
роятност тетерът да се закачи в подводен обект. Също така при повреда е доб-
ре да може робота да бъде изтеглен чрез тетера. За укрепване най-често се из-
ползва оплетка от синтетични влакна, например кевлар, с които се осигурява 
висока устойчивост на опън. 

-  висока информационна пропусквателна способност. Видеоизображението е с 
голяма информационна плътност и изисква специални кабели за предаване. 
Най-широко употребяваните методи са коаксиален кабел, етернет и напосле-
дък – оптични влакна. Едно от ограниченията, които дефинират максималната 
работна дълбочина на робота е именно загубата на информацията, което се из-
разява във влошаване на качеството на видеоизображението при много дълги 
тетери. За етернет максималната дължина на кабела в зависимост от типа е от 
100 до 500 м. С оптически кабел може да се постигне дължина до 1-2 км.  

-  малък диаметър. Тъй като робота практически «влачи» зад себе си тетера, той 
създава нежелана обратна тяга. Тази тяга е пропорционална на диаметъра на 
тетера и една от задачите на конструкторите е минимизирането му. 

-  гъвкавост. За по лесно пренасяне и по-малко влияние върху движението на ро-
бота, тетерът трябва да е достатъчно гъвкав. Гъвкавостта се дефинира като 
способност на кабела да се прегъне под определен радиус без да се повреди. 
Добре е за робота този радиус да е по-голям от 0.25 м (фиг. 7.). 

 

 

Фиг. 7. Сечение на типичен тетер 
 

А – коаксиален кабел 75 ома 
В – силови жила за захранване на тръстерите 
С – силови жила за захранване на контролната електроника 
D, E – усукани двойки за мрежова комуникация 
F, G – защитен кожух с кевларна оплетка 
H – пенополимерна обвивка 
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За всички изброени досега компоненти има и общи изисквания:  
-  корозинна устойчивост. Водата, особено морската, е силно корозивна. Задъл-

жително е използването на материали, с гарантирана отпроизводителя устой-
чивост на морска вода. 

-  устойчивост на високото хидростатично налягане в максималната работна дъл-
бочина. С увеличаване на дълбочината, хидростатичното налягане се увелича-
ва с приблизително 10 бара/1 Мра на всеки 100 м. Ако избраната работна дъл-
бочина е 300 метра, всички компоненти на РДУ трябва да са проектирани за 
нормална работа при 30бара/3 Мра. 

 
III. Проектиране на робота 
 

Независимо от типа на робота, всеки конструктор се стреми към постигане на: 
1. Максимална работна дълбочина 
2. Минимално тегло (Максимално отношение тяга/тегло) 
3. Минимална консумация на енергия 
4. Максимална вертикална подемна сила 
5. Хидростатична и хидродинамична устойчивост 
6. Лесно управление 
7. Ниска цена 
 

Основните изисквания поставени пред конструкторите са: 
- работна дълбочина ≤ 200 метра 
- ниска цена. 
 

Основният подход за постигане на ниска цена е използването на готови компо-
ненти с общо предназначение. Масовото производство е много по-евтино от изработ-
ка на специфични деатйли в малки количества. 

 
1. Херметичен обем. За целта е избрана конструкция показана на фиг. 8 

 

Фиг. 8.- 1. Цилиндър; 2. Илюминатор; 3. Капак. 
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Херметичният обем трябва да издържа налягане от минимум 25 бара/2,5 Мра при 
нормална работа. Някои от материалите, които могат да се използват за целта са не-
ръждаема стомана тип 316 или алуминиева сплав 6082Т6 за цилиндъра и задния ка-
пак. Илюминаторът може да се изработи от полиакрилно стъкло. 

 

 
 

Фиг. 9. Полиакрилен илюминатор 

 
2. Носеща конструкция. Един от материалите използван често в роботите е по-

липропилен. Този полимер е здрав, лек, положително плаваем и лесен за машинна 
обработка. 

 
Фиг. 10. Носеща конструкция от полипропилен 
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3. Тръстери. Има няколко основни тръстерни кинематични схеми. Минималният 
вариант, който позволява позволява управление по 3 координати е показан на фиг. 11. 

 

 
 

Фиг. 11. РДУ с 2 паралелни хоризонтални и един вертикален тръстен 
  

Този вариант е най-евтин, но с най-много компромиси при управлението. Прак-
тически е невъзможно робота да се движи перпендикулярно на хоризонталните тръс-
тери. Използва се обикновено при малки роботи, където е необходима по-висока 
тяга/скорост по основното направление на движение. 

Подобрен вариант е показан на фиг. 12. 

 
 

Фиг. 12. РДУ с 3 хоризонтални (2 паралелни и един перпендикулярен на движението) 
и 1 вертикален тръстер 
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Този вариант е много популярен. Той дава по-голяма маневриност, но също има 
ограничения в управлението като например ротация на място или движение под ъгъл 
спрямо хоризонталните тръстери. 

На фиг. 13 е показан вариант с векторни хоризонтални тръстери. Може би най-
добрата кинематична схема. Позволява движение в произволна посока в хоризонтал-
на равнина както и ротация. Управлнието е интуитивно за оператора. Като недоста-
тъци може да се посочат по-високата цена и тегло. 

 

 
Фиг. 13. РДУ с 4 хоризонтални векторни и 1 вертикален тръстер 

 
За проекта е избран подобрен векторен вариант с 4 хоризонтални векторни и  

4 вертикални паралелни тръстера – фиг. 14. 
 

 
Фиг. 14. Кинематична схема напроектирания РДУ 

 
Четирите вертикални тръстера дават възможност за компенсация на крен и дифе-

рент, което дава възможност за стабилизация на робота спрямо наблюдавания обект 
и съответно по-добро изображение. Двигателите на тръстерите са безчеткови трифаз-
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ни. Използвани са двигатели с общо предназначение Turnigy Aerodrive с модифика-
ция – подмяна на лагерите с неръждаеми. Така двигателят може да работи в морска 
вода без да се налага херметизирането му. Пропелерът е производство на фирмата 
Vetus и е от тръстер за моторна лодка. 

 

 

Фиг. 15. Двигател Turnigy Aerodrive и пропелер Vetus 
 

4. Поплавък. Един от най-често използваните материали за поплавък са пенопо-
лимери. За проекта е избран FlotecTM, който е издържлив на високо налягане и пред-
почитан материал в морската индустрия. 

 

Фиг. 16. Поплавък от FlotecTM 

 
5. Баласт. Баластът в настоящият проект е избран като част от носещата кон-

струкция – 2 паралелни шини в долната част на конструкцията – фиг. 17. Финалният 
материал и размери на баластните шини ще бъде избран след като се измери плавае-
мостта на робота. 
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Фиг. 17. Баластни шини като част от носещата конструкция 
 

7. Полезен товар. Проектираният РДУ е за визуално наблюдение и предполага 
наличието на поне една камера за предаване на видеоизображение. Най-удачен ва-
риант е използването на IP Network камера, защото картината се предава директно от 
камерата към операторския екран безда се налага междинна обработка на изображе-
нието. Като полезен товар можем да считаме и управляващата електроника на борда 
на робота – фиг. 18. 

 

 

Фиг. 18. Полезен товар на борда на РДУ – захранващ блок, контролери за 
двигателите, Ethernet switch, процесорна платка и IP камера. 
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8. Светлини. Избраният източник на светлина е LED Array с мощност 20W. 
Еквивалентният източник с нажежаема жичка би бил с мощност около 250W. LED е 
монтиран на алуминиева положка за по-добро топлоотделяне и залят с прозрачна 
епоксидна смола за херметизация – фиг.19. 

 

 
 

Фиг. 19. Източник на светлина – LED Array с мощност 20W 

 
Общо 4 модула на източника са разположени от двете страни на камерата даващи 

тотал от 2400 лумена. 
 
8. Тетер. За съжаление, изискването за неутрална плаваемост прави невъзможно 

използването на стандартен кабел за тетер. За настоящия проект тетерът е поръчково 
изработен. 

Само два проводника са необходими за захранване на робота, за управление и за 
пренасяне на видеоизображението към пулта на оператора. 
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Фиг. 20. Окончателен проект на робота  
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Резюме: Настоящата публикация представя развитието на платформата за елек-
тронни услуги на Бургаският свободен университет. Разгледани са последователно: 
историята на платформата, графичният потребителски интерфейс, анализ на по-
пулярност и използваемост на продукта, както и последната актуализация на елек-
тронните услуги. 
Ключови думи: Интернет, платформа, електронни услуги.  
 
Abstract: This publication presents the development of the electronic services platform of 
the Burgas Free University. The history of the platform, the graphical user interface, the 
analysis of the popularity and usability of the product, as well as the latest update of the 
electronic services are considered in sequence. 
Keywords: Internet, platform, electronic services. 

 
 
История на платформата 
Платформата Електронни услуги [1] на Бургаски свободен университет стартира 

през 2009 година, като предоставя на студентите и преподавателите от висшето учи-
лище онлайн достъп до информация за учебен график и изпитна сесия. Преди това са 
разработени следните информационни системи: кандидат-студентска [2] от 2001 го-
дина и онлайн регистрация на кандидат-студенти [3] от 2007 година.  

Електронни плащания се приемат и обработват посредством E-Pay [3] през 2007 го-
дина и впоследствие през БОРИКА [4] от 2014 година. По-сигурни електронни 
плащания посредством БОРИКА [5,6] се приемат след 2021 година.  

Информационно-справочна система „електронно табло“ [7] стартира през 2013 година, a 
възможността разработчици да консумират електронните услугите [8] през 2014 го-
дина. 

 
Графичен потребителски интерфейс 
През годините електронните услуги на Бургаски свободен университет претърпя-

ват промени не само откъм потребителки интерфейс, но също и като функционалност. 
На фиг. 1 е показана визията на версия 1.0 от 2009 година. На фиг. 2 е показана 

визията на версия 2.0 от 2012 година. На фиг. 3 е показана визията на версия 3.0 от 
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2014 година. На фиг. 4 е показана визията на версия 4.0 от 2018 година. На фиг. 5 е 
показана визията на версия 5.0 от 2022 година. 

 
Фиг. 1. Електронни услуги версия 1.0 от 2009 година 

 

 
Фиг. 2. Електронни услуги версия 2.0 от 2012 година 
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Фиг. 3. Електронни услуги версия 3.0 от 2014 година 

 
Фиг. 4. Електронни услуги версия 4.0 от 2018 година 
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Фиг. 5. Електронни услуги версия 5.0 от 2022 година 
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Анализ на популярност и използваемост 

В електронните услуги на Бургаски свободен университет се събират статистичес-
ки данни за посещенията на потребителите посредством Google Analitycs от 2014 година. В 
таблица 1 е представена информация за брой: потребители, сесии, страници и про-
дължителност на посещението за периода от 2014 до 2021 година. 

 

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Потребители 57196 49584 44020 45734 46656 47102 60101 28181 

Сесии 387966 301375 277615 287665 299341 306646 344616 146375 

Страници 1754138 1403897 1254890 1438235 1503844 1570994 1765197 760213 

Продължителност 0:03:16 0:03:37 0:03:13 0:03:17 0:03:18 0:03:19 0:03:11 0:03:11 

 

Таблица 1. Статистически данни от Google Analitics  
за периода от 2014 до 2021 година 

 
На фиг. 6 е представен броя потребители посетили електронните услуги за пе-

риода от 2014 до 2021 година. На фиг.7 е представен броя сесии на потребителите 
посетили електронните услуги за периода от 2014 до 2021 година. На фиг. 8 е пред-
ставен броя страници посетени от потребителите на електронните услуги за периода 
от 2014 до 2021 година. 

 

 
 

Фиг. 6. Брой потребители за периода от 2014 до 2021 година 
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Фиг. 7. Брой потребителски сесии за периода от 2014 до 2021 година 

 
Фиг. 8. Брой посетени страници за периода от 2014 до 2021 година 
 

От така наличните статистически данни за посещенията на потребителите предо-
ставени от Google Analitycs може да се заключи, че платформата за електронни услу-
ги на Бургаски свободен университет набира широка популярност и съответно из-
ползваемост през годините. 
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Последни актуализации 
През Април 2022 година стартира нова версия 5.0 на електронните услуги на Бур-

гаски свободен университет. Относно технологиите са използвани: jquery 3.6, boostrap 
5.1.3, fontawesome 5.15.4, dompdf 1.0.2. Разпределението на функционалностите в 
платформата спрямо ролята на потребителя е както следва: 

 За преподаватели са налични следните услуги: седмичен график, изпитна се-
сия, хонорарно сведение, статус и оценки на студент, академичен календар и 
контакт с учебен отдел. Нововъведение е услугата „Публикации“, където пре-
подавателят съхранява информация за своята научноизследователска дейност: 
Монографии, Глави от монографии, Студии, Статии, Доклади, Учебници и 
помагала, Научно изследователски проекти, Членство в научни организации, 
Научни призове, Цитирания, Отзиви и рецензии, Научноизследователски 
интерес, Специализации, Изнесени лекции, Чужди езици. 

 За студенти са налични следните услуги: учебен план, учебен график, изпит-
на сесия, оценки и плащане на семестриални и административни такси, акаде-
мичен календар и контакт с учебен отдел. 

 За кандидат-студенти са налични следните услуги: кандидатстване и прием в 
Бакалавърски, Магистърски и Докторски програми на Бургаски свободен уни-
верситет. 

 Електронни услуги със специален достъп са: Електронни конференции, Кан-
дидатстудентска кампания, Преподавателска активност, Университетска ак-
тивност. 

В новата версия е обновен визуално потребителският интерфейс, като за стилово 
оформление на страницата са използвани червеният и синият цвят от логото на уни-
верситета. Подобрена е четивността на текста посредством въвеждане на шрифтове 
поддържащи типография на българската форма на кирилицата [9], като например 
Google Fonts: Raleway, вж: https://fonts.google.com/specimen/Raleway. 

 
Заключение 
Настоящата публикация представи развитието на платформата за електронни ус-

луги на Бургаският свободен университет. Разгледани бяха последователно: история-
та на платформата, графичният потребителски интерфейс, анализ на популярност и 
използваемост на продукта, както и последната актуализация на електронните услуги. 
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Аbstract: European legislation enables and encourages member states to implement 
projects, referring to Art.7 of Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament - The 
Green Deal. In transport, the aim is to reduce emissions in the sector by 90%, to which all 
modes of transport must contribute. The green transformation of transport is directly 
related to the production and introduction of sustainable alternative fuels and intelligent 
traffic systems. The digitalisation in the transport sector and the opportunities provided by 
dynamically evolving technologies lead to an increase in the quality of transport services 
as well as to the overall improvement of environmental and economic indicators. 
 
Key words: green deal, eco transport technologies. 
 
 

Водородът е универсален енергоносител, може да се използва за почти всичко, 
което изисква употреба на енергия. Водородният атом в химията е изходен продукт 
за много процеси. Затова и бъдещето е във водородната революция – производството 
на „зелен“ водород, от който се синтезира „зелен“ амоняк без въглероден отпечатък. 
Водородът е бъдещето на чистите производства, пък и на чистия живот – под 2% е 
делът на зеления водород в енергийната система на Европейския съюз в момента 
(фиг.1).  

Зелената трансформация на транспорта е пряко свързана и с производството и въ-
веждането на устойчиви алтернативни горива. Това също е един от приоритетите на 
националната стратегия. Освен електрификацята, която така или иначе вече започна с 
появата на все повече електромобили и електробуси в градския транспорт [1], осно-
вен акцент засега се очертава и водородизацията. Това гориво към момента се раз-
глежда като основна алтернатива за сухопътните товарни и пътнически превози, как-
то и тези на по-дълги разстояния. ЕС  ще задължи да се  изгради адекватна зарядна 
инфраструктура за водород. Всички изброени технологични решения и трансформа-
ции за постигането на целта за 90% декарбонизация на транспорта до 2050 г. Транс-
портният сектор, като причинител на 25% от световните емисии парникови газове, 
потребител на голямо количество енергоносители, затова е в основния фокус на ико-
номическата трансформация, която предстои на ЕС и на света (фиг. 2). 
 
 



 
 
 
 

Международна научна конференция 
„ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“ – 2022 

 
 

599 

 
 
. 

 
Фиг. 1. Приложение на водорода 

 
 

 
 

Фиг. 2. Структура на енергийното потребление по видове транспорт [2] 
 

През последните години ЕС внася 80 млн. тона месечно енергоносители от стра-
ни извън ЕС, които струват 250-300 млрд. евро годишно (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Разходи за енергоносители в ЕС 

 
На това се дължи големия натиск за развитие на възобновяеми енергийни източ-

ници (ВЕИ), тъй като по-голямата част от принадената стойност ще остава в ЕС по 
цялата верига (производство-пренос-потребление), заради отсъствието на енергийна 
компонента в цената (енергийната компонента на енергията от вятъра и слънцето в 
случая е 0 евроцента) [5,6].. 

За да се постигне неутралност по отношение на климата, целта, която си поставя 
т. нар. Зелена сделка, приета от ЕК през 2019 г., е и намаляване на емисиите в транс-
портния сектор с 90%, за което трябва да допринесат всички видове транспорт. За 
целта са предвидени мерки като насърчаване на интермодалния транспорт чрез пре-
хвърляне на товари от автомобилния към железопътния и вътрешноводния транс-
порт, ускоряване на цифровизацията, въвеждане на автоматизиране, мобилност и 
внедряване на интелигентни системи за управление на трафика. Основните предизви-
кателства са свързани с декарбонизацията на автомобилния транспорт и ограничава-
нето в използването на дизелови и бензинови автомобили.  

Седем държави от ЕС призоват от 2030 г. да не се произвеждат двигатели с вът-
решно горене. Прецизните изчисления от икономисти, еколози, географи, инженери, 
трябва да докажат доколко за производството на един електрически автомобил за-
мърсяването е по-голямо или по-малко, отколкото при производството на един съвре-
менен бензинов двигател с мощност 100 конски сили и обем 1 литър. (Например, 
оказва се, че антикризисните Лади, които имат опростено оборудване, нанасят много 
по-малко вреди на околната среда, отколкото автомобилите с най-съвременните дви-
гатели и електромобилите. Това става ясно от проучване, проведено от британската 
застрахователна компания Footman James. Голяма част от замърсяването, зависи от 
средния годишен пробег, но доста по-голямо влияние има самото производство на ав-
томобила. Според резултатите на изследването, при производството на средностатис-
тически лек автомобил, като VW Golf, в атмосферата се изхвърлят 6.8 тона CO2,  а 
при производството на електромобил, като Polestar 2, – 26 тона. И никаква пос-
ледваща компенсация вече не може да компенсира това замърсяване. За производст-
вото на такова количество СО2 на „антисанкционната“ Лада Гранта ще са ѝ необхо-
дими 10–15 години).  
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Средната възраст на автомобилния парк в страната е значително по-висока, над 
18 години, от тази в ЕС въпреки тенденцията за постепенното увеличаване на броя на 
регистрираните нови превозни средства. Затова държавата си поставя за цел да про-
изводството и въвеждането на устойчиви алтернативни горива в транспорта, включ-
ването на транспорта в Европейската схема за търговия с емисии, както и по-широко-
то развитие на автоматизираната и свързана мобилност [3,7,8,9,10]. 

 

България може да постигне тази цел чрез насърчаване на мултимодалния транс-
порт. Изисква се изграждането на повече интермодални терминали, чрез които това-
рите да се прехвърлят между различните видове транспорт – най-вече върху железо-
пътния и вътрешноводния. Очакваните ефекти от тази политика са: 

 Намаляване на емисиите от автомобилния транспорт, защото тежкотоварните 
автомобили значително ще намалеят, а влаковете и корабите, поемайки пре-
носа на техните товари, ще понижат използването на автомобилни горива, 
съответно ще се понижи и изхвърлянето на вредни газове от територията на 
България; 

 Намаляване на проблемите на сухопътната инфраструктура – разрушаването 
на пътищата чрез прехвърлянето на товарния транспорт от шосетата към жп 
линиите. На практика огромна част както от вътрешния, така и от транзитния 
товарен трафик в България все още преминава по магистралите, първоклас-
ните и второкласните пътища. 

 Прехвърлянето на товарните превози към железопътната и водната инфра-
структура води до по-ниска себестойност на превозите, за всяка от страните, 
свързани с процеса. Железопътните и водните превози традиционно са по-ев-
тини от автомобилните. (Ферибот между Бургас и грузинския град Батуму с 
капацитет от 150 товарни единици, пътува регулярно всяка седмица. Фокусът 
е в областта на новите технологии, помагащи за по-чисто и екологично кора-
боплаване в отговор на зелената сделка.) 

 

Друг основен фокус върху трансформацията и бъдещето на транспорта са инте-
лигентните трафик системи, които осигуряват комплексно решение, свързващо подо-
бряването на транспортната инфраструктура и услуги, повишаването на безопас-
ността и сигурността на превозите, намаляването на отрицателното въздействие вър-
ху околната среда, увеличаване на мобилността на населението, на конкурентоспо-
собността, на заетостта и др. 

Внедряването на интелигентните транспортни системи има сериозен потенциал 
да допринесе значително за постигането на целите на Зелената сделка, както и на 
стратегията за устойчива интелигентна мобилност. 

Цифровизацията в транспортния сектор и възможностите, която осигурява дина-
мично развиващите се ИКТ, води до повишаване на качеството на транспортните ус-
луги както и до цялостното подобряване на екологичните и икономическите показа-
тели.  

 Приложени за автомобилите, интелигентните системи могат да решат пробле-
ми като: засилен трафик в големите градове и задръствания, замърсяване на 
въздуха, ПТП и т.н. 

 Интелигентните транспортни системи в жп транспорта е модернизиране на 
инфраструктурата чрез внедряване на европейската система за управление на 
железопътния трафик. 

 Във водния транспорт прилагането на интелигентната мобилност са информа-
ционните системи за управление на корабното движение в морския трафик, 
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както и системата БУЛРИС, която покриват българския участък от река 
Дунав. Чрез тях се оптимизират маршрутите на плавателните съдове, което 
води до значителна икономия на гориво и съответно съкращаване и на вред-
ните емисии.  

 Във въздушния транспорт е разгръщането на програмата за изследване на уп-
равлението на движението в европейското небе SSR, която има за цел до 2030 г. 
да осигури в рамките на ЕС високоефективно управление на въздушното дви-
жение, което да даде възможност по-безопасно и екологоосъобразно функ-
циониране и развитие на този вид транспорт. [4] 

 

Европейското законодателство насърчава страните-членки да реализират проек-
ти, като визира чл. 7 на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент – зелена 
сделка.  

Участието на България в изпълнението на целите на Европейската зелена сделка 
може да бъде изключително, ако се формулират правилно целите и насочат предоста-
вените средства. България има уникалната възможност да бъде първата страна в 
Европа, която да формира и развие водородни клъстери, като разчита на местното 
производство на водород въз основа на децентрализирано производство на електро-
енергия от възобновяеми източници [9,10,11,12,13]. 

 

Основни проблема пред бъдещето на водорода: 
 Цена за произведения водород – цената на оборудването и цената на тока; 
 Дистрибуция – по-сложна и включва повече неизвестни, свързани с твърде 

много фактори; 
 Законодателство и регулации – най-много усилия и препятствия са свързани с 

разработването на необходимата нормативна база и създаването на инвес-
титорски интерес към водорода, както на ниво отделни държави, така и на ни-
во международни търговски отношения. 

 Електролизатарите са много скъпи и ще трябва време и масово закупуване, за 
да направят производството на ток от водород икономически изгоден. 

 
Най-сложният за разрешаване проблем е свързан с липсата на развит пазар на во-

дорода като борсова стока с доставки от цял свят, по подобие на другите енергоно-
сители. Вероятно някои енергийни зависимости (по линия на вноса на енергоресур-
си) и свързаните с тях парични потоци, ще се пренасочат към нови страни, а това 
непременно ще е свързано с трудности по чисто политически и търговски причини. 
Процесът ще отнема изключително голям ресурс и време. 
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METHODOLOGY FOR ACTION OF THE FIRE SERVICE IN THE 

EVENT OF AN ACCIDENT WITH AN ELECTRIC CAR 
 

Prof. Dr. Eng. Radostin Dolchinkov 
Assoc. Prof. Dr. Eng. Kamen Seimenliiski 

Eng. Ivan Popov 
Burgas Free University 

 
Abstract: The methods and actions that the fire services must follow in order to deal with 
cases of burning electric cars are discussed. Algorithms are set out to be followed by 
firefighters and what equipment they will need. A manual for firefighters to deal with a 
burning electric car in a traffic accident has been prepared. 
 
Key words: followed, manual for firefighters, burning electric car, traffic accident has been 
prepared. 

 
 

1. Разпознаване елетрически автомобил – основни черти. 
 
 Марката на автомобила е „Тесла“ и има следната емблема отпред и отзад: 

 

 
 

Фиг. 1. Марка на автомобил Тесла 
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 Емблемата има сини очертания около нея или има отстрани на колата ембле-
ма, която подсказва, че автомобила има електрическо задвижване. 

 

 

Фиг. 2. Марка на автомобили 
 

 Липсва изпусквателна система отзад. 

 
 

Фиг. 3. Отличителни белези на електроавтомобили 
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 Има контакт за зареждане с ток. Този контакт се намира често зад предните 
колела или на мястото на предната емблема на автомобила и е покрит с капак. Има 
възможност да се намира контакта и пред задните колела, където се зареждат и нор-
малните автомобили с гориво. Тогава трябва да се отвори капака за да се гарантира, 
че автомобила е с електрическо задвижване. 

 

 
Фиг. 4. Контакт за зареждане 

 
2. Определяне на състоянието на електроавтомобила. 
 
За да се определи състоянието на електроавтомобила се отговаря на два основни 

въпроса: 
1) Автомобила запален ли е в момента на пристигане (Да / Не). 
2) Батерията повредена ли е или засегната ли е от огън (Да / Не). 
От тука се стига до четери възможни състояния на електроавтомобила и се пред-

приемат различни мерки в зависимост от това. 
 
3. Мерки за предприемане след определяне състоянието на електроавтомобила. 
 
I. Автомобила не гори и батерията не е засегната от пожар или повредена – 

Спасителната операция може да започне веднага ако има пострадали пътници, които 
се нуждаят от помощ. Ако няма пострадали пътници се изчаква 1 час преди да се за-
почне преместването на автомобила от мястото на произшествието. 

II. Автомобила не гори, но батерията е повредена – Трябва по най-бързият 
начин да се извадяд пострадалите пътници ако има такива и профилактично да се за-
почне охлаждане на батерията с вода. Ако има отвор в батерията трябва директно в 
него да се пръска вода. Използването на гисително копие не се препоръчва в тази си-
туация. 

III. Автомобила гори, но батерията не е засегната – При тази ситуация се из-
ползват стандартните методи за гасене на пожар и спасяване на пътници. Трябва мак-
симално бързо да се потуши пожара преди да пострада батерият. 

IV. Автомобила гори и батерията е засегната – Трябва да се започне гасенето 
на горящия автомобил веднага. Ако има отвор в батерията трябва директно в него да 
се пръска вода, а ако няма отвор е позволено ползването на гасително копие за да се 
направи отвор.  
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4. Гасене на пожар от електроавтомобил. 
 

За да се изгаси пожар от електроавтомобил се използва: 
 Трябва да се използва вода ако не е засегната батерия от пожара. 
 Трябва да се използва комбинация от вода и добавката F500 ако е засегната 

батерията от пожара. 
 
5. Деактивирване на системата с високо напрежение и батерията. 
 

За да се деактивира системата с високо напрежение, трябва да се срежат с подхо-
дящ инструмент два кабела под предният капак на електроавтомобила. Под самият 
капак има сервизен панел, който се вдига и под него се намират двата кабела оцве-
тени в червено. Ако не може да се отвори предният капак на автомобила, то трябва 
да се направи дупка в него с подходящ инструмент. При работа с електрическата сис-
тема на електроавтомобил, трябва да се използва подходящо изолиращо от ток об-
лекло. Използват се следните диаграми за упътване на местоположението на жичките: 

 

 
Фиг. 5. Схема на електроавтомобил с позицията на двата кабела. 

 
 Местоположение на Сервизен панел под преден капак на електроавтомобил 

(В синьо на фиг. 6.). 

 
Фиг. 6. Местоположение на сервизен панел 
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 Външен вид на червените кабели за срязване под капака на електроавтомо-
бил. С жълти прекъснати линии са показани местата за срязване. 

 

 
Фиг. 7. Външен вид на червените кабели проводници на ток. 

 
6. Зони за рязане на електроавтомобил при спасяване на пътници. 

 

 На следната фиг. 8. е показана зоната където може да се правви рязане на ку-
пето на електроавтомобил в зелено. Зоните където не може да се реже са отбелязани 
в червено. 

 
 

Фиг. 8. Безопасни места за рязане на купето на електроавтомобил. 

 
7. Действия за предприемане при потопен във вода електроавтомобил. 

 

Когато един електроавтомобил се намира потопен във вода, тогава трябва да се 
изкара от водата и да се срежат жичките му за системата с високо напрежение. Си-
туацията трябва да се третира като потапяне със стандартен автомобил и няма спе-
циални инструкции за следване. Потапянето във вода не прави тялото на автомоби-
ла проводник на ток, но пак се препоръчва използването на изолирващо облекло.  
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Фиг. 9. Потопен във вода електроавтомобил. 

 
8. Действия за предприемане след приключване на операция съдържаща 

електроавтомобил. 
 

След като приключи операцията по справяне с катастрофирал електроавтомобил 
трябва да се предприемат следните действия: 

I. Автомобила не е горял и батерията не е повредена – След приключването 
на този тип операция, автомобила се предава за преместване от местопроизшест-
вието. 

II. Автомобила не е горял, но батерията е повредена – След като се приклю-
чи операцията по охаждане на батерията, автомобила се предава за преместване от 
произшествието. Автомобила трябва да се постави на безопасно място и да се започ-
не операция по премахване на батерията. Ако батерията не се премахне навреме, има 
вероятност да се възпламени в близкото бъдеще. 

III. Автомобила е горял, но батерията не е повредена – След като се овладее 
пожара, автомобила се предава за преместване от местопроизшествието. 

IV. Автомобила е горял и батерията е повредена – След като се овладее пожа-
ра, автомобила се предава за преместване от произшествието и се складира на без-
опасно място докато не се предаде за рециклиране. 

 
9. Отчети за съставяне след приключване на операция с електроавтомобил: 

 

 Използвано количество вода за потушаване на пожара или охлаждане на ба-
терията. 

 Използвано оборудване по време на операцията. 
 Нанесени щети по автомобила по време на операцията. 
 Спасени или пострадали пътници. 
 Състояние на електроавтомобила след приключване на операцията. 
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ЧЕРНО МОРЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СЛАДКА ВОДА 

 

Полина Градинарова 
Бургаски свободен университет, ЦИТН 

 
 

BLACK SEA AS A SOURCE OF FRESHWATER 
 

Polina Gradinarova 
Burgas Free University, СITS 

 
 
 
Abstract: Desalination of seawater is already a fact. In the 21st century, the main goal is 
the extraction and production of fresh drinking water. In this summary we will consider the 
different methods for its desalination. As the main method we will consider the reverse 
osmosis. The types of membranes and their role now and in the future. 
 
Key words: water treatment, reverse osmosis, membrane, pure water. 

 
 

Въведение 

Водата покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточена 
главно в океаните и другите големи водни басейни – 97% е солена морска вода, 2,4% 
се съдържа в ледниците, а 0,6% в реките и езерата. Поради естествения си кръговрат, 
водата се изпарява и след това под формата на валежи се връща отново на земята. 
Водата играе важна роля за поддържане живота на земята [1,2].  

През 21-ви век основна цел ще е добиването и производството на прясна питейна 
вода добита от Черно море [8,9,10]. През последните години се задълбочава кризата с 
наличието на чисти води, разработват се различни методи, модели и съоръжения за 
нейното пречистване [. 

 
I. Състав на морската вода 

Минерализацията на морска вода основно се определя от най-разпространените 
хлоридни аниони (Cl-) и натриеви катиони (Na+), които представляват 83,6 тегловни 
процента от нея [3,4,5]. 

 

Съставът на морската вода включва: 
 Макрокомпоненти, >0,1 g/kg; 
 Мезокомпоненти, 0,001-0,01 g/kg; 
 Микрокомпоненти,<0,001 g/kg; 
 Разтворени газове; 
 Органични вещества. 

Най-често срещаните макрокомпоненти (главни йони) представени в g/kg са 
дадени на Фиг. 1. 
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Фиг. 1. 
 

II. Соленост (Salinity, S) 

Солеността на морската вода се изчислява в ppt (g salt/kg sea water), означено с %₀ 
(промил). Методика за определяне на солеността е титруване със сребърен нитрат, 
Аргентометрия (AgNO3). Солеността може да се определи чрез електропроводимост-
та, рефрактометри. Използва се скала за практическа соленост – PSS, хидрометричен 
метод, от 2010 година е въведено термодинамично уравнение на морска вода 
2010 (TEOS-10) – скала за соленост на референтен състав.  

 
III. Обзор на методите за обезсоляване на морска вода  

Разпределението на използване на различните технологии в световен мащаб е 
следното:  

 71,5% от обезсолените води са получени чрез процеси на дестилация; 
 19% при обратна осмоза; 
 9,4% при електродиализа; 
 0,1% при замразяване и йонообмен. 
 

Изхождайки от реалната обективност – намаляване на енергийно-суровинните 
ресурси (нефт, въглища, земен газ и др.) се налага тенденция за решаване на енергий-
ния проблем за сметка на рационално използване на собствените ресурси, съобразени 
с географската, природно-икономическата специфика и научно-техническия потен-
циал на страната ни [6,7]. 

Цел – да се изследва възможността за подобряване на производителността с до-
пълнителни методи, енергийно независими в затворен производствен цикъл и пови-
шаване на ефективността и рентабилността на производството за преработка на со-
лена вода в превръщането й на прясна сладка вода [14,15]. 

1. Дестилация – Основава се на принципа, че при нагряване, до състояние на ки-
пене, водата се превръща в летливо съединение, а солите й не. Дестилацията включва 
нагряване на морската вода до кипене, при което тя се изпарява в няколко камери, в 
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които става постепенно понижаване на налягането за образуване на повече пара, 
кондензиране и втечняване на обезсолената вода. Особеност но тази технология е, че 
е енергоемка. 

1.1. Мембранна дестилация (Membrane Distillation, MD) 
 Мембрана с директен контакт за дестилация (Direct Contact Membrane Distillation, 

DCMD). 
 1.1.2 Вакуумна мембранна дестилация (Vacuum membrane distillation, VMD). 
 1.1.3 Мембранна дестилация на въздушна междина (Air gap membrane distillation, 

AGMD). 
 1.1.4 Метеща газова мембрана дестилация (Sweeping Gas Membrane Distillation, 

SGMD). 
1.2. Многостепенни флаш процеси (Multi-Stage Flash Distillation, MSFD) 
1.3. Друга технология е мулти-колонната дестилация (Multi-Effect Distillation, 

MED). 
1.4. При метода на соларната дестилация (Solar destilation, SD). 
1.5. Възобновяема енергия (ВЕ) – Фотоволтаична(PV) технология, Хибридни 

вятърно-слънчеви системи. 
 
2. Обратна осмоза 
За разлика от нормалното филтриране, при което се отделят само твърдите ве-

щества от течността, обратната осмоза успешно разделя разтворимите вещества от 
разтворителя.  

 
3. Електродиализа 
Използва постояненн източник на ток и редуване на катион-селективни мембра-

ни с анион-селективни мембрани, които отделят от водата разтворените соли във вид 
на катиони и аниони. Предимство – електродиализата е в състояние да премахва йон-
ни компоненти от разтвора, за разлика от обратната осмоза и дестилацията.  

 
4. Йонообмен  
Използват се слабо кисели и слабо основни групи, които се изместват от групите 

на разтворените соли. Протичат в хетерогенна система течност-твърдо вещество. 
Обменът е между йоните в солената вода и йоните в твърдата фаза, наречена йонит. 
Те представляват водонеразтворими полимери, съдържащи подвижен йон. Йонните 
топлообменници, поставени във водната среда, набъбват и увеличават размера си  
1,5 - 2 пъти. 

 
5. Замразяване 
Представлява охлаждане на морската вода до кристализация и отделяне на крис-

талите, от които се получава прясна вода  
 
IV. Критерии за избор на метод 

Изборът на метод за пречистване зависи от характера на замърсяването и сте-
пента на вредност на примесите. 

Обратна осмоза (Reverse Osmosis – RO) – наложил се метод, поради лесна под-
дръжка, достъпност на мембраните, нисък разход на електроенергия. Основни недо-
статъци са замърсяването на мамбраната и намаляването на производителността й. 
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За разлика от нормалното филтриране, при което се отделят само твърдите ве-
щества от течността, обратната осмоза успешно разделя разтворимите вещества от 
разтворителя. 

Мембраните за обратна осмоза могат да задържат повече от 98% от големите мо-
лекули, разтворени във водата (инфилтрат).  

 
1.   Основните изисквания към мембраната са: 
 висока селективност (пори с еднакви размери); 
 висока проницаемост (порьозност); 
 механична стабилност (за полимерните мембрани – устойчивост на разтяга-

не, високо налягане за скъсване/свиване); 
 температурна устойчиввост; 
 химична устойчивост (устойчивост в широк диапазон на рН, устойчивост при 

висока концентрация на Cl-)]; 
 ниска цена. 
 
2.   Предимства: 
 Мембранната филтрация работи в непрекъснат режим; 
 Мембраните нямат нужда от подмяна 5-7 години с правилна поддръжка; 
 Химическото им чистене е два пъти в годината; 
 Нисък разход на енергия спрямо другите методи; 
 Мембрани за обратна осмоза са изработени от целулозен ацетат (ЦА) и тън-

кослойни композитни материали. Представляват спирално навити или кухи 
влакна; 

 
Фиг. 2. 

 
 Големите системи обикновено имат степени на извличане от порядъка на 

40% до 60% пречистена вода. При пълно оптимизиране на системите степен-
та на извличане може да надвиши 90%.  
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V. Необходимост от подвижни станции за пречистване на вода  
Осигуряват практично и икономично решение при необходимост от незабавен 

достъп до питейна вода при труднодостъпни населени райони, при аварийни 
ситуации. Предимствата са: 

 Бързина, поради самостоятелно захранване чрез дизелов двигател или елек-
трическо захранване в мрежа; 

 Безопасност, крайният продукт е пригоден за директна консумация; 
 Подвижност, директно захранване от всеки воден източник; 
 Мобилност, транспорт до засегнатите райони при нужда; 
 Компактност, съвместим с контейнер.  
Системата се захранва независимо както от дизелов генератор, така и от външен 

източник с напрежение 230/400 V AC 50 Hz. Системата е оборудвана с механична и 
електрическа защита при преход от автономно към външно захранване и обратно 
[11,12,13].  

За постигане на оптимизация на пречистване на морска вода е необходимо да се 
проследи влиянието на допълнително включване към системата на йонобменик, чрез 
захващане на  макромолекулите преди навлизането им в системата за обратна осмоза. 
Ще се проследи и скоростта и ефективността им, чрез отчитане на степентта на обез-
соляването на водата. 

 
Заключение: 
 

Значимостта  на мобилните системи се изразява във: 
 Производство на питейна вода; 
 Рециклиране на отпадни води; 
 Рециклиране на дъждовни води; 
 Използване за нуждите на селското стопанство; 
 Използване за нуждите в стрителството; 
 Използване за нуждите на градската среда; 
 За нуждите в промишлеността; 
 За нуждите в пожарната; 
 За поливане; 
 За охлаждане в енергетиката; 
 Производство на сол; 
 За специфични нужди в медицина и фармацията, като инжекционни води, за 

производство на лекарства и хранителни добавки, при работа в клинични и 
химични лаборатории; 

 За професионални нужди в хранителната промишленост, за приготвяне на 
храна и напитки, за кафе машини и ледогенератори, за съдомиялни машини. 

 За нуждите в хотелиерството, за приготвяне на храна и напитки, за SPA-про-
цедури, за почистване, пране и миене на съдове и др. 
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Abstract: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
established in GOST R ISO / IEC 17025 apply to all laboratories conducting tests and 
calibration . At application GOST R ISO / IEC 17025 in specific areas arises need more 
detailed explanation and clarification of the established requirements.This International 
Standard has been developed to provide forensic laboratories guiding instructions on 
application GOST R ISO/IEC 17025 .The requirements established in this standard may 
also be applied by accreditation bodies for forensic laboratories as additional to the 
requirements of GOST R ISO / IEC 17025 .It is necessary that the laboratories comply with 
all the requirements (legal norms) for the production of forensic examinations established 
by the legislative acts of the Russian Federation.This International Standard has been 
developed from ILAC-G19:2002 „Guidelines for Forensic Science Laboratories“. 
 

 
Въведение 

Общи изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и калибри-
ране, създадени в ГОСТ Р ISO / IEC 17025 се прилага за всички провеждащи лабора-
тории тестове и калибриране . В приложение ГОСТ R ISO / IEC 17025 в специфични 
области възниква трябва по- подробно обяснение и изясняване на установените 
изисквания. 

Този международен стандарт е разработен за предоставяне на криминалистика 
лаборатории насочване инструкции На приложение ГОСТ R ISO/IEC 17025 . 

Изискванията, установени в този стандарт, могат да се прилагат и от органи по 
акредитация на криминалистични лаборатории като допълнение към изискванията на 
GOST R ISO/IEC 17025 . 

Необходимо е лабораториите да отговарят на всички изисквания (правни норми) 
за производство на съдебни експертизи, установени от законодателните актове на 
Руската федерация. 

Този международен стандарт е разработен от ILAC-G19:2002 „Насоки за крими-
налистични лаборатории“. 

 
1. Област на приложение 
Съдебномедицинска експертиза – процесуално действие, състоящо се в извърш-

ване на проучване и издаване на заключение от вещо лице по въпроси, за решаването 
на които са необходими специални познания в областта на науката, техниката, из-
куството или занаята, които се поставят пред вещо лице, съд, съдия, орган по раз-
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следването, лице, провеждащо разследването, следовател или прокурор, с цел устано-
вяване на обстоятелствата, които се доказват по конкретно дело. Тези дейности вари-
рат от инструментален анализ, който дава недвусмислени резултати, като съдържа-
ние на алкохол в кръвта или показател на пречупване на стъклото, до разследване на 
подозрителни пожари, пътнотранспортни произшествия и сравнителни изследвания, 
като анализ на почерка, които в повечето случаи са субективни по природа, но при 
подходяща подготовка на експертите може да се повиши степента на обективност на 
заключенията. 

 

1.1. Съдебномедицинската експертиза включва изследване на широк кръг от 
обекти (предмети и вещества). Списъкът на извършените работи в криминалистични-
те лаборатории е даден по-долу, но той не изключва възможността за други дейности 
на криминалистичната лаборатория. 

Изследвания на вещества, подлежащи на контрол: 
- лекарства и незаконни наркотици; 
- химически вещества; 
- ботанически материал; 
- наркотични и психотропни вещества. Токсикологични изследвания: 
- фармацевтични продукти; 
- отрови; 
- алкохол. 
 

Изследвания на коса, кръв, телесни течности и тъкани: 
- серология; 
- ДНК анализ; 
- остатъци след пожар; 
- пиротехнически средства; 
- стъклена чаша; 
- багрило; 
- метали и сплави; 
- тъканни влакна и коса; 
- лепила; 
- масла и смазки; 
- слъзни вещества; 
- торове; 
- киселини; 
- хранителни продукти; 
- суровини за фуражи и добавки; 
- данни за технически устройства и домакински уреди; 
- ботанически материал (с изключение на веществата, подлежащи на контрол); 
- въглеводородни горива; 
- експлозиви и експлозивни продукти; 
- нишки от лампи с нажежаема жичка; 
- данни за превозното средство; 
- дрехи/облекло; 
- багрила и пигменти; 
- козметични продукти; 
- почва; 
- корозивни вещества; 
- алкали; 
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- лубриканти и спермициди; 
- електрически уреди и техните компоненти; 
- фабрични марки (включително възстановяване на серийния номер). 
 

Балистично изследване: 
- огнестрелни оръжия; 
- куршуми и снаряди; 
- следи от изстрели; 
- посоката на изстрелите. 
 

Проучване на почерка и проучване на документи: 
- почерк; 
- хартия; 
- печат; 
- защитни знаци; 
- принтери и други печатащи устройства; 
- мастило и печатни материали; 
- копирни машини и фотокопия; 
- записи с отстъпи; 
- пишещи машини и отпечатан върху тях материал; 
- релефен и релефен материал.  
 

Отпечатъци: 
- пръсти; – стъпала; 
- длани. 
 

Следови изследвания на следи: 
- инструменти; 
- подметки; 
- ръкавици 
- гуми; 
- тъкани материали; 
- неподвижни части на тялото. 
 

Аудио, видео и компютърни изследвания: 
- аудио записи; 
- езикови мостри; 
- подобряване на изображението; 
- картографиране на лица; 
- речеви модели; 
- компютри (хардуер и софтуер); 
- видеограметрия; 
- възстановяване на информация. 
 

Проучване на инциденти: 
- тахографски карти; 
- фрактография (отказ на компоненти); 
- изчисляване на скоростта; 
- имобилайзери за автомобили; 
- изследване на следи; 
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- опасни претоварвания; 
- прекъсвания на захранването (електрически аварии). 
 

Разследвания на местопроизшествието: 
- оглед на местопрестъплението; 
- компютърно моделиране; 
- установяване на причините за пожара; 
- реконструкция на веществените доказателства и обстановката на местопроиз-

шествието; 
- снимка; 
- изследване на следи от кръв. 
 
Съдебна патология, ентомология, одонтология. 
1.2. Методите, използвани от експертите при анализа и изследването на вещест-

вени доказателства, варират от визуален преглед до сложни процедури с помощта на 
инструментални методи. Сред използваните методи най-често срещаните са следните: 

- колориметрия; 
- хемилуминесценция; 
- хроматография; 
- атомно-абсорбционна и атомно-емисионна спектрометрия; 
- спектрофотометрия в различни области на спектъра (ултравиолетови, инфра-

червени, видими); 
- оптична и електронна микроскопия; 
- серология; 
- електрофореза; 
- металография; 
- авторадиография; 
- ДНК анализ; 
- мас спектрометрия; 
- ядрено-магнитен резонанс; 
- измерване на физически величини (например маса, обем, дължина, плътност, 

показател на пречупване); 
- рентгенов анализ; 
- ELISA / имунологичен анализ; 
- визуална инспекция; 
- компютърна симулация. 
Разбираемо е, че основната работа в криминалистиката е обективен тест, но в ня-

кои случаи е необходим индивидуален подход към установените изисквания. 
Нивото на обучение и опит на служителите, участващи в експертна работа, тряб-

ва да съответстват на спецификата на провежданото изследване или изпитване. 
 
2. Нормативни препратки 
Този стандарт използва нормативна препратка към следния стандарт: 
ГОСТ Р ISO / IEC 17025-2006 Общи изисквания за компетентността на лаборато-

риите за изпитване и калибриране  
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.  
Забележка – Когато използвате този стандарт, е препоръчително да проверите ва-

лидността на референтните стандарти в обществената информационна система – на 
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официалния уебсайт на Федералната агенция за техническо регулиране и метрология 
в Интернет или според годишния информационен индекс „Национални стандарти“, 
който е публикуван към 1 януари на текущата година, и по издания на месечния ин-
формационен указател „Национални стандарти“ за текущата година. Ако недатиран 
референтен стандарт е заменен, се препоръчва да се използва текущата версия на то-
зи стандарт, като се вземат предвид всички промени, направени в тази версия. Ако 
референтният стандарт, към който е дадена датираната препратка, бъде заменен, то-
гава се препоръчва да се използва версията на този стандарт с годината на одобрение 
(приемане), посочена по-горе. Ако след приемането на този стандарт бъде направена 
промяна в реферирания стандарт, към който е дадена датирана препратка, засягаща 
разпоредбата, към която се дава препратка, тогава се препоръчва тази разпоредба да 
се прилага, без да се отчита тази промяна. Ако референтният стандарт бъде отменен 
без замяна, тогава разпоредбата, в която е дадено препратката към него, се препо-
ръчва да се приложи в частта, която не засяга тази препратка. 

 
3. Термини и определения 
3.1. обект на изследване: Обект на изследване са веществени доказателства, до-

кумент, предмет, животно, труп и неговите части, проба за сравнително изследване, 
както и материали по делото, по които се извършва съдебномедицинска експертиза. 

3.2. проба: Обект, който показва свойствата или характеристиките на човек, жи-
вотно, труп, предмет, материал или вещество, необходими на експерт за провеждане 
на изследване и издаване на становище. 

3.3. сравнителна колекция: Колекция от стабилни материали, вещества, обекти 
или обекти с известни свойства или произход, които могат да бъдат използвани за оп-
ределяне на свойствата или произхода на неизвестни обекти. 

3.4. обективни теста: Тестове, извършени от квалифициран персонал, използ-
вайки документирани и валидирани методи, които дават прецизни резултати в опре-
делени граници за дадена стойност на вероятността. 

Забележка – Контролът върху провеждането на обективни тестове се осъщест-
вява от: 

- документация за процедурата на изпитване; 
- оценка на пригодността на тестовата процедура; 
- обучение, преквалификация и сертифициране на персонала; 
- поддържане на оборудването в работно състояние. И също, ако е възможно, 

чрез: 
- калибриране на измервателни уреди; 
- използването на референтни проби, сходни по състав и/или свойства; 
- предоставяне на насоки относно интерпретацията на резултатите; 
- проверка на резултатите от анализа; 
- периодична проверка на нивото на професионална подготовка на служителите; 
- поддържане на записи за експлоатация и поддръжка на използваното оборуд-

ване и тестване. 
Концепцията за обективно тестване включва също визуална проверка, качествено 

изследване и компютърни симулации. 
3.5. експертно заключение: Документ, отразяващ хода и резултатите от изслед-

ването, проведено от експерта. 
3.6. доклад до съда: Експертно заключение, представено в съда, изготвено в 

съответствие с изискванията на националното законодателство. 
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4. Изисквания за управление 

При прилагане на изискванията за процедурата за управление на записи в 4.13.2.1 
GOST Р ISO / IEC 17025-2006 трябва да се ръководи от следното: 

а) криминалистичната лаборатория трябва да има документи, процедури за под-
държане на последователни записи, свързани с всяка съдебна експертиза, назначена 
за конкретен случай. Фактическите данни, които трябва да бъдат приложени към пре-
писката по делото, трябва да бъдат документирани и могат да включват записи от те-
лефонни разговори, свидетелски показания, описание на опаковката и запечатването 
на веществените доказателства, призовки, записи от наблюдение и резултати от тес-
тове/изследвания с позоваване на използваните процедури, диаграми, разпечатки, 
авторадиограми, снимки и др. 

По принцип записите, необходими за обосноваване на заключенията, трябва да 
бъдат съставени така, че в отсъствието на анализатора/експерта, който е извършил 
изследването, друг компетентен анализатор/експерт, назначен да проведе това из-
следване, може да използва тези записи за правилно интерпретиране на получените 
данни; 

б) при провеждане на инструментални изследвания резултатите от измерванията 
и/или режимите на изпитвателното оборудване трябва да бъдат документирани; 

в) ако е необходимо, резултатите от наблюдения или тестове трябва да са съхра-
нявани, като снимки или електронни сканирания (например електрофоретичен тест, 
физическо сравнение), както и фотокопия, следи (изображения на следи) и ръкописни 
записи (например тестови документи, резултати от анализ чрез тънкослойна хромато-
графия); 

г) ако резултатите от тестове или наблюдения се отклоняват (не се използват при 
решаване на експертен проблем), тогава трябва да се документира обосновката за от-
клонението; 

д) изчисленията и предаването на данни, които не са част от валидиран електро-
нен процес, трябва да бъдат проверени, ако е възможно, от друго лице. Съответният 
протокол трябва да съдържа информация за извършената проверка и за изпълнителя; 

е) всяка страница от всеки документ, включен в експертното заключение, трябва 
да включва информация, позволяваща да се идентифицира лицето, което е отговорно 
за съдържанието на този документ и, ако е необходимо, описание на експертното де-
ло или на изследваните веществени доказателства. От записите на изследователската 
част на изследването трябва да става ясно от кого и кога е извършен всеки етап от 
анализа/изследването ( например , съответна дата(и)); 

ж) листове с протоколи от изследвания, извършени от лабораторията, трябва да 
бъдат номерирани, като се използва номерационната система, 

осигуряване на посочване на общия брой страници; 
з) лабораторията трябва да има документирани политики и процедури, включи-

телно доклади от изследвания, за представяне на досиета за преглед. 
В случаите, когато независими прегледи на най-значимите получени резултати от 

тестове се извършват от друг упълномощен персонал, записите трябва да показват, че 
всеки такъв резултат е бил прегледан и съгласуван, и лицата, които са извършили те-
зи прегледи, трябва да бъдат идентифицирани. Това може да стане по различни начи-
ни, например чрез отметка на всеки резултат, обобщени резултати или заключения в 
експертния доклад. 
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Abstract: This document presents the study results of the ships working environment 
factors, in specific – the noise, produced by different kind of machines and the influence on 
the ship's crew. Measurements and tests are carried on a cruise vessel. Certified devices 
are used, which are described in the exhibition. 
 
Key words: noise; machinery noise; International Maritime Organisation (IMO); working 
environment side effects; harmful effects on humans; safe working conditions; cruise ship; 
ship's crew 
 

1. Въведение 

Шумът се дефинира като съвкупност от звукови вълни с различна честота и ам-
плитуда, които се разпространяват във въздуха и се възприемат от човешкото ухо. За 
трудовата медицина значение има физиологичната дефиниция за шума, която го оп-
ределя като „всеки нежелан звук, който не само уврежда здравето, но също смущава 
отдиха, нарушава съня и пречи на трудовата дейност на човека. 

 

Нежеланите производствени шумовете, които се създават в работна среда, услов-
но се делят на три класа: 
 нискочестотни – с честоти до 350 Hz; 
 средночестотни – с честоти от 350 до 900 Hz;  
 високочестотни – с честоти над 900 Hz. 
 
II. Определящи фактори, влияещи на човешкия организъм. 

Характерно за шумовото въздействие са субективни оплаквания като главоболие, 
невротизъм, шум ушите, световъртеж, промени в самочувствието и настроението, 
безпокойство, нарушения на съня. Най-честите фактори, които обуславят въздейст-
вието на шума са: 

Интензитет – с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от 
професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата 
загуба. 

Честотна характеристика – по-неблагоприятно е въздействието на високочес-
тотния шум.  
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Вид на шума – постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен. Импулсният и про-
менлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния; 

Експозицията – постоянна или прекъсната. С по-неблагоприятно значение е 
постоянната експозиция. 

Характерът на извършваната дейност – предимно физически или свързан с 
нервно-психично напрежение труд.  

Наличието на други вредни фактори на работната среда – вибрации, небла-
гоприятен микроклимат, електромагнитни полета и др. 

Индивидуалната чувствителност, полът, възрастта. Производственият шум, 
като фактор на работната среда въздейства както на слуховия анализатор (специфич-
но пряко действие), така и на целия организъм (неспецифично непряко действие).  

 
2.1. Непряко въздействие. 

Производственият шум влияе на целия организъм, като преди всичко засяга: 
 нервната система – нарушава се вниманието, появява се бърза уморяемост, 

раздразнителност, разсеяност, забавя се скоростта на психичните процеси, 
увеличават се грешките при работа, намалява се работоспособността; 

 сърдечно-съдовата система – по-често се наблюдава повишено кръвно наля-
гане, нарушаване на сърдечната дейност, спазъм на периферните съдове с на-
маляване на периферния кръвоток и кожната температура, намаляване ампли-
тудата на пулса на пръстите; 

 храносмилателната система – установена е връзка между шумовия стрес и 
по-високата честота на стомашно-чревните заболявания – гастрити и язвена 
болест;  

 промени в зрителния анализатор – понижаване на устойчивостта на ясното 
виждане и промени в цветоусещането;  

 промени в обменните процеси и ендокринната система (при поинтензивен 
шум и при шум с импулсен характер се наблюдава повишена екскреция на 
катехоламини и др.)  

Характерно за шумовото въздействие са субективни оплаквания като главоболие, 
невротизъм, шум в ушите, световъртеж, промени в самочувствието и настроението, 
безпокойство, нарушения на съня [1,2,3]. 

 
2.2. Пряко въздействие. 
Прякото въздействие най-често се специфира в слуховия орган на човек и се раз-

деля в три категории: 
1. Преходно (частично) понижение на слуха – остра слухова умора на слуховия 

анализатор. Получава се при краткотрайни шумови въздействия и в началото на тру-
довия стаж в шумни професии. Промените са функционални и обратими;  

2. Трайно хронично увреждане на слуха (професионална твърдоухост). Изразя-
ва се с двустранна загуба на слуха с първоначално засягане на високите честоти 
(4000 Hz) и е с прогресиращо развитие. Професионалната твърдоухост настъпва пос-
тепенно след различна продължителност на трудовия стаж – най-често 8 – 10 години. 
Признава се за професионално заболяване при установяване на причинната връзка с 
извършваната работа; 

3. Остра звукова травма – възниква при много интензивен шум (при взривни 
работи) и при резки високи шумови нива. 
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Шумът с непрекъснат ритъм е по-вреден от този с прекъсвания, а продължител-
ността на излагане на звуковата травма е един от основните фактори за начало на 
слуховата увреда. Критичната граница за постепенна загуба на слух е излагане на 
шум от 115 dB в продължение на 15 минути. За 100 dB границата е 2 часа, а за 95 dB – 
4 часа. За да се избегне повреда на вътрешното ухо, времето за излагане на силен 
шум трябва да намалява с увеличаване на неговата интензивност. Това е едно от ос-
новните правила за хора, които работят при високи нива на шум [4,5,6]. 

 
III. Дефиниция на мерните единици и филтри 

Децибелът, който е единица за измерване на звуковите нива и изразен като dB, се 
използва в областта на комуникацията, електрониката и сигналите – и от различни 
индустрии, които имат оборудване, което генерира прекомерен шум. Термините dBA 
и dBC се отнасят до видовете филтри, използвани за измерване на dB – или филтър 
А, или C филтър. Всеки филтър има различна чувствителност към различни честоти. 
Разбирането на разликата е важно за предприятията, които трябва да филтрират звука 
поради съображения за безопасност на служителите или когато определят безопасни 
нива на звука в киносалоните и телекомуникационните устройства. 

 
 А-филтри за анализиране на шум при работа 
A-weighting – (A-frequency-weighting). При измерване на въздействието на шума 

при работа върху слуха трябва да се представят A-филтър за измервания на шума 
(обикновено се показва като dB(A), (правилно се записва като LAeq)). За всяка зада-
ча, предприета от служител, трябва да се вземат представителни показатели за средно 
претеглено ниво на шум, след което с помощта на софтуер или калкулатор на HSE се 
определя нивото на експозиция на индивида. Претегляне с шумомер, което прави 
показанията му в съответствие с условната реакция на човешкия слух. Дефиниран е в 
различни международни стандарти като IEC 61672, както и в различни национални 
стандарти като ANSI S1.4. (САЩ). Измерване с „филтър A” е най-често използваният 
и обхваща пълния честотен диапазон от 20 Hz чак до висока честота 20 kHz. Човеш-
кото ухо е най-чувствително към звукови честоти между 500 Hz и 6 kHz (особено 
около 4 kHz), докато при по-ниски и по-високи честоти човешкото ухо не е много 
чувствително. Измерване с „филтър А“ коригира показанията на нивото на звуковото 
налягане, за да отразява чувствителността на човешкото ухо и следователно е задъл-
жено по целия свят за измерване на риска от увреждане на слуха. Всеки одобрен шу-
момер, отговарящ на IEC 61672, трябва да включва поне филтър за претегляне на А 
филтър. Измерванията обикновено се показват като dB(A) или dBA или като LAeq, 
LAFmax, LAE. 

 

В Таблица 1 са категоризирани зоните на действие, според големината на стой-
ностите. Таблица 2 показва съответните действия на работодателя, спрямо категория-
та действие. 

 
Таблица 1: Категоризиране на нивата на шум 

 

Категории Нива на експозиция  Нива на пикова стойност 
Категория 0  LEX  80 dBA  Lpeak 135 dBC 
Категория 1  80 dBA < LEX 85 dBA  135 dBC < Lpeak  137 dBC 
Категория 2  85 dBA < LEX  87 dBA  137 dBC < Lpeak  140 dBC 
Категория 3  LEX > 87 dBA  Lpeak> 140 dBC 
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Таблица 2. Съответни действия на работодателя, спрямо категорията действие 
 

Категории Риск Действия на работодателя 
Категория 0 Нисък Не са нужни действия 

Категория 1 Среден 

Работодателят трябва да предоставя лично защитно
оборудване за слуха на работниците, за да приведат
стойностите на излагането на шума под по-ниски
стойности на действие. 

Категория 2 Висок 
Работодателят трябва да задължи и да е сигурен, че
личните предпазни средства за защита на слуха се
носят и използват правилно! 

Категория 3 Сериозен 

Работодателят трябва задължително и веднага да взе-
ме мерки за намаляване на шума в работната среда под
максималните определени стойности и трябва да за-
дължи работниците да носят личните предпазни сред-
ства за зашита на слуха и да ограничи времето на
експозиция на персонала в тази среда. Препоръчват се
чести почивки в друго помещение. 

 
 C-филтри за анализиране на шум при работа 

Хората често забравят необходимостта от оценка на риска от импулсивен шум 
(много внезапни краткотрайни шумове, трясъци и трясъци). C-weighting – (C-
frequency-weighting) C-претеглянето се използва за това, за да ни даде пиковото зву-
ково налягане за импулсивния шум, на който човешкото ухо е изложено на dB(C) 
(или LCPeak). С-претеглената честота разглежда повече ефекта на нискочестотните 
звуци върху човешкото ухо в сравнение с A-претеглената и по същество е плоска или 
линейна между 31,5Hz и 8kHz, двете – 3dB или точки на „половин мощност“. Измер-
ванията на пиковото звуково налягане се извършват с помощта на C-честотното пре-
тегляне. „C-претегленият“ пик е за измерване на импулсен шум и се нарича CPeak. 
Измерванията обикновено се показват като dB(C) или dBC. Или например като LCeq, 
LCPeak, LCE – където C показва C-филтър анализирането. 

Човешкото ухо е най-чувствително към звукови честоти между 500 Hz и 6 kHz. 
Когато измервате вариациите на нивото на звуковото налягане, особено за потен-
циално вредни нива на шум за шума на работното място, важно е шумомерът да е в 
състояние да даде точно представяне на това, което човешкото ухо всъщност чува. 
Честотните претегляния правят това, като придават по-голяма тежест на различните 
честоти спрямо други (т.е. подчертават някои честоти и намаляват акцента върху 
други). 

 
IV. Европейски стандарт – КОДЕКС за нивата на шум на борда на корабите 

Въвеждането на все повече нови оборудвания и машини в автоматизацията, кои-
то произвеждат високи нива на шум, и персонал, който често да ги обслужва и кон-
тролира, води до необходимостта от установяване на задължителни гранични стой-
ности за нивото на шума в машинните отделения, контролните отделения, рабо-
тилниците, жилищните и другите помещения на борда на корабите. 

Кодексът за нивата на шума на борда на корабите (наричан по-долу „Кодексът”) 
е разработен, за да осигури международни стандарти за защита от шума, уредени с 
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правило I I - 1/3-12 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот 
на море (SOLAS), 1974 г., с измененията. Въпреки, че Кодексът е задължителен 
инструмент, съгласно Конвенцията SOLAS, някои разпоредби от Кодекса остават с 
препоръчителен или информативен характер! 

Настоящите правила, препоръки и съвети имат за цел да предоставят на адми-
нистрациите инструменти за създаване на среда, „щадяща слуха”, на борда на кора-
бите. Човекът и техническата среда се намират в непрекъснато взаимодействие и 
проблемите се развиват динамично. Правилата и препоръките неизбежно се променят 
за всеки отделен случай в резултат на разработването на различни технологични 
практики и практики за управление на безопасността. По тази причина администра-
циите се насърчават да предават опита и информацията, получени от признати орга-
низации, корабни оператори и производители на оборудване, с цел подобряване на 
настоящия Кодекс. 

 
НАРЕДБА № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване 

на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на 
шум – нормативно определя мерките за колективна и лична защита, както и медицин-
ската профилактика [7,8]. 

 
Граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприе-

мане на действие се определят на база дневните нива на експозиция на шум и вър-
хово звуково налягане, както следва: 

 

1. Гранични стойности на експозиция:  
Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С); 

2. Горни стойности на експозиция за предприемане на действие: 
Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С); 

3. Долни стойности на експозиция за предприемане на действие: 
Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С). 
 
4.1. Мерните единици и дефиниции, използвани в измерванията и приети от 

Международната Морска Организация за измерване нивата на шум са: 
 Явен претеглен индекс на намаляване на шума R'w: Единична стойност, из-

разена в децибели (dB), която описва цялостната ефективност на звуковата 
изолация на стените, вратите или подовете (вижте ISO 717-1:1996, изменен с 
1:2006); 

 Претеглено по крива А еквивалентно непрекъснато ниво на звука LAeq(T): 
Претеглено по крива А ниво на звуковото налягане на непрекъснат посто-
янен звук, който в рамките на интервал от време на измерване T има същото 
средно квадратно звуково налягане, като разглеждания звук, което варира с 
времето. Изразява се в децибели А (dB(A)) и се дава, чрез следното уравнение: 

 

 
Където: 
 T = време на измерване;  
 pa (t) = Претеглено по крива А моментно звуково налягане;  
 ро = 20 микро MPa (референтно ниво). 
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Претеглено по крива А ниво на звуково налягане или ниво на шума: Количество-
то, измерено с шумомер, при което честотната реакция се претегля съгласно кривата 
А за честотно претегляне (вижте IEC 61672-1). 

 
 Претеглено по крива C еквивалентно непрекъснато ниво на звука LCeq(T): 

Претеглено по крива C ниво на звуковото налягане на непрекъснат постоянен звук, 
който в рамките на интервал от време на измерване T има същото средно квадратно 
звуково налягане като разглеждания звук, което варира с времето. Изразява се в де-
цибели C (dB(C) и се дава чрез следното уравнение: 

 
Където: 
 T = време на измерване; 
 pc (t) = Претеглено по крива C моментно звуково налягане; 
 ро = 20 микроPa (референтно ниво). 

 
 Претеглено по крива C пиково ниво на звука LCpeak: Претеглено по крива С 

максимално моментно ниво на звуково налягане. Изразява се в децибели C (dB(C)) и 
се дава чрез следното уравнение: 

, където 
ppeak = Претеглено по крива C максимално моментно звуково налягане ро = 20 

микро Pa (референтно ниво). 
Претеглено по крива C ниво на звуково налягане или ниво на шума: Количество-

то, измерено с шумомер, при което честотната реакция се претегля съгласно кривата 
С за честотно претегляне (вижте IEC 61672-1 (2002-05). 

 
 Дневното ниво на експозиция на шум (Lex 24h) представлява еквивалентното 

ниво на експозиция на шум за период от 24 часа, Lex,24h=LAeq,T + 10 log T / T0 ),  
където T е действителната продължителност на борда Т0 е референтната продължи-
телност 24 часа. Общото еквивалентно ниво на непрекъснато звуково налягане по 
крива на претегляне А (Laeq,T ) се изчислява, като се използват различните нива на 
шум (LAeq, Ti) и съответните времеви периоди със следното уравнение: 

 
Където: 
 LAeq,Ti е претегленото по крива А еквивалентно непрекъснато ниво на звука 

за всяко помещение, изразено в децибели, усреднено за интервала от време Ti; 
 Lex,24h = LAeq,24h когато морските лица са на борда за период от 24 часа. 
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 Ниво на звуковото налягане Lp: Ниво на звуковото налягане, изразено в 
децибели (dB), на звук или шум, определено по следното уравнение: 

 
Където: 
p = звуково налягане, в паскали;  
po = 20 микро Pa (референтно ниво). 
 
Постоянно обслужвани помещения: Помещения, в които продължителното при-

съствие на морски лица е необходимо за нормални работни периоди. 
 
V. Измервания и изводи. 

5.1. Позиции за измерване. 

Измерванията се извършват с микрофона на височина между 1,2 m (лице в 
седящо положение) и 1,6 m (лице в стоящо положение) над палубата. Разстоянието 
между две измервателни точки следва да бъде най-малко 2 m, а в големи помещения, 
в които няма машини, измерванията се извършват през интервали не по-големи от 10 m в 
цялото помещение, включително в местата с максимално ниво на шума. Измервания-
та в никакъв случай не трябва да се извършват на разстояние, по-малко от 0,5 m от 
границите на дадено помещение. Измерванията се извършват на местата, където 
работи персоналът, включително на комуникационните пунктове. 

  
5.2. Измервателни уреди. 
Анализатор: SVANTEK SVAN 958(A) 
Микрофон: MICROTECH GEFFEL MK255 
Микрофон: Casella Type CEL-252 
 
*Приемамe, че обслужващият персонал на кораба прекарва 8 часа в дадена среда 

и се позовавам на НАРЕДБА № 6 от 15 август 2005 г. за „минималните изисквания 
за осигуряване на здравето и безопасността на работещите“, следователно: 

1. Гранични стойности на експозиция:  
Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С); 
2. Горни стойности на експозиция за предприемане на действие:  
Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С); 
3. Долни стойности на експозиция за предприемане на действие:  
Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С). 

 
 

Работни помещения  
LAex 
(dBA) 

Lpeak 
(dBC) 

Склад за части  56,3 91,0 

Помещение за батерии  69,1 93,4 

Станция за букероване  60,2 96,8 

Център за контрол по време на бедствено положение  52,3 84,9 
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Машинно отделение – Бойлер  73,6 112,4 

Машинно отделение – Циклоконвертор  75,5 108,5 

Машинно отделение – Помещение за проверка на дюзи 91,1 110,2 

Машинно отделение – Изпарители  101,3 119,3 

Машинно отделение – Генератор 1  104,8 126,8 

Машинно отделение – Генератор 2 106,0 124,9 

Машинно отделение – Инсенератор  82,5 101,8 

Машинно отделение – Компресори  81,5 103,2 

Машинно отделение – Сепаратори 88,5 103,6 

Машинно отделение – Стабилизатори   81,9 101,7 

Машинно отделение – Тръстери   73,5 95,3 

Машинно отделение – Рулева машина  83,4 102,9 

Централен Пункт за Управление 64,5 96,1 

UPS помещение 69,5 93,3 

Главно Разпределително Табло  76,2 99,1 
 
 
Измерване на шум от инструменти/работни установки: 

 
 
 

Инструмент/Работна установка  
LAex 
(dBA) 

Lpeak 
(dBC) 

Център за рециклиране – Изсушител  83,1 112,9 

Център за рециклиране – Преса за картонени опаковки  78,6 111,9 

Център за рециклиране – Преса за метални бутилки  85,4 112,4 

Център за рециклиране – Преса за пластмасови опаковки 86,9 107,6 

Център за рециклиране – Преса за стъклени бутилки 86,2 113,2 

Работилница – Портативен компресор 91,3 102,4 

Работилница – Прахосмукачка 76,5 93,3 

Работилница – Шмиргел METABO DS 200  77,2 92,6 

Работилница – Заваръчен апарат KEMPPI  74,4 103,4 
Работилница – Заваръчен апарат KEMPPI Minarctig EVO 
20HLP  

81,2 97,7 

Работилница – Циркуляр BOSCH GSA 18-LI  91,8 102,1 

Работилница – Шмиргел Bosch GWS 17-12SCE  95,2 108,9 

Работилница – Струг MICROCUT CD6260B  71,4 91,2 

Работилница – Струг MICROCUT Z502F-3A  76,2 92,6 

Работилница – Бормашима FEIN KMB 32Q  87,3 104,5 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

632 

Изводи 
Измерванията показват, че е препоръчително и в повечето помещения в Машин-

но отделение е задължително ,да се носят предпазни антифони! Поставянето на знаци 
и табели, които да предупреждават за високи нива на шум на входа на всяко помеще-
ние, в което нивата на шум са над нормите е задължително!  

На борда не бяха установени нива на шум Lpeak (dBC), надвишаващи долните 
стойности на експозиция, изискващи предприемане на действия, НО в повечето 
машинни отделения е задължително носенето на лични предпазни средства за защита 
на слуха. Носенето на вахтена служба или изпълнението на дневните задължения на 
екипажа, работещ в тези зони, приемам да е около 8 часа средно на ден. Позовавайки 
се на НАРЕДБА № 6 от 15 август 2005 г. за „минималните изисквания за осигурява-
не на здравето и безопасността на работещите“, отговорното лице, супервайзърът на 
работната група в тези зони, носи отговорност всички да имат осигурени и задължи-
телно да носят предпазната екипировка.  

Този доклад има за цел да внесе повече яснота и да придаде важност на вредното 
влияние на шум върху човек в работна среда на кораб. Въпреки понякога шумът да е 
приемлив и търпим за човек, влиянието му е опасно върху здравето и безопасността, 
тъй като може да доведе и до човешки грешки в работния процес.  

Въздействието на шума в работната среда може да постави работещия в рискови 
ситуации – с преки последствия върху безопасността, поради нечуване на предупре-
дителни сигнали, вик за помощ, инепреки – поради намаляване на способността за 
концентрация на вниманието, намаляване сръчността и уменията, ускорено настъп-
ване на умората, влошено качество на труда, повишаване на риска от злополуки и др.  
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ALGORITHM FOR TELEMATIC MONITORING  
OF ELECTRIC CARS 

 

Kristian Ventsislavov, Kamen Seymenliyski 
Silviya Letskovska, Stoyanka Mollova 

Burgas Free University, СITS 
 
 

Abstract: The article presents the general principle of operation of a specific author's 
algorithm, which is implemented in a real working telematics system for electric cars. 

Key words: telematics, monitoring, electric cars, algorithms. 
 
Резюме: Статията представя общия принцип на работа на конкретен авторски 
алгоритъм, който е внедрен в реално работеща телематична система за електро-
мобили. 

Ключови думи: телематика, мониторинг, електромобили, алгоритми. 
 
 

Въведение 

Телематиката е интердисциплинарната област, която обединява телекомуника-
циите, клон на технологиите, включително телефонни линии и кабели, с информати-
ката, науката за обработка на данни за съхранение и извличане. На свое място, раз-
гледана чисто софтуерно, част от телематичната система бива „низ” от прости и 
сложни взаимосвързани алгоритми, внедрени в нея, които осигуряват правилното и 
функциониране. 

 
1. Телематика и телематична система – същност и принцип на работа 
Телематиката е интердисциплинарната област, която обединява телекомуника-

циите, клон на технологиите, включително телефонни линии и кабели, с информати-
ката, науката за обработка на данни за съхранение и извличане [9,10]. Терминът теле-
матика обикновено се използва по отношение на телематичните решения, използвани 
в автомобилите. Използването на телематични системи в електрическите превозни 
средства се нарича телематика на електромобили[1,2,3]. 

 

Превозните средства често съдържат усъвършенствани компютри, способни да 
записват и отчитат данни като скорост, разход на гориво, налягане в гумите, географ-
ско местоположение и т.н [4,5,6]. 

В телематиката за превозните средства тези компютри функционират като без-
жични телематични устройства, които събират и предават данни за употребата на 
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превозното средство, изискванията за поддръжка и автомобилно обслужване. В до-
пълнение, информационните бази данни, формирани от събирането и съхранението 
на данни от телематични устройства, позволяват разработването на технологии като 
самоуправляващи се автомобили, навигационни системи и др. 

Телематичната система за превозните средства включва телематични устроиства, 
които са устроиства за проследяване, инсталирани в превозните средства, които улес-
няват предаването и съхранението на телеметрични данни чрез безжични мрежи и 
собствен бордов модем и диагностика на превозното средство (ODBII). Телекомуни-
кационните компании управляват предаването на информация от превозното сред-
ство и доставчика на телематика към компютри или мобилни устройства, които мо-
гат да бъдат достъпни от шофьори и мениджъри на телематичната система за мони-
торинг на автопарка [7,8,11,12]. 

Доставчиците на телематичните системи за мониторинг за превозни средства 
обикновено предлагат комбинация от IoT телематични решения за превозни сред-
ства, облачни, хардуерни и софтуерни решения, включително GPS проследяване, об-
лачни платформи с лесна интеграция за множество партньори, телематични сензори, 
софтуер за управление на автопарк, опростено и достъпно табло за управление с 
визуализации, възможности за отчитане, автоматизирани и конфигурируеми известия 
и аларми, параметри за съответствие и интеграция на изкуствен интелект в реално 
време за ранни предупреждения и незабавни известия. (Фиг.1) 

 

 
Фиг. 1 

 
2. Алгоритъм за мониторинг, анализ и съхранение на данни на сървърно 

ниво 
 

На Фиг. 2. можем да проследим основния алгоритъм, който е заложен в архитек-
турата на API на сървърната част. Тя осъществява правилното получаване на дан-
ните, изпратени от телематичните устройства, интегрирани в електромобилите. 

Началото на алгоритъма започва при получаване на данни, изпратени от телема-
тичното устройство в елекромобила. Данните са във вид JSON стринг (JavaScript 
Object Notation), в така наречения суров (raw) вид. 

JSON е текстов формат за съхранение и транспортиране на данни и е „само-
описващ” и лесен за разбиране. 

Следва десерилиазиция на JSON стринг към обект, предварително дефиниран в 
програмния език на API. 
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Фиг. 2 
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Получените данни са както следва: 
 

• telematicsUnitID 
• timeStamp 
• speed 
• engineRpm 
• batteryLevel 
• gpsLatitude 
• gpsLongitude 
• compassDirection 

 
С цел поверителност, системата обработва и сравнява идентификаторът 

„telematicsUnitID” с устройствата, които работят с нея, чрез справка в активните уст-
ройства в база данни. 

 
Ако устройството не присъства в база данните, API отговаря чрез HTTP код 401 

(unauthorized). По този начин се защитава системата от външни атаки и получаването 
на данни от външни за системата телематични устройства. 

Съответно ако „telematicsUnitID” присъства в активните устройства на системата, 
след проверката в база данни, алгоритъмът продължава към следващата стъпка – про-
верка за дубликиране на данни 

 
Проверката за дупликиране на данни се извършва спрямо telematicsUnitID и 

timestamp. 
Ако бъде установена дупликация на данни – API oтговаря чрез HTTP код 409 

(conflict). 
Ако не бъде установена дупликация на данни – следва вторична обработка на 

данните, получени от телематичното устройство, внедрено в електромобила. 
Този втори етап се прави с цел спестяване на излишно изхабен ресурс, ако в сис-

темата попаднат данни, изпратени от неактивно или „чуждо” за системата устройство 
или е установена дупликация на данни. 

В тази стъпка се обработват детайлно получените данни в нужните за системата 
или потребителя мерни единици, часови зони, GPS дирекция и позиция и др. 

Следва съхранение на обработените данни в база данни на системата и отговор 
на API – HTTP 200 OK. 

 
Заключение: 
От изложеното по-горе стигаме до следните изводи, че използването на сложни и 

гъвкави алгоритми в сървърната част за приемане на данни на телематична система в 
електромобилите : 

 Подобрява ефективността и сигурността на получените данни. 
 Намалява възможността от дупликиране на данни. 
 Повишава достъпността на потребителя до данните. 
 Повишава производителността на сървъра 
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Aбстракт: Токоизправителите със синхронно изправяне е техника за подобряване 
на ефективността на преобразувателите в силовата електроника. Състои се от 
паралелно еднопосочно свързване на диод и транзистор (обикновено мощен 
MOSFET). По този начин се получава по-малък спад на напрежението в права посо-
ка в сравнение при работа само на диод. Така се намаляват загубите в силовите 
ключове и респективно се повишава коефициентът на полезно действие на токоиз-
правителя и от там на цялото устройство.  
Целта на настоящата статия е да се изследват и сравнят енергетичните характе-
ристики на синхронен мостов токоизправител, използван в АС/DС преобразуватели. 

Ключови думи: мостов токоизправител, синхронен мостов токоизправител, енерге-
тични характеристики. 
 
Abstract: Synchronous straightening is a technique for improving the efficiency of power 
converters in power electronics. It consists of a parallel connection of a diode and a 
transistor (usually a powerful MOSFET). In this way, a rectifier characteristic is obtained, 
without a significant voltage drop in the forward direction associated with the diodes in the 
on state. As a result, power supplies run cooler and more reliably and save significant 
energy costs. The design of converters at high power shows that the use of synchronous 
rectifier gives a significant improvement in the efficiency of the whole device.  
The aim of this article is to study and compare the energy characteristics of bridge and 
synchronous bridge rectifiers used in AC / DC converters. 

Key words: bridge rectifier, synchronous bridge rectifier, energy characteristics. 
 
 

Тази статия описва MOSFET синхронен изправител, подходящ за използване в 
АC-DC преобразуватели.  

Загубите в силовите вентили се проявяват негативно най-вече при токоизправите-
ли с ниско изходно напрежение и големи товарни токове. Загубите при проводимост 
на токоизправителя са пропорционални на произведението на неговия пад на напре-
жение VF и тока в права посока IF. Диодът в типичния диоден токоизправител се 
включва, когато напрежението между анода и катода (Uak)  е положително  и се из-
ключва, когато Uak е отрицателно. Възможно е да се ограничат загубите в отпушения 
диод, когато паралелно на него се включи транзистор (обикновено мощен MOSFET) 
с много по-малко съпротивление на канала. 
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Синхронното изправяне е техника за подобряване на ефективността на силови 
преобразуватели в силовата електроника.  

Силовите MOSFET са идеални активни елементи за синхронно изправяне и имат 
много ниско съпротивление в права посока (RQF), което може да бъде десетки mΩ 
или по-малко. Спадът на напрежението на това ниво на съпротивление е много по-
малък от този на диод. На фиг.1 е показана замяната на диода с паралелно включени 
диод и транзистор. 

D1

Q1

D1

 
Фиг.1. Замяна на диода с паралелно включени диод и транзистор 

  
Тъй като работата на транзистора се синхронизира по време с отпушеното със-

тояние на диода, тези токоизправители са известни като синхронни токоизправители 
(SR). 

Най-голямо приложение този метод има при преобразуватели с ниско напреже-
ние (от 5 до 30V и токове през вентилите по-големи от 100 А).  

Целта на настоящата публикация е да разкрие възможностите  на синхронния то-
коизправител в конвенционалните заваръчни токоизточници при по-големи токове.  
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C1

+
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Д

Фиг. 2. Схема на синхронен токоизправител (SR) на конвенционален  
заваръчен източник 

 
Нa фиг.2 е показана схема на синхронен изправител на конвенционален заваръ-

чен източник, където Tf e понижаващ силов трансформатор. Изправителният мост се 
състои от паралелно свързани транзистори Q1÷4 , диоди D1÷4  и LC филтър. Заваръч-
ният детайл и електродът са означени с Rd. 

 Блокът за управление е синхронизиран със захранващата мрежа и определя про-
водимото състояние на двойките транзистори според полувълната. 

 
В PSPICE модела на заваръчния агрегат силовият трансформатор се приема като 

понижаващ идеален източник на напрежение и с отсъствие на загуби в реактивните 
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елементи. С активни съпротивления  (Rk1,  Rk2,  Rk3, Rk4) се отчитат загубите в про-
водниците. 

 

На фиг. 3 е показан PSPICE модел на заваръчния токоизточник. 
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Фиг. 3. PSPICE модел на заваръчния токоизточник 

 
Техническите данни на изследвания модел са:  

захранващо напрежение V1=40V с честота  f=50Hz, товар Rd= 0,2÷ 0,9 Ω,  L=32mH, 
C1=100uF. 

 
На фиг. 4 и фиг. 5 са показани времедиаграми при активен товар (L=0, C1=0). 

 

 
Фиг. 4. Времедиаграми на входното напрежение и на тока през диодите 

           Time
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От фиг. 4 се вижда, че диодите работят в комутационния интервал при премина-
ване на захранващото напрежение през нулата, а в този интервал транзисторите са 
надеждно запушени. 

 

 
Фиг. 5. Времедиаграми  на тока през транзисторите и тока през товара  

при активен (R) товар 
 

Токът през транзисторите безстресово преминава при отпушване от съответния 
диод към транзистора и при запушване – от транзистора към диода.  

 

 
Фиг. 6. Времедиаграми на консумирания ток от източника и падовете  

на напрежение върху транзисторите (V(3,5)) и диодите (V(3,4)) 
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Транзисторите се отпушват в интервал симетричен спрямо средата на полувълна-
та на захранващото напрежение и токът през тях е по-голям от тока през диодите. 

 

Вижда се, че диодът работи в началото и края на комутационния период, a тран-
зисторът работи в по-голямата част от проводимия период между двата комутацион-
ни интервала. 

По този начин се получава изправителна характеристика без значително спадане 
на напрежението в права посока, свързано с диодите във включено състояние. В ре-
зултат на паралелното включване на диод и транзистор, захранващите устройства ра-
ботят при по-ниска температура, по-надеждно и с по-висок коефициент на полезно 
действие. 

 
При заваряването токоизправителя работи при RL товар, за да се получи устой-

чива заваръчна дъга. 
На фиг.7 са показани времедиаграми  на работа на синхронен токоизправител 

(SR) при RL товар:  
като  L1=32mН   Rd=0,2Ω    

 
Фиг. 7. Времедиаграми  на входното напрежение и тока през диодите  

при (RL) товар 
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Фиг. 8. Времедиаграми  на тока през транзисторите и на тока през товара  

при (RL) товар 
 

Токът през диодите и транзистора има правоъгълна форма, а токът през товара е 
идеално изгладен. 

 
Фиг. 9. Времедиаграми  на консумирания ток от източника и падовете  

на напрежение върху транзисторите и диодите 
 

1. При RL товар формата на тока в диодите и транзисторите има правоъгълна 
форма. 

2. Амплитудната стойност на тока в  диодите и транзисторите е еднаква. 
3. Съществува режим на взаимна комутация, при което два диода от съседни 

рамена са едновременно проводими. 
4. Консумираният от захранващата мрежа ток е с правоъгълна форма и нулево 

дефазиране спрямо захранващото напрежение. 
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В част 2 са сравнени и оценени енергетичните характеристики на диодния токо-
изправител (D) и синхронния токоизправител (SR), като са получени мощностните 
характеристики и  коефициентът а полезно действие на двата тоизправителя при 
промяна на товара, както и неговия характер (R и RL) и времето на проводимост на 
диодите и транзисторите.  

Направени са изводи от изследването. 
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SYNCHRONOUS SINGLE-PHASE RECTIFIER – PART-2 
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Aбстракт: Токоизправителите със синхронно изправяне е техника за подобряване 
на ефективността на преобразувателите в силовата електроника. Състои се от 
паралелно еднопосочно свързване на диод и транзистор (обикновено мощен 
MOSFET). По този начин се получава по-малък спад на  напрежението в права по-
сока в сравнение при работа само на диод. Така се намаляват загубите в силовите 
ключове и респективно се повишава коефициентът на полезно действие на токоиз-
правителя и от там на цялото устройство.  
Целта на настоящата статия е да се изследват и сравнят енергетичните характе-
ристики на синхронен мостов токоизправител, използван в АС/DС преобразуватели. 

Ключови думи: мостов токоизправител, синхронен мостов токоизправител, енерге-
тични характеристики. 
 
Abstract: Synchronous straightening is a technique for improving the efficiency of power 
converters in power electronics. It consists of a parallel connection of a diode and a 
transistor (usually a powerful MOSFET). In this way, a rectifier characteristic is obtained, 
without a significant voltage drop in the forward direction associated with the diodes in the 
on state. As a result, power supplies run cooler and more reliably and save significant 
energy costs. The design of converters at high power shows that the use of synchronous 
rectifier gives a significant improvement in the efficiency of the whole device.  
The aim of this article is to study and compare the energy characteristics of bridge and 
synchronous bridge rectifiers used in AC / DC converters. 

Key words: bridge rectifier, synchronous bridge rectifier, energy characteristics. 
 

 
Тази статия описва MOSFET синхронен изправител, подходящ за използване в 

АC-DC преобразуватели.  
Схемата и PSPICE модела на заваръчния токоизточник са същите, както на част 1 

и се използват, за да се получат енергетичните зависимости. 
За да се сравнят и оценят енергетичните характеристики на диодния токоизпра-

вител (D) и синхронния токоизправител (SR) са получени характеристиките на мощ-
ността и коефициентът на полезно действие на двата тоизправителя при промяна на 
товара и коефициента на проводимост на диодите и транзисторите. 
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Загубната мощност (Рz) може да се изрази с: 
 

𝑃 𝐼 . 2.
𝑅 . 𝑡

𝑇
𝑅 . 𝑡

𝑇
 kW  

 
където: 𝑅 , 𝑅  -  съпротивлението на диода и на транзистора в отпушено състояние. 

Т 1/𝑓-  период на захранващото напрежение 
  𝑡 ,𝑡 -  времето на проводимост, съответно на диода и транзистора. 
         Id -  средната стойност на тока през товара. 
 

За обикновен диоден токоизправител времето на проводимост на диода е 𝑡 0,5Т. 
В случая 𝑡 10𝑚𝑠 

 
𝑃 𝐼 . 𝑅 . 0,5 [kW] 

 
От направените изследвания изходната мощност се определя от тока през товара 

и напрежението върху товара: 
 

PA= RMS(I(Rd)*V(4,9)) [kW] 
 

Консумираната от захранващия източник мощност (Р1) е: 
 
P1= RMS(I(R1)*V(1,2)) 
 

Коефициентът  𝜂    –  коефициент на полезно действие на устройството и е 

отношение на изходната към входната мощност.   
 
η= RMS(I(Rd)*V(4,9)) / RMS(I(R1)*V(1,2)) 

 
Първите изследвания са при активен товар (R), който се изменя в границите 

Rd=0,3 ÷ 0,9 Ω за: 
 
1. Диодeн токоизправител „Грец“, 𝑡 10𝑚𝑠 

 
Таблица 1. 

Rd Ω 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

PA kW 13,52 11,2 9,54 8,31 7,37 6,63 6,03

η 0,782 0,824 0,85 0,868 0,881 0,891 0,899   
 

2. Синхронен токоизправител, 𝑡 2ms         𝑡 6ms 
 

Таблица 2. 

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

PA kW 35,9 23,82 17,43 13,69 11,27 9,59 8,36 7,42 6,69 6,1

ή 0,75 0,846 0,888 0,91 0,923 0,932 0,939 0,944 0,948 0,95   
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На фиг.10 са дадени графики на зависимостта на изходната мощност от товарно-
то съпротивление на диодния и синхронния изправители 

 

 
Фиг. 10. Графики на зависимостта на изходната мощност PA от товарното  

съпротивление Rd на диодния и синхронния токоизправители 
 

 
Фиг. 11. Графики на зависимостта на коефициента на полезно действие  

от товарното съпротивление Rd на диодния и синхронния токоизправители 
 

Синхронният токоизправител при еднакви условия (захранващо напрежение и 
съпротивление на товара) повишава стойността на изходната мощност и коефициента 
на полезно действие. 

Изследването на енергетичните характеристики на синхронния токоизправител 
са при промяна на времето на проводимост на диодите и тиристорите  –  𝑡 , 𝑡  или 
времето на проводимост на транзисторите и диодите. 

Загубите в диодите и транзисторите в синхронен изправител при R и RLтовар са 
показани с изразите: 

𝑃 𝑅𝑀𝑆 2.
𝐼 . 𝑉 𝑡

𝑇
 

 

𝑃 𝑅𝑀𝑆
𝐼 . 𝑉 . 𝑡

𝑇
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 На фиг.12 и 13 са показани графики на зависимостите на загубната мощност в 
транзисторите PZQ  и диодите PZD  през времето на проводимост  𝑡   съответно 𝑡 , 
съответно на транзистора и диода при диодния и синхронния изправители. 

 

Таблица 3. 
 

tuQ ms 2 4 6 8 товар

PzQ W 5,9 15,2 24,6 33,2 R

PzQ W 3,2 9,4 17,7 28 RL  Rd=0,2Ω 
 

 
Фиг.12. Графики на зависимостта на загубната мощност в транзисторите PZQ  
времето на проводимост 𝑡 ,  на транзистора при синхронния токоизправител  

при R и RL 
 

Таблица 4. 
tuD ms 1 2 3 4 товар

PzD W 2,9 26,6 95,1 108,4 R

PzD W 30,1 86,8 153,6 233,2 RL    Rd=0,2Ω 
 

 
Фиг. 13. Графики на зависимостта на загубната мощност в диодите PZD  от 
времето на проводимост 𝑡  на диода на синхронния изправител при R и RL 
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Очевидно е, че при еднакъв коефициент на запълване и при еднакъв товар 
загубите в диодиния токоизправител са значително по-големи. 

На фигурите 14÷17 са показани резултатите от изследването на изменението на 
стойностите на изходното напрежение Ua, изходния ток Ia, изходната мощност РА и 
коефициента на полезно действие при изменение на времето на проводимост на 
диодите 𝑡  и транзисторите𝑡 , като се спазва условието при различни товари: 

 
Т=2tuQ+ 4tuD  при Т=20mS 

 
Таблица 5. 

tuQ ms 4 5 6 7 8

tuD ms 3 2,5 2 1,5 1

UA1 V 18 18,9 19,7 20,6 21,5 0,6Ω

UA2 V 16 16,7 17,6 18,5 19,5 0,4Ω

UA3 V 11,3 11,9 12,7 13,6 14,6 0,2Ω

Rd

 SR при RL товар 
 
 

 

Фиг.14. Графики на зависимостта на изходното напрежение Ua върху товара   
от времето на проводимост 𝑡 |𝑡 ,  на синхронния изправител  

при различни стойности на RL товар 
 
 

Таблица 6. 

tuQ ms 4 5 6 7 8

tuD ms 3 2,5 2 1,5 1

IA1 A 301 315 329 343 359 0,6Ω

IA2 A 395 417 439 463 488 0,4Ω

IA3 A 561 597 645 680 727 0,2Ω

Rd

 SR при RL товар 
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Фиг. 15. Графики на зависимостта на изходния ток Ia през товара  
от времето на проводимост 𝑡 |𝑡 ,  на синхронния изправител  

при различни стойности на RL товар 
 
 

Таблица 7 . 

tuQ ms 4 5 6 7 8

tuD ms 3 2,5 2 1,5 1

PA1 kW 3,93 4,59 5,32 6 6,54 0,6Ω

PA2 kW 4,97 6,1 7,21 8,34 9,34 0,4Ω

PA3 kW 6,64 8,74 10,9 12,9 14,9 0,2Ω

Rd

 SR при RL товар 
 
 

 
Фиг. 16. Графики на зависимостта на изходната мощност PА в товара  

от времето на проводимост 𝑡 |𝑡 ,  на синхронния изправител  
при различни стойности на RL товар 
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Таблица 8. 

tuQ ms 4 5 6 7 8

tuD ms 3 2,5 2 1,5 1

η1 0,77 0,829 0,856 0,822 0,765 0,6Ω

η2 0,824 0,89 0,934 0,9 0,842 0,4Ω

η3 0,901 0,96 0,985 0,982 0,975 0,2Ω

Rd

 SR при RL товар 
 
 

 
 

Фиг. 17.  Графики на зависимостта на коефициента на полезно действие  
от времето на проводимост 𝑡 |𝑡 ,  на синхронния изправител  

при различни стойности на товарa 
 

Зависимостта на изходната мощност и коефициента на полезно действие от 
коефициента на запълване е значимо ( >10%).   

 
 
Заключение 
 
1. Синхронният токоизправител притежава определени преимущества пред 

обикновения диоден или транзисторен токоизправител.   
2.  Енергетичните показатели, като мощност и коефициент на полезно действие 

на устройството са по-добри при синхронния токоизправител. 
3. Отсъстват взаимно-комутационни претоварвания и стресови, пикови нато-

варвания при транзисторите.  
4. Синхронният изправител не влошава дефазирането на входния ток и входното 

напрежение. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА PV СИСТЕМИ  
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ENGINEERING ACTIVITIES IN IMPLEMENTATION OF 
NATIONAL AND EUROPEAN LEGISLATION IN THE FIELD  

OF ENERGY EFFICIENCY 
 

Atanas Ivanov Yovkov, Silviya Letskovskа 
Kamen Seymenliyski, Radostin Dolchinkov, Radoslav Simionov 

Burgas Free University 
 
 

Abstract: This report presents an analysis of the results obtained from a study of the 
efficiency of photovoltaic systems for domestic hot water supply. The performance of a 
solar photovoltaic water heating system with direct coupling of a photovoltaic array to a 
DC resistive heating element is studied and compared with a solar photovoltaic system. The 
analysis was carried out under the same climatic conditions for both systems. 
 

Keywords: PV, Photothermal, Domestic hot water supply, Energy efficiency. 
 
 

Въведение 
Значителното намаляване на разходите за фотоволтаична (PV) технология през 

последното десетилетие отвори нов пазар с прости слънчеви системи за нагряване на 
вода, комбиниращи PV модули и електрически нагревателни елементи с постоянен 
ток (DC).Публичното изследване показва значителна липса на публикации за фото-
волтаичната технология, предназначена само за загряване на вода. От друга страна, 
съществуват редица патентовани конфигурации на фотоволтаични системи за отоп-
ление на вода. Простите фотоволтаични водонагревателни системи с оптимизирано, 
но фиксирано съпротивление на натоварване на DC резистивен нагревателен елемент 
не се нуждаят от допълнителен блок за управление [1,2,3,4].  

Освен фотоволтаичните системи за нагряване на вода, съществуват конвенцио-
нални слънчеви фототермални системи за нагряване на вода, които могат да се считат 
за зряла технология, въпреки непрекъснатите изследователски дейности. През пос-
ледните десетилетия затоплянето на вода с използване на фотоволтаично-термични (PV-
T) колектори е широко изследвано. Моделирани и тествани са различни конструкции на 
PV-T колектори и системи. Статията анализира годишната енергийна ефективност на 
фотоволтаична система за нагряване на вода. Сравнява нейната производителност с 
конвенционална слънчева система за гореща вода с фототермични плоски колектори, 
работещи при идентичен товар с гореща вода и климатичните условия. Сравнението на 
дадени слънчеви системи за нагряване на вода по никакъв начин не отчита ико-
номическите параметри (инвестиционни разходи, цена на енергията, лихвен процент и 
т.н.), които зависят от страната и областта на приложение [5,6,7].  
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1. PV и фототермална системи за битово горещо водоснабдяване 
Двете изследвани слънчеви системи за загряване на вода са анализирани експери-

ментално. Фототермичната система използва един конвенционален плосък колектора 
с активна колекторна площ 2,7 𝑚 . Фотоволтаичната система е изградена от  6 бр. 
монокристални PV модула, всеки с пикова мощност  375 Wp. Двете слънчеви сис-
теми за загряване на вода са включени към еди и същ слънчев резервоар (обем 100 l, 
дневни топлинни загуби 1,4 kWh/ден). Основните параметри на слънчевите системи 
за загряване на вода са посочени в Таблици 1 и 2 . Резервоарът за топла вода (бойлер) 
има тръбен топлообменник, както и DC нагревателен елемент с номинална мощност 
2 kW. Резервоарът за съхранение не е оборудвани с допълнителен резервен нагрева-
тел. Ориентацията и наклона на слънчевия колектор и фотоволтаичните модули са 
еднакви: ориентация 15° на изток (от юг) и наклон 30°. По този начин са осигурени 
идентични климатични условия за двете тествани системи.  

Фотоволтаичните системи за гореща вода, разгледани в анализа, комбинират фо-
товолтаичните модули за генериране на постоянен ток, който се използва за електри-
чески нагревателни елементи, потопени в резервоара за гореща вода. Фотоволтаични-
те модули са електрически генератори с нелинейни токово-волтови (I-V) характерис-
тики. Произведената електрическа мощност на PV масива се влияе значително от 
слънчевата радиация, по-малко от температурата на околната среда, но така или ина-
че зависи от свързания електрически товар (съпротивление на натоварване). Фигура 1 
показва  характеристиките на фотоволтаичния масив, сглобен от 8 поликристални 
модула, свързани последователно с пикова мощност 2 kWp.  

 
Фигура 1. 
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За да се поддържа PV матрицата при условия на максимална изходна мощност, 
съпротивлението на натоварването трябва да варира и да се адаптира към действител-
ните условия на работа на PV масива. Въпреки този факт, евтините фотоволтаични 
бойлери, налични днес на пазара, често пропускат всяко MPP проследяващо устрой-
ство и използват PV масива, директно свързан към DC електрически нагревателен 
елемент с фиксирана стойност на съпротивлението на натоварване, оптимизирана от 
гледна точка на годишната производителност.  

Слънчевата фототермална система за топла вода е изпълнена с плосък слънчев 
топлинен колектор с принудителна циркулация. Основните параметри на слънчевия 
фототермичен колектор, са показани в Фигура 2.  

 

 
Фигура 2. 

 
Дебитът на колекторния контур се счита за 40 l/h.m2 колекторна площ. Колектор-

ния контур се състои от медни тръби 18 × 1 mm с обща дължина 30 m, оборудвани с 
топлоизолация с дебелина 19 mm. Свързан с тръбен топлообменник, потопен в долна-
та част на резервоара за слънчева вода, идентичен с резервоара, използван в PV сис-
тема за гореща вода. Тръбният топлообменник е с площ 1 m2. Номиналният специфи-
чен топлинен капацитет на топлообменника се счита за 170 W/K. Моделът на резер-
воара за слънчева вода отчита също влиянието на дебита, температурната разлика и 
средната температура върху топлопреносния капацитет на топлообменника. Докато 
слънчевата фракция се увеличава с голяма площ на слънчевите колектори, годишни-
те специфични топлинни печалби намаляват. Това се дължи на значителна зависи-
мост на добива на слънчевия колектор от работната температура. По-голямата колек-
торна площ, осигуряваща по-високи абсолютни енергийни печалби в резервоара за 
съхранение, води до по-високи средни работни температури на слънчевата система и 
по този начин по-ниска ефективност на колектора и по-висока загуба на тръбопрово-
ди на колектора. Излишните печалби на слънчева топлина през лятото, особено при-
състващи при слънчев климат поради големия колектор, водят до по-лоша използвае-
мост на системата и допълнително намаляване на специфичните печалби на топлина. 
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2. Експериментален анализ 
Експерименталните тестове на слънчевите системи започват през септември 2020 г. 

до ктая на Август 2021г. Резултатите от експерименталните тестове са показани на 
Фигура 1 и за двете слънчеви системи за загряване на вода. Годишните топлинни 
печалби на фототермалната система са 1156 kWh/г. Годишните топлинни печалби на 
фотоволтаична система са 2770 kWh/г.(Фигура 3).  

 

 
Фигура 3. 

 
И двата изследвани  резултата са в съответствие със стойностите, представени 

графично на Фигура 1, (като се има предвид мощността на фотоволтаичния масив 
2,18 kWp) от Фигура 1 и от Фигура 2  (като се има предвид площта на колектора 
2,7 𝑚 ).  

 
3. Дискусия 

Когато се сравнява производителността на слънчевите системи за отопление на 
вода, общата ефективност на системата може да се приеме като параметър, който по-
казва търсенето на системата от наличната площ на покрива и зависимостта на го-
дишните специфични топлинни печалби от годишното падащо слънчево облъчване 
за всички изследвани алтернативи (размер, климат). Съотношението на тези коли-
чества води до обща ефективност на системата. Фигура 4 показва силното влияние на 
температурата на околната среда върху производителността на фототермалната сис-
тема за топла вода. Географското разположение на инсталациите е в гр. Смолян. 
Характерен с много слънчеви дни, но ниски средногодишни температури. 
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Фигура 4. 

 
Ефективността на фотоволтаичните водонагревателни системи зависи само от из-

ползваемостта на производството на фотоволтаични масиви за отопление на водата. 
Излишните печалби на топлина през летния сезон, които не могат да бъдат използ-
вани, влошават общата ефективност на системата. 

Производителността на слънчевите топлинни системи е много по-зависима от ус-
ловията на работа. Докато генерирането на електроенергия от PV масива е независи-
мо от температурата на резервоара за съхранение, генерирането на топлина от слън-
чевия топлинен колектор намалява с температурата на резервоара, тъй като пряко 
влияе върху работната температура на флуида на колектора и по този начин на топ-
линните загуби на слънчевия колектор и колекторния контур.  

Сравнението на общата ефективност на системата ясно показва, че слънчевата 
топлинна система изисква около 3 до 6 пъти по-малко покривна площ за отопление 
на водата, отколкото фотоволтаичната система за отопление на водата. 

 
4. Заключение 

Изследвани са слънчеви фотоволтаични системи за нагряване на вода, базирани 
на директно свързване на фотоволтаична матрица към DC резистивни нагревателни 
елементи, потопени в резервоар за гореща вода. Оптималната стойност на устойчи-
востта на фиксирано натоварване зависи от климата, особено от годишното ниво на 
слънчево облъчване. Общата годишна ефективност на PV системите за отопление на 
вода е от 35% до 60%. Тези стойности обаче са драстично по-високи от ефективност-
та на слънчевата фототермална система за идентично натоварване с топла вода и кли-
матични условия. Въпреки факта, че ефективността на слънчевата фототермална сис-
тема се влияе от оразмеряването повече от PV отоплителната система, ефективността 
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на PV е повече от 2 пъти по-висока. Теоретичният анализ е потвърден чрез експери-
ментални тестове на слънчевите системи за нагряване на вода. 

От изследването на двете системи, резултатите показват, че Фотоволтаичната 
система за топла вода има по-висока производителност от Фототермалната. Сравне-
нието на производителността на двете технологии доказва, че  ниската температурата 
на околната среда влиае отрицателно и намаляава  ефективността на фототермалната 
система. Динамиката и прецизността на управление на Фотоволтаичната система са 
много по-високи отклкото при Фототермалната инсталация, поради инертните проце-
си в нея . Предимство на Фототермална система е, че изисква около 3 до 6 пъти по-
малко покривна площ за отопление на водата, отколкото фотоволтаичната система. 
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