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ЛИДЕРЪТ В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА  

НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 
 

Мариам Уафик Карабойчева, докторант  
Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
THE LEADEAR IN RESPONSE TO THE CHALLENGES  

OF COVID-19 PANDEMIC 
 

Mariam Uafic Karaboycheva, PhD Student  
FEBA, Sofia University „St. Kliment Ohridski” 

 
 

Анотация: Настоящото изследване е посветено на предизвикателствата на Covid-
19 – какви усилия са положили лидерите на организации в България за преодоляване 
на негативните последствия от пандемията. Емпиричните данни са от интервюта 
с 17 мениджъри на организации с управление в мултикултурна среда в IT и R&D.  
Ключови думи: лидерство, Covid-19, предизвикателства, организационни промени 
 
Abstract: This paper explores the challenges of Covid-19, what efforts the leaders of 
organizations in Bulgaria have made to overcome the negative consequences of the pandemic. 
The empirical data is presented from interviews with 17 managers of organizations with 
management in a multicultural environment in IT and R&D. 
Key words: leadership, Covid-19, challenges, organizational changes 

 
 

„Управлението е да вършиш нещата както трябва, лидерството е да правиш 
правилното нещо “. 

Питър Дракър 
 
Ролята на лидера в условията на пандемия 
Covid-19 създаде множество предизвикателства за организациите [14]. През 

2020 година пандемията и последвалото извънредното положение в България предиз-
викаха „сериозни сътресения в обществено-политическия, икономическия и социал-
ния живот на обществото“[1]. Според Поповски пандемията е предизвикала няколко 
теста за обществото в световен мащаб – тест за лидерство, тест за международно съ-
трудничество, тест за медицински капацитет, тест за връзката човек-човек и тест за 
връзката на човека с природата [9]. В търсене на решения, компаниите въведоха нови 
начини за работа, които преди създалата се ситуация бизнесът считаше за невъзмож-
ни за осъществяване [14]. Проучване на Twilio показва, че 97% от представителите на 
бизнеса определят пандемията като възможност за развитие и ускоряване на дигитал-
ната трансформация и комуникативната стратегия на организацията им с 6 години 
[13]. Лидерите на организации добиха опит от тези мащабни работни промени и уста-
новиха нови практики за адаптация чрез креативност, стратегическа комуникация, 
гъвкаво работно време и преосмисляне на работната атмосфера и локация [4]. Кому-
никацията в организацията придоби друго допълнително значение за навлизане в ед-
на нова ера, в която мениджърите потърсиха начини за справяне с предизвикателст-
вата на пандемията чрез включване на служителите и екипите си в дефинирането на 
целите и планирането на стратегиите си [11].  
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Лидерите успяват „да променят вярвания и убеждения“ [15] и поведението им е 
от съществено значение в комуникацията при кризисни ситуации [7]. Комуникацията 
със служителите е от първостепенно и решаващо значение за успеха на организация-
та в условията на предизвикателствата на пандемията. Ефективната комуникация 
между лидер и служител има стратегическа роля за осигуряването на устойчивост и 
прилагане на адаптационни поведения [6]. С въвеждането на ограничителни мерки 
като социалното дистанциране, ролята на лидера за осигуряване на устойчивост чрез 
имплементирането на процедури се превърна във фундамента за оцеляването на ком-
панията в условията на Covid-19 [8]. Резултат от превантивните мерки против разпро-
странението на пандемията и социалното дистанциране в действие са въвеждането на 
трудови организационни преустройства като дистанционна и/или хибридна работа [4].  

Качествата на лидера като креативност, далновидност при вземането на реше-
ния винаги са били ценени, но в условията на кризисни ситуации, каквито създаде 
пандемията с Covid-19, възникна нуждата от нови умения за справяне с предизвика-
телствата на средата. Ведър определя спокойствието и увереността на мениджъра 
като фундаментални за поведението на служителите, като авторът определя някои 
позитиви от възникването на кризисната ситуация за компанията – „обновяване на 
организацията, обновяване на нейните цели и стратегии, преосмисляне на основните 
й ценности и норми на поведение, сплотяване на колектива.“ [3]1  

 

Методология на изследването и характеристика на изследваните 
Целта на настоящия текст е да изследва предизвикателствата за организацията в 

кризисна ситуация като пандемията и по какъв начин лидерът реагира в условията на 
пандемия за запазване на устойчивостта на организацията. Изследването е провоки-
рано от резултатите от проучване, което беше направено за целите на моята бъдеща 
докторска дисертация, което обхвана 325 респондента, служители на компании на 
малки и средни организации. Проучването открои проблеми, на които отговор може-
ха да дадат мениджърите. Осъществен беше успешен контакт с 17 мениджъри. 
Участниците в проучването са представители на четири IT компании и две компании 
с R&D отдели. Всички са на възраст между 40-50 години. Четирима от респондентите 
са жени, а останалите 13 са мъже. Всички изпълняват управленски функции в компа-
ниите, като двама от тях са изпълнителни директори и собственици на ор-
ганизациите, които ръководят.  

Емпиричните данни бяха събрани чрез онлайн интервюта през платформата 
Zoom, като средната продължителност на едно интервю беше 20 минути. Отправните 
въпроси на интервютата бяха: 

1. Пред какви предизвикателства беше изправена вашата организация в нача-
лото на пандемията? 

2. Какви значителни организационни промени са въведени във вашата компа-
ния от началото на пандемията Covid-19? 

3. Как бихте описали дистанционната работа във вашата компания и какво бих-
те променили, за да я подобрите за служителите си? 

4. Бихте ли определили пандемията по-скоро като възможност, от колкото като 
бедствие за някои бизнеси? Вашата организация един от тези бизнеси ли е? 

 

Резултати 
Интервюираните мениджъри дефинираха различни предизвикателства в начало-

то на пандемията, включително недостиг на предпазни средства – маски, дезинфекти-
                                                            
1 Ведър, О. Управление на човешките ресурси. Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, София. 2014, стр. 174 
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ращи препарати, ръкавици, с които мениджърите биха желали да осигурят здравето 
на своите служители. Динамичната и непредвидима промяна на информацията, регу-
латорните мерки и изисквания на институциите, са наложили незабавно вземане на 
решения и сравнително кратък срок за преосмисляне на възможните резултати от ор-
ганизационните промени – дистанционна работа, процедурни промени, преустановя-
ване на командировки и спешни пътувания. Девет от интервюираните мениджъри 
(55%) свързаха въвеждането на технологиите и софтуерните приложения, обучението 
на служителите за работа с тях, миграцията към дистанционна работа, комуникация и 
прилагането на промени като основни предизвикателства по време на пандемията. 
Шест от участниците (35%) в изследването описаха като предизвикателство мотиви-
рането и задържането на служителите, като определиха работата от комфорта на до-
ма като „изкуствена работна среда“, в която мениджърите изпитват затруднения в 
разчитане на благосъстоянието, потребностите и желанията на подчинените си. Два-
ма мениджъри (11%) определиха като трудност постигане на организационните це-
ли??? за устойчивост и поддържане на взаимоотношенията с бизнес партньорите в 
условията на пандемия.  

На въпроса „Как бихте описали дистанционната работа във вашата компания и 
какво бихте променили, за да я подобрите за служителите си?“, седем от мениджъри-
те (41,2%) определиха като предизвикателства проблемите с интернет връзката, лип-
сата на подходящо офис оборудване и други офис ресурси в дома, които са създали 
затруднения при изпълнението на стандартни трудови задължения. Един от менид-
жърите сподели за основен проблем с Wi-fi връзката на лаптопа си, а друг изрази 
трудностите си с отпечатването на документ за подписване поради неизправност на 
принтера. Тези примери описват един основен проблем при дистанционната работа – 
липсата на специализирано офис оборудване и ресурс биха довели до инвестиране на 
време, което в условията на офис средата би се пренасочило към значими трудови 
дейности и задачи. В резултат на гореописаните предизвикателства мениджърите са 
осъществили следните промени – въвеждане на онлайн подписи за валидиране на до-
кументите, получаване на обратна връзка за необходимото оборудване или софтуер, 
които биха подобрили опита от дистанционната работа. Шест от участниците (35,3%) 
изразиха своето удовлетворение от работата от дома, тъй като тя е била въведена 
много преди началото на пандемията за част от служителите, и в резултат процесите 
са били изяснени и тествани. Четирима от интервюираните лидери (23,5%) определи-
ха въведените промени като успешни, но като крайно неприемливо придържането 
към изцяло дистанционната работа и биха подкрепили обществото и правителството 
за работа в насока плавното връщане на здрави, ваксинирани и спокойни служители в 
офиса. Според последната група 4-5 пъти в месеца е напълно приемливо екипите да 
работят от комфорта на дома и в този смисъл хибридната работа е предпочитан стил 
за лидерите. Хибридният режим на работа би осигурил редуциране на офис разходи-
те, и в същото време би дало възможност на новоназначените служители да осъщест-
вят връзка с екипа си и „да се запази корпоративната култура и организационния 
дух“.1  

Интервюираните мениджъри определят като фундаментално за целите на ком-
панията младшите служители и стажантите да получат добър пример от по-опитните 
служители, което е от решаващо значение и за тяхното развитие. Мениджърите опре-
делиха и друг проблем – дългия период на изцяло дистанционна работа, която дава 
възможности на служителите за повече време прекарано със семейството от комфор-

                                                            
1 Твърдение на един от мениджърите във връзка с въпроса за връщането на служителите в офи-
са и към „старото нормално“. 
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та на дома може да направи прехода към връщане в офиса трудна задача и по-дълъг 
адаптационния процес на служителите „към старото нормално“. Петнадесет от ме-
ниджърите (88,24%) са убедени, че дистанционната работа има положителен ефект за 
компанията като са отчетени по-високи нива на производителност, по-ниски на стрес, 
по-щастливите служители признават компанията и организационната й култура като 
по-социално настроена и биха били по-лоялни, споделят информация за компанията 
си с познати и в социалните мрежи. Петима от мениджърите (29,41%) изразиха труд-
ностите с въвеждането на работа от дома за служителите, което е довело до вълна от 
напускащи и ниската оценка на екипите за усилията на компанията.  

Дванадесет от лидерите (70,6%) разпознават Covid-19 като възможност за реор-
ганизиране на вътрешно фирмените си работни процеси, разработване на нови стра-
тегии и включване на нови софтуерни приложения за развитие на съществуващите 
процеси, като основно предизвикателство е подобряване на процедурите за вземане 
на решения и вътрешните организационни практики. Петима от интервюираните ме-
ниджъри (29,41%) осъзнават, че направените промени е трябвало да бъдат реализира-
ни по-рано, което би им спестило усилия, стрес и време за адаптация за служителите 
и ръководителите на екипи. По-голямата част от интервюираните мениджъри смятат, 
че удовлетворението от работата на служителите и организационните промени могат 
да покажат нивото на успех на въвеждането на нови процедури и процеси.  

На въпроса „Какви значителни организационни промени са въведени във ваша-
та компания от началото на пандемията Covid-19?” – Тринадесет души (76,5%) отго-
вориха, че е трябвало да приложат постоянна дистанционна работа за 90% от служи-
телите си като превантивна мярка за разпространението на вируса, един мениджър 
(5,95%) е въвел хибриден режим на работа като „беше невъзможно за всички служи-
тели да работят дистанционно, тъй като R&D оборудване е напълно непостижимо да 
бъде инсталирано във всеки дом“, двама мениджъри (11.8%) са били въвели преди 
пандемията дистанционен режим на работа за персонала веднъж или 4 пъти месечно, 
като с началото на Covid-19 са въвели промени за адаптиране на процесите за дълго-
срочна работа от дома като софтуер и доставяне на допълнително оборудване, двама 
мениджъри (11,8 %) са предвидили за служителите, които желаят да останат в офиса 
средства за предпазване от заразяване – маски, ръкавици и дезинфектанти.  

Според данните от последния въпрос „Бихте ли определили пандемията по-ско-
ро като възможност, от колкото като бедствие за някои бизнеси? Вашата организация 
един от тези бизнеси ли е?“ Петнадесет мениджъри (88,24%) определят пандемията 
като възможност за компанията да навлезе в ново открити пазари, да открие нови 
клиенти, да преосмисли работните си процеси и да въведе хибриден режим на работа 
в дългосрочен аспект за постигане на устойчиво развитие за компанията си, както и 
да редуцира офис разходи и да оцени организационните рискове. Двама мениджъра 
определят пандемията като негативния фактор за адаптиране към нов начин на рабо-
та за служители, клиенти и мениджъри, адаптиране към „новото нормално“ [1] .  

 
Основният принос от изложените резултати от изследването са представени от 

емпирични данни за това какви действия са предприели лидерите в отговор на пре-
дизвикателствата на пандемията Covid-19. В по-общ план настоящата статия има за 
цел да допринесе за разбиране на поведението на лидерите на изследваните компа-
нии с IT и R&D отдели в България. Резултатите от проучването доказват, че лидери-
те, които са предприели адекватни действия за преодоляване на предизвикателствата 
в началото на пандемията са развили устойчивост чрез мотивиране на служителите 
да изпълняват трудовите си задължения у дома и чрез преструктуриране на организа-
ционна си култура, което е разкрило възможност за развитие на бизнеса им в усло-
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вията на Covid-19. Настоящото проучване разкрива възможности за бъдещи изслед-
вания, свързани с предизвикателствата пред мениджърите и в други сфери на биз-
неса, както и с по-голям обем от респонденти.  
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Abstract: For the past decade, the National Institute of Forensic Science (NIFS) has been 
involved in and committed to raising the awareness of forensic intelligence in Australia. In 
this context, a discussion paper was written and distributed across Australia and New 
Zealand covering forensic intelligence principles and offering a ‘quick reference’ guide. In 
addition, NIFS jointly facilitated a set of papers on forensic intelligence that was published 
in the Australian Journal of Forensic Sciences. The implementation of forensic intelligence 
requires substantial planning and adaptation within an organization. There must be 
commitment within an agency to refocus outcomes so that crime prevention and disruption 
become priorities along with the traditional focus on the court. This implies many changes 
including a shift from a single case focus to a multi-case focus and a breaking down of 
existing interdisciplinary silos. At a time of budget restrictions, the resources to implement 
these changes are often difficult to identify. However, established intelligence cells within 
forensic science facilities are realizing the benefits to be gained from this approach. The 
primary aim of this paper is to raise awareness on the principles and practice of forensic 
intelligence through the collation and integration of recently published findings and 
observations. It is intended to provide introductory principles to personnel of various levels 
and disciplines involved in law enforcement, including forensic scientists, police officers, 
and those involved in administering the criminal justice system. 

Keywords: Forensic intelligence, principles and practice, implementation, key considerations, 
law enforcement, policing. 

 
 

Въведение 
 

През последното десетилетие Националният институт по криминалистика 
(NIFS) участва и се ангажира със съдебно разузнаване в Австралия. През това време 
NIFS наблюдава развитието на криминалистичното разузнаване в Австралия и Нова 
Зеландия и подкрепя семинари и конференции за насърчаване на информираността и 
развитието. Значението на австралийските правоприлагащи агенции за по-нататъшно 
подобряване на способностите на разузнаването беше потвърдено от Австралийския 
форум за управление на криминалното разузнаване чрез публикуването на Страте-
гията за управление на криминалното разузнаване на Австралия 2012-15. 

Членовете на форума се съгласиха, че: „Фундаментален компонент в изгражда-
нето на капацитет за правоприлагане включва подобряване на разбирането затова как 
работи криминалното разузнаване и как на практика да се развива, споделя и използва. 
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Криминалистичното разузнаване е идентифицирано като допълнителен тип кри-
минално разузнаване и се е оказало много ефективно в международен план, за да мо-
гат правоприлагащите органи и системите за сигурност да постигнат своите цели. 
Въпреки това, като нововъзникваща форма на разузнаване, стойността на кримина-
листичното разузнаване тепърва ще бъде широко възприета и приложена от полицей-
ските юрисдикции в Австралия. Следователно е предвидено, че ще се предоставят 
възможности за по-нататъшно разбиране на криминалистичното разузнаване и свър-
заните с него ползи, изисквания за изпълнение и примери за успешни модели. 

 
I. Какво е съдебно разузнаване 
 

Криминалистичното разузнаване е навременното събиране и обработка на дан-
ни от съдебномедицински дела от различен характер. То предоставя знания за прес-
тъпната дейност и може да подкрепи проактивни и превантивни подходи. 

 

 
 

Фиг. 1. Принципна методика на криминалистическо разузнаване. 
 

Фундаменталният принцип на криминалистичното разузнаване изисква вместо 
да се третира всеки случай поотделно с цел подпомагане на съда (т.е. фокусиране на 
доказателствата) трябва да се фокусира вниманието върху множество дела и по хо-
листичен подход, базиран на изследване на престъпните явления.  

Структурираната и систематична експлоатация на следи е от съществено значе-
ние за създаване на знания, които ще ръководят стратегически, оперативни и такти-
чески решения. 

Според съвременното разбиране криминалистичното разузнаване се отнася до 
няколко „обработки“ на данни. Като концепция, това се отнася до структурираната 
асимилация на данни от криминалистични случаи (като ДНК, пръстови отпечатъци, 
отпечатъци от обувки, следи от ръкавици, следи от оръжия и др.) в рамките на кръс-
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тосани и индексирани набори от данни. Този набор от данни може да бъде подложен 
на строг качествен и количествен анализ, за да се идентифицират значими модели на 
престъпно поведение.  

Такъв анализ на данни се счита за стратегически, доколкото той информира ня-
колко елемента на полицията, включително операции, ръководени от разузнаване, 
превантивни полицейски действия и разпределение на ресурси“  

Съдебното разузнаване играе съществена роля в предварителния процес на раз-
следван. То също така има фокус върху разкриване на престъпността и превенцията 
на престъпността. 

В крайна сметка, добрият подход за криминалистично разузнаване ще осигури 
действия преди дадено събитие, особено в криминална среда със серийни престъпле-
ния. 

 
II. Как работи интелигентната лаборатория 
 

По своята същност „интелигентността е резултат от процес, който има за цел да 
трансформира необработените данни във форма, по-подходяща за вземане на реше-
ния. Целта е да се добави стойност към събраната информация, като се анализира 
навреме. Разграничават се три типа разузнаване: тактическо, оперативно и стратеги-
ческо. 

Тактическото разузнаване подпомага служителите на правоприлагащите органи 
на първа линия при предприемане на специфични за случая действия и като след-
ствие е от значение за конкретни разследвания. Използването на този тип разузнава-
не е за всеки отделен случай и често не отчита дългосрочни или по-широки географ-
ски проблеми.  

 

 
 

Фиг. 2. От данни към разузнаване. 
 

Оперативното разузнаване включва помощ при планиране на дейностите за на-
маляване на престъпността и превенция. То подкрепя лицата, вземащи решения, 
които отговарят за областните райони или които командват екипи. То позволява 
идентифициране на основните приоритети и по този начин е релевантен за част от 
криминалните действия.  
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За да може съдебната медицина да осигури максимална полза през цикъла на 
разузнаването, в идеалния случай повтарящите се данни трябва да са лесно достъпни 
от един източник (база данни) или поне от допълнителни източници. Стратегическо-
то разузнаване осигурява разбиране на моделите и функционирането на престъпното 
поведение и средата (Фиг. 2).  

Следователно той е ориентиран към бъдещето и е проактивен. Той изследва 
дългосрочни решения и по-лесно се справя със закъсненията, отколкото дейности, 
фокусирани само върху оперативни проблеми. Използва се от мениджъри на най-ви-
соко ниво и влияе не само на полицейските дейности, но и на агенции извън закона, 
такива като здравни служби и политически органицации.  

Тези интелигентни модели работят в континуум без строги граници между кате-
гориите (Фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Нива на интелигентност. 
 

III. Текущи съдебно-криминалистични усилия 
 
Фигура 4 показва къде са съсредоточени настоящите усилия в областта на кри-

миналистиката, които са предимно върху съдилищата и тълкуването, които изискват 
както време, така и разходи.  

Въвеждането на криминалистично разузнаване налага промяна в кривата на 
криминалистичното усилие с по-голяма активност в полицейската и охранителната 
среда. 
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Фиг. 4: Текущо съдебно-криминалистично усилие (Ribaux, 2014). 
 
 

IV. Ползи от прилагане на модела 
 
Общите ползи от прилагането на модел на криминалистично разузнаване в рам-

ките на правоприлагането включват: 
 Прекъсване и превенция на престъпността; 
 По-ефективно използване на криминалистични следи, които информират по-

лицията и действията за сигурност; 
 Ранно идентифициране на заподозрени; 
 Ефективност във времето/разходите; 
 Общи осезаеми ползи от свързаните разузнавателни продукти, като оценки 

на заплахите, доклади за ситуацията и оценки на риска; 
 По-добро разбиране на престъпната дейност като цяло. 

 
V. Цикъл на криминалистичното разузнаване 
 
Съществуват множество примери за цикъла на разузнаването. Фиг. 5 показва 

как навременността, точността и пригодността за целта са критични аспекти на инте-
лигентността. 

По-големият фокус, анализ и създаване на разузнавателни продукти от крими-
налисти и членове на правоприлагащите органи, като част от подхода на кримина-
листичното разузнаване ще донесе значителни ползи.  

За да може съдебната медицина да осигури максимална полза през цикъла на 
разузнаването, в идеалния случай многослучайните данни трябва да са лесно достъп-
ни от един източник (база данни) или поне от допълнителни източници. 
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VI. Пример за прилагане на анализа 
 
Известно е, че повтарящите се умишлени пожари са едно от най-трудните за от-

криване и разрешаване престъпления поради различни специфични предизвикател-
ства. Въпреки това, като се има предвид, че повторението е реалност за някои случаи 
на умишлени пожари и насърчавано от успехите, постигнати в предишни проучвания 
на повтарящи се видове престъпления, е разработен сравнителен подход, адаптиран 
към подробностите на пожарните събития. Той позволява систематичен анализ на те-
зи събития.  

На база събрани данни за 7886 потенциално умишлени пожари, възникнали 
между януари 2004 г. и декември 2012 г. в Швейцария са извършени следните анали-
зи: стратегически (тенденции), тактически (систематични повторения) и оперативен 
(серии от престъпления).  

Стратегическият анализ разчита на статистически данни за честотата на различ-
ни критерии (като географски, времеви, modus operandi). 

Като пример са проведени анализи на единичен параметър върху данните за по-
тенциално умишлени пожари, които показват, че за период от девет години на 
анализ:  

 Юни и юли са най-активните месеци; 
 40% от всички събития се случват в събота и неделя; 
 22:00 е най-активното време от деня през уикенда (Фиг. 5). 

 

 
 

Фиг. 5. Час на пожара, съпоставен с ден от седмицата. 

 
Анализът на географските критерии показа, че 70% от случаите са концентрира-

ни в осем области и петдесет процента от тези случаи са ограничени само до 180 ули-
ци. 40% от пожарите се случват на открито.  

Тези статистически данни предоставят основна информация и поставят рамка за 
изследване на пожари в конкретни области. С тези данни е възможно да се поставят 
наблюденията във времето в перспектива, и да се подпомогне откриването на повто-
рение. Примери за тактически и оперативни анализи могат да бъдат намерени в лите-
ратурата. 
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VII. Изводи 
 
Използването на криминалистично разузнаване изисква много планиране и 

адаптиране в рамките на една организация. В рамките на една агенция трябва да има 
ангажимент за пренасочване на резултатите, така че превенцията на престъпността и 
прекъсването на престъпността да станат приоритети заедно с традиционния фокус 
върху съда. Това предполага много промени, включително преминаване от фокусира-
не на единичен случай към фокусиране на няколко случая и разрушаване на същест-
вуващите интердисциплинарни бази. 

Във време на бюджетни ограничения ресурсите за прилагане на тези промени 
често са трудни за осигуряване. Въпреки това, установените разузнавателни бази в 
рамките на лабораториите за криминалистика осъзнават ползите, които могат да бъ-
дат спечелени от този подход. Включването на съдебната криминалистика в широка-
та полицейска стратегия, водена от разузнаване, добавя стойност на много нива на 
правоприлагането и обществените възприятия за безопасност. 
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OF MANAGEMENT TOWARDS A GRADE OF SALES IN CRISIS 
CONDITIONS AND THE ERA OF THE NEW IDEOLOGY IN THE 

MODERN MARKETING PROCESS 
 

Todor Yosifov 
Burgas Free University, СITS 

 
 

Резюме: Глобалната трансформация на пазарите, породена от икономическата 
криза, носи със себе си и преформатиране на основните икономически инструменти, 
оформящи организационната структура на пазарно представяне за всяка една ком-
пания в света. Необходимостта от обновяване на маркетинговите и мениджърски 
похвати се проявява на първа линия в задачите на компаниите, спрямо целите за 
достигане на нови таргети от клиенти и запазването на настоящите. Методоло-
гията се нуждае от иновации в конкурентната среда и условията на тренд от кри-
зисни обстоятелства. 

Ключови думи: мениджърски инструменти, световен тренд, икономически рас-
теж, предприятия и дружества, кризисен маркетинг, иновации, адаптация на па-
зари 
 
Abstract: The global transformation of the markets, caused by the economic crisis, brings 
with it a reformatting of the main economic instruments, shaping the organizational 
structure of market performance for every company in the world. The need to update 
marketing and management skills is manifested in the first line in the tasks of companies, in 
relation to the goals of reaching new targets from customers and maintaining the current 
ones. The methodology needs innovation in the competitive environment and the conditions 
of the trend of crisis circumstances. 

Keywords: management tools, global trend, economic growth, enterprises and companies, 
crisis marketing, innovation, market adaptation 
 
 

УВОД  
В непрестанно повишаващите се кризисни показатели на икономическият баро-

метър, несъмнено има възможности, които мениджмънтът може да интегрира за 
прогрес на продажбения процес. Адаптивността към новите условия и нагласи на 
потребителите е пряко свързана с гъвкавост и много динамични промени спрямо про-
изводствения и маркетингов поток. Управлението на тези процеси в условията на 
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световна икономическа криза показва, че има тренд, носещ успех за компании, пре-
настроили своите „честоти“ към „новата вълна“ от пазарна реалност. Определено 
ключова роля в тази прогресия заемат факторите производствени ресурси, продукто-
во позициониране спрямо новите очаквания от потребителите, маркетинг в новата 
ера на генерация ”Z” и управленски мениджмънт на експанзия сред конкурентите. 
Редица компании в световен мащаб и МСП промениха лицето на бизнеса си в иконо-
мическата карта, чрез набор от инструменти, които ще бъдат развивани и от остана-
лите субекти, стремящи се към формиране на разрастване в условия, които ще прена-
редят брандовете в новата сфера на пазарна действителност.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Изпитанията, пред които са изправени предприятията в началото на 2022 г. са 

поредица от предизвикателства в икономически аспект, дали своята първа фаза на 
развитие следствие на стартиралата световна пандемична обстановка. Последвалите 
след това други процеси, които правят все по-трудна работата на компаниите в из-
гражданите с десетилетия производствени, маркетингови и логистични правила, на-
лагат нова ера от методология и иновативни решения за мениджмънта. Измеренията 
от предизвикателства имат една основна цел за бизнеса – достигането до клиентите. 
За достигането на тази крайна отправна точка обаче, преформатирането на вътрешно-
организационната структура на работа във всяка една фирма, независимо от нейният 
мащаб, вече включва нови методи на логистика, постоянен мониторинг на възмож-
ности за по-рентабилни доставки на вложени материали, релокиране на хъбове за 
складове, ноу-хау реклама и маркетинг с дигитална насоченост. Големите индустри-
ални групи отредиха безспорно място на бюрата за връзки с обществеността в своите 
сдружения. [1] Поредица от нови задачи в плановете на мениджмънта, които своевре-
менно се допълват за да достигнат продажбите очакваното ниво. В момента глобал-
ният проблем за оцеляване пред редица компании задава един основен въпрос – под-
готвен ли е достатъчно управленският капацитет и разполага ли с необходимият по-
тенциал за справяне в такава кризисна ситуация. Отговорът не може да бъде еднозна-
чен, но от него зависи бъдещето на световната икономическа карта и присъствието на 
милиони субекти в нея.  

Инструментите за конструиране на правилната структура на производствен, 
търговски и логистичен процес е необходимо да бъдат осъвременени. Ключовата ду-
ма е адаптивност. Нуждата от ерудираност, комбинирана със съвременни познания и 
гъвкавост са задължителни качества за мениджъра. Световни конгломерати в бизне-
са, като TUI Group в туристическия сектор например, отдавна разчитат и на хибрид-
ната реклама – както на изложения и останалите класически пътеки на достигане до 
клиентите, така и он-лайн. Първа стъпка към осъвременяване. Автомобилният бранш 
отдавна не разчита само на шоу-румовете и стандартният маркетинг за да достигне 
бъдещите собственици на колите от портфолиото си – гиганти като Ford Motor 
Company представят години преди да започне икономическата криза моделите си и в 
интернет, посредством уеб-сайт, електронни каталози. Други техни конкуренти са 
включили в арсенала си и инфлуенсъри, апликационни приложения, социални 
мрежи. Адаптивният маркетинг е успешно съчетан с кризисен мениджмънт, което 
последователно надгражда редица компании в новата епоха на съвременния бизнес, 
давайки възможност в колаборация с други управленски практики всеки един ико-
номически субект да запази и увеличи своят пазарен дял.  
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1. Особени характеристики 
В глобален план никога не е имало „спокойствие“ в процеса на формирането на 

печалба за компаниите. Икономическият кръговрат винаги държи „под напрежение“ 
всеки един от субектите, вземащи участие в него. Мотивиращото въздействие от ино-
вативните подходи на конкурента, кара всеки предприемач да „превключва на след-
ваща скорост“ за да остане в бизнеса, прилагайки креативност и гъвкавост. През 1960 г. 
разрастващият се пазар на газирани напитки влиза в нова фаза на продуктовият 
маркетинг, когато от Coca-Cola представят за първи път в публичното пространство 
металният кен [2] със своята ободряваща формула, което е подтикнало както Pepsi, 
така и останалите конкуренти на компанията да разработят нови и адекватни на очак-
ванията на потребителите опаковки. Първият винаги несъзнателно подава ръка на ос-
таналите след него, чрез своя личен пример. От качествата на добрият мениджмънт 
зависи до каква степен успешните примери могат да бъдат внедрени. И доколко те са 
рентабилни. Процедурата на адаптация винаги включва разходи, съчетани с много 
инвестиции в човешки потенциал. Мозъчните тръстове с управленски позиции често 
ангажират посредством вземането на решения за развитие на пазарите си под-
доставчици, инженерингови и проучвателни компании, нови мощности и поточни ли-
нии. В нашето съвремие и в условията на инфлация тези разходи ще бъдат оправда-
ни, само ако изпълняват целта – запазване на компанията, стремеж към разрастване и 
достигане до клиента.  

Определящ фактор в настоящата ситуация в глобален аспект е постоянният кри-
зисен процес. В последните години бизнесът влиза от „криза в криза“ и това се нат-
рапва като постоянен модел на работа, с който мениджмънта започва работната сед-
мица. Последователността от глобална пандемия и икономически санкции, поскъпва-
не на основни суровини и услуги се отразява в различен мащаб, но на всички субек-
ти. Загубата на определени пазари за доставки на основни суровини несъмнено ще 
оскъпи тяхното заместване от алтернативни дестинации и това ще повлияе на вложе-
ната стойност на продукта. Впоследствие това ще се отрази на неговата крайна цена. 
При огромната конкуренция, редица доставчици от Азия, Източна Европа и Африка 
ще изгубят своите досегашни позиции като основни доставчици за големи компании 
от Западна Европа. За съжаление това вече се отразява и на съкращаване на работни-
ци и персонал, което несъмнено задълбочава кризисния процес. За да се запазят теку-
щи и да се достигнат нови пазари е необходим високорисков мениджмънт, способен 
да се справи с динамично променящата се ситуация. Адаптация към много по-гъвкав 
избор на доставчици с висока степен на рентабилност за производствените нужди, 
включващ суровини и материали от алтернативни дестинации. Поддръжка на база 
данни от бъдещи възможни партньори за доставки на услуги, определящи значима 
част от цената на изделието. Готовност за преминаване на логистиката по транспорта 
през алтернативни маршрути. Избор и инвестиция в алтернативни начини за добива-
не на електроенергия за производствени нужди – поглед към „Зеленият преход“. Ак-
тивна работа с институции и готовност на юридическите отдели и сътрудници на 
компаниите за екстровертно включване на възможни варианти за помощи, субсидии 
и възползване от актуални фондове за подкрепа на бизнеса, който представляват. 

Икономическите последици от кризата с коронавируса са различни в различни-
те сектори и за различните предприятия в зависимост от редица фактори, включител-
но възможността да се адаптират към смущения във веригите на доставки, съществу-
ването на запаси или разчитането на производствени процеси на принципа just-in-
time (точно навреме). [3] Европейската Комисия е в тесен контакт с националните 
органи, представителите на сектора и други заинтересовани страни, за да следи и 
оценява последиците за европейската промишленост и търговия. В тази връзка на ло-
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кално ниво е необходимо да се спомене, че редица български производствени пред-
приятия се повлияват от проблемите, но се опитват, а редица от тях и успяват успеш-
но да развиват дейността си. Българският мениджмънт в редица МСП, както и на ни-
во микробизнес съумява да покаже адаптивност, несъмнено изправен пред изключи-
телно трудни проблеми, които се увеличават ежедневно. Иновацията, присъща за 
много от новото поколение мениджъри се изрази в гъвкавост и прилагане на методи, 
които им помогнаха да запазят кадрите и пазарният си дял. Proxiad Bulgaria са една 
от хилядите фирми в страната ни, съумели чрез адаптивност да продължат напред. 
[4] “Първото предизвикателство от пандемията беше преминаването към 100% ре-
жим на работа от вкъщи за крайно лимитираното време, с което разполагахме, като 
успяхме да постигнем това за по-малко от 24 часа.” – споделя пред Форбс техният 
Изп. Директор А. Милев. 

Важно е да бъде подчертано, че голяма част от производствените предприятия в 
България експортират своята продукция на световният пазар. Има огромна зависи-
мост между суровините, материалите и цените на услугите, необходими за производ-
ство на дадено изделие и крайната му цена, която трябва да бъде по-конкурентноспо-
собна пред западните концерни.  

Туризмът е огромен сектор, генериращ приходи в икономиките освен на 
България, така и на редица държави в целия свят. По данни на UNWTO (Световната 
организация по Туризъм към ООН) през 2017 г. общият брой на туристите в света е 
достигнал 1,322 милиapдa дyши. [5] Toвa e нaй-виcoĸият peзyлтaт нa тaзи индycтpия 
за последното десетилетие, но вследствие на здравните, икономическите и полити-
чески кризи, едва ли скоро ще има нов пик в този тренд. За съжаление много туропе-
ратори и фирми от бранша фалираха. Но има и много обекти, които проявяват адап-
тивност. Редица собственици на хотели изградиха своя проактивна пиар стратегия. 
Туристически фирми навлязоха в социалните мрежи за да достигнат масовата ауди-
тория, разработиха нови маркетингови методи за достигане до целевата аудитория. 
Държави увеличиха своите национални бюджети в перата им за реклама като турис-
тически дестинации, въведоха мерки в подкрепа на бранша на регионално ниво. 
Мениджъри от микросектора въведоха нови инструменти, целящи да привлекат 
клиенти в обектите си. Редица вериги в туризма днес интегрират успешно инфлуен-
съри за да привлекат вниманието върху офертите и по-добрите условия, които пред-
лагат за клиента. Адаптивният мениджър използва социални мрежи като Instagram за 
да достигне до интернационални таргети, естествено с помощта на влиятелни фигури 
в интернет пространството, чрез заплащане. В началото на 2022 г. Министерство на 
Туризма на Република България [6] също е взело решение, част от бюджета за рекла-
ма на страната ни да бъде отделен за влияние върху избора на бъдещите туристи тук 
посредством социалните инфлуенсъри. 

Чрез активна интеграция на технологиите ясно се очертава траекторията на но-
вия маркетинг в условията на поредицата от кризи, обзели света към 2022 г. Комби-
нацията от канони в тази наука и нови подходи, които практиката откроява като ус-
пешни методи, дава шанс за развитие както на големи световни лидери в производст-
вото и търговията, така и на микропредприятия на всеки континент. Неоспорим е 
подходът от стотици години насам в отношението от първо лице към бъдещият 
клиент. Но ако преди векове продажбите са се случвали от ръка на ръка, а комуника-
ционната стратегия за продажба на стока е била лице в лице, минавала през фазите на 
оферти през факс, реклама по билбордове, телевизии и радиа, днес още по-силно във 
времената на социална дистанция основен допълващ инструмент към тези методи 
става свързаният с интернет смартфон. Чрез него много фирми достигат директно до 
ръцете на собственика му, който при добра пиар стратегия може да се окаже бъдещ 
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потребител на редица стоки и услуги. Румънското дружество „Данте Интернешъ-
нъл“, познато на потребителите в България чрез платформата си eMAG бързо се на-
ложи въпреки кризисните ситуации като един от основните източници за закупуване 
на стоки, свързани с бита у нас. На фона на конкурентни он-лайн магазини, компа-
нията своевременно набра популярност у нас чрез изключително активна и пропа-
гандна политика на присъствие във всички популярни социални мрежи, телевизион-
ни канали и класически медии. Във времена на невъзможност за много от търговски-
те центрове, МОЛ-ве и вериги магазини да привлекат физически клиентите към себе 
си, този тип електронна търговия спечели преднина. Удобството и добрата информи-
раност за всеки продукт в он-лайн магазините ще принуди в бъдеще голяма част от 
бизнесите в търговията на дребно да се рекламират и да не разчитат на утвърдената 
за тях практика от „клиенти на поток“ – развитието на електронни магазини става 
приоритет за техният мениджмънт и оцеляване. 

 
2. Основни предизвикателства 
Основен фактор ще продължи да бъде търсенето. Осигуряването на по-добри 

комуникационни инструменти и активна логистика ще трябва да бъдат динамично 
обновявани според настъпващите кризисни пикове и промяната в тенденциите сред 
клиентите. Необходимостта от адаптация на мениджмънта към кризисните фактори е 
неизбежна. За съжаление продължаващият вече две години ефект от пандемията ще 
продължи да засяга редица компании, допълнително разделение на икономическата 
карта има и от наложените от актуалната обстановка рестрикции и търговски санк-
ции между редица държави, а международният бизнес ще понася първи ефекта от на-
растваща инфлация и несигурност в доставки, вложени материали и цени на услуги. 
Ефективният мениджмънт винаги е намирал решение във всяка криза, но не всяка 
компания разполага с готовност и капацитет да го приложи. Както авторитетното из-
дание „The Guardian“ [7] съобщи в края на 2021 г. за фалита допринесъл за най-
големият срив на доставки на енергия в историята на стария континент, вследствие 
на енергийната криза на BULB Energy. Изданието добавя, че сривът на компанията 
отдавна се е очаквал от конкурентите в сектора, които описват компанията като 
„walking dead” в борбата за нови инвестиции, или на купувач преди задаващата се 
енергийна криза във Великобритания.  

Условията, приложени като естествена необходимост от страна на удобствата, 
засягащи потребителското търсене и предизвикателствата, породени от технологич-
ната ера също изправят пред дилема и нужда от обновяване на производствените 
линии редица класически предприятия. Едва ли преди стотици години Томас Едисън 
е предполагал, че електрическата крушка ще бъде управлявана чрез безжичен 
интернет и виртуален бутон в приложение. Но днес производители като LePRO, 
Meross и Antela намират своето място на пазара и се борят с редица конвенционални 
лидери в производството на електрически уреди чрез своите WiFi „смарт лампи“, 
даващи възможността закупилият ги клиент да управлява от телефона си ос-
ветлението вкъщи. Голямата трансформация на този сектор е преминала през редица 
фази, подменящи традиционната крушка с нажежаема жичка (забранена в ЕС след 
2012 г.), с луминесцентни, енергоспестяващи, впоследствие и LED крушки. Без да са 
изправени пред прага на световни кризи, мениджърите на световните лидери в 
бранша непрекъснато бяха принудени да отговарят на очакванията на потребителите, 
свързани с по-малко консумация, повишена безопасност, ефективност и удобства. 
Определено техните маркетингови подходи изискваха постоянно обновяване, за да 
достигнат до аудиторията от клиенти, свикнала да използва традиционните и наложе-
ни с десетилетия продукти. Решението да се работи активно с клиентите и техните 
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преки икономически ползи в семейния бюджет, нотата на полезност, перата в рек-
ламните бюджети на компаниите, засягащи разходването на средства в големите тех-
нически хипермаркети – това даде преднина пред развитието на успешните ком-
пании. 

Във всяка една криза се отварят и нови възможности. Необходимо е обаче, 
компаниите да бъдат готови да приемат предизвикателствата. Може би характерно за 
спортният бранш, в сферата на облеклата и екипировката, един от големите концерни 
като немският ADIDAS служи за пример в редица световни кризи. По време на стар-
та на пандемичната обстановка се отвори голяма потребителска необходимост от 
хигиенни материали и предпазни средства за хората в целия свят. Адекватно редица 
фирми реагираха и се препозиционираха в производството на стоки, при които се 
появи масово търсене. От германската фирма, известна като един от лидерите в про-
дажбите на всички континенти за спортни стоки разработиха свой модел предпазна 
маска за лице – Face Cover. За по-малко от 6 седмици екипът, ръководен от популяр-
ният творчески директор Марк Долче и дизайнерката Ашли Ансън разработи уникал-
на технология и създаде собствен продукт за Adidas Group. Впоследствие тяхната за-
щитна маска за лице се превърна в една от най-продаваните марки, стигна се дори до 
ограничения в продажбите с лимит до 3 броя за клиент. Силната адаптивност към 
кризисната ситуация и гъвкавите решения на корпорацията доведоха до икономичес-
ки насочена продуктова линия и печалби от нов и нетипичен продукт на добра цена, 
задоволяващи актуалните потребителски очаквания. 

Основен фактор в съвременният маркетингов процес за услугите и продуктите 
на дребно ще има и рекламата в масовите социални мрежи. Експертите в комуника-
ционната стратегия позиционират в последните месеци огромни усилия, насочени 
към крайните потребители и следят трендовете на поведение в актуалните плат-
форми. Увеличеното присъствие на продуктово позициониране в канали на Telegram 
и профили в TikTok се забелязва не само от модни брандове като Modivo, About You 
и Fashion Days, а и от много марки в областта на детските стоки и хранителния 
бранш. Подобни кампании целят да засилят разпознаваемостта на брандовете им и 
по-рядко са обвързани с директна покупка. [8]. Определено присъствието в социал-
ните канали се увеличава и фирмите се водят от причинно-следствената връзка, че 
там където са потребителите трябва да бъде и тяхната реклама. Един от новите 
постулати в съвременния маркетинг ще бъде и присъствието в тези социални канали. 

Една от трудностите, пред която ще бъдат изправени компаниите ще бъде имен-
но подготовката на успешни кадри, които едновременно да се справят с кризисния 
мениджмънт, новите пиар стратегии и проблеми с логистиката. Несъмнено има 
много аутосорсинг компании, които разполагат с необходимият набор от инструмен-
ти и услуги, които могат да бъдат използвани от големите компании. В днешно време 
опита трябва да бъде съчетан с експертността в дадени сектори. Огромно развитие 
предстои пред B2B секторът, като успешни примери са фирми като Dropbox, General 
Electric, Xerox. Успешният в цял свят китайски магнат Джак Ма е създател на две от 
най-големите платформи за електронна търговия – AliBaba и AliExpress, благодаре-
ние на които милиони фирми продават своите стоки, започвайки от продукти за бита 
и достигайки до промишлени машини, автомобили и производствено оборудване на 
едро.  

За съжаление никой в бизнеса не е застрахован от фалит, без значение дали има 
криза и каква е точно тя. Всичко се определя от търсенето и от управленските 
решения, свързани с производството и предлагането. Потреблението и какво е то, 
зависи от обществото и случващите се в него процеси. Не са малко компаниите като 
GT Technologies, един от най-големите производители на сапфир в света, специали-
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зиран в тънки модули, използвани най-вече за дисплеи. Те фалираха през 2014 г., 
въпреки че компанията беше основен доставчик на сапфирено стъкло за Apple. 
Промяната във визията за продуктово предлагане и зависимостта към основен клиент 
предопределят бъдещето икономическо съществуване на редица предприятия. Някой 
от тях имат възможността да се прегрупират и реорганизират за да развиват своята 
дейност, съобразно новите изисквания и нужди на пазара.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – АНАЛИЗИ И ИЗВОДИ:  
Адаптацията на мениджърските кадри в посока увеличение на продажбите е 

постоянен процес. В условията на поредица от кризи и инфлация бизнесът е изправен 
пред нови предизвикателства. Интернет и съпътстващите методи за реклама чрез 
електронните инструменти са пряко свързани с наличието на смарт устройства във 
всеки потребител, който е потенциален клиент, доставчик или търговец. Законовите 
рамки в редица държави се променят за да предоставят помощи и мерки в подкрепа 
на бизнеса. Потребителите променят своите нагласи, а утвърдени производители 
внедряват „смарт“ технологиите в редица традиционни и конвенционални стоки от 
бита. Светът е обзет едновременно от кризи, но и от динамика в потребителските 
очаквания. Успешното управление на процесите изисква много задълбочени анализи, 
готовност за мобилност на доставчиците и гъвкавост в предлагането. Новият свето-
вен тренд дава много неизвестни в икономическото уравнение, но и много възмож-
ности. От цялото общество зависи как ще бъде овладян процесът, но както казва 
Уинстън Чърчил – „Всяка криза е нови възможности“. От капацитетът и възможнос-
тите на мениджмънта зависи как и по какъв начин фирмите ще запазят статуквото си 
и ще развият своите позиции на икономическо присъствие. 
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I. Увод 
В изпълнение на целите за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конку-

рентоспособна икономика в края на 2018 г. Европейският парламент прие нови цели 
за използване на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност.  

До 2030 г. енергийната ефективност на Европейския съюз (ЕС) трябва да се по-
добри поне до 32.5%, докато делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ) 
трябва да е най-малко 32% от крайното енергийно потребление на ЕС. Възобновяеми 
енергийни източници са водната енергия, вятърната енергия, слънчевата фотоволта-
ична енергия, слънчевата топлинна енергия, геотермалната енергия, твърдите биого-
рива, дървените въглища, биогазовете сметищните възобновяеми отпадъци, течните 
биогорива и топлината от околната среда. За изпълнението на целите и управлението 
на Енергийния съюз държавите-членки на ЕС, разработват 10-годишен план за 
„интеграция на националната енергия и климат“ с национални цели, принос, полити-
ки и мерки. В проекта за „Интегриран план в областта на енергетиката и климата на 
Република България“ за периода до 2030 г. са определени политиките и мерките за 
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници и са заложе-
ни следните цели: делът на възобновяемата енергия (ВЕ) в брутното крайно потреб-
ление на енергия да достигне 16% през 2021 г., а към 2030 г. – 25%. Предстоящите 
промени налагат гъвкаво използване на ВЕИ. Използването на соларни и вятърни 
централи е рационално решение, но е пряко зависимо от климатичните особености. 
Друг съществен недостатък при използване на соларни системи е невъзможността за 
генериране на електроенергия в тъмната част на денонощието. В настоящата статия 
се дава решение за съхраняване на генерираната електроенергия и използването и 
при необходимост. 

 
II. Помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) за 

собствени нужди  
Помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) са вид водно-

електрически централи, които освен че използват енергията на водната маса за произ-
веждане на електричество, разполагат и с възможност да изпомпват вода от по-ниско 
разположен водохранилище. 
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Акумулирането на водна енергия се извършва, като водата от долното водохра-
нилище се транспортира в горния, т. е. трансформира се електрическата енергия в по-
тенциална енергия на водата (помпен режим на работа). Този режим на работа се осъ-
ществява, когато потреблението на електрическа енергия е малко, следователно 
съществува излишък на енергия в преобразуващата система. 
 

 

Фиг. 1. Принципна схема на Микро ПАВЕЦ [1]. 
 

Когато консумацията на електроенергия намалее, хидравличните турбини из-
пълняват ролята на помпи, изкачвайки водата от долното водохранилище в горното. 
В този случай генераторите работят като електродвигатели, получаващи електричес-
ка енергия от соларни и вятърни енергоизточници. Когато консумацията на електро-
енергия се увеличи, хидроагрегатите на ПАВЕЦ се превключват на обратно въртене. 
Падащата от горното в долното водохранилище вода задвижва хидравличните турби-
ни и генераторите произвеждат електрическа енергия. Принципна схема на работата 
на микро ПАВЕЦ е представена на фиг. 1[2]. 

 
III. Използване на горивни клетки 
Водородът е универсален енергоносител, които може да се използва за почти 

всичко, което изисква употреба на енергия. Горивната клетка е устройство за пре-
образуване на енергия, което може ефективно да улови и използва енергията от водо-
рода. Водородните горивни клетки са не само екологично чисти, но също така два 
пъти по-ефективни от традиционните технологии за горене. 

Най-ефективното използване на водорода е преобразуването на химичната му 
енергия в електрическа в горивни клетки. Високата ефективност на конверсията на 
горивните клетки – до 60%, ги прави привлекателни в сравнение с други електричес-
ки алтернативи на базата на изкопаеми горива, които са ефективни средно около 34% 

Водородът и кислородът могат да бъдат комбинирани в една горивна клетка за 
производство на електрическа енергия. Горивната клетка използва химична реакция 
за осигуряване на външно напрежение като батерията, но се различава по това, че 
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горивото се предоставя постоянно под формата на водород и кислород. Тя може да 
произвежда електрическа енергия с по-висока ефективност, отколкото простото изга-
ряне на водород за производство на топлинна енергия за задвижване на генератора.  
 

Фиг. 2. Принцип на работа на горивна клетка. 
 

Единственият продукт на изгарянето е вода, така че е водородната горивна клет-
ка е екологично чиста. Принцип на работа на горивна клетка е показан на фиг. 2 [3]. 

В основата на реалната водородна икономика обаче, би следвало да залегне 
първият вариант. За да имаме чист енергоизточник, водородът трябва да се получава 
от възобновяеми източници, а не от изкопаеми горива. В момента има няколко раз-
лични начина за създаване на електроенергия, които не използват изкопаеми горива: 
ядрената енергетика, водноелектрическите централи, вятърните и слънчеви паркове, 
геотермалните източници и когенерацията. Тяхното бъдещо развитие ще бъде основ-
на предпоставка за водородната икономика.    

 

Фиг. 3. Модулна горивна клетка. 
 

Множество са потенциалните ползи от горивните клетки. На първо място те са 
много ефективни. Те конвертират водород и кислород директно в електричество и 
вода, без горене при този процес. Ако горивните клетки се захранват с чист водород, 
те имат потенциал да бъдат 80% ефективни.  
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Ако изходното гориво е водород, то няма да има вредни емисии от самата клет-
ка, а само производство на чиста вода. Горивните клетки също така са тихи. Самата 
клетка няма движещи се части, въпреки че системата може да има помпи и вентила-
тори. В резултат на това, електрическата енергия се произвежда относително тихо. 
Горивните клетки са модулни (фиг. 3). Това означава, че клетки с различни размери 
могат да бъдат подредени заедно, за да отговарят на търсенето на изискваната енер-
гия. Горивните клетки могат да осигурят електричество в широка гама от няколко до 
хиляди вата. И в заключение, горивните клетки могат да ни предоставят възможност-
та за получаване на устойчива електрическа мощност[4]. 

 
IV. Изводи 
Използването на Хибридни системи за производство и съхранение на електро-

енергия ще повиши тяхното приложение в бъдещ период. Интегрирането на горивни 
клетки, както и създаване на микро ПАВЕЦ ще дадат възможност за акумулиране на 
електроенергия през цялото денонощие, независещо от климатичните особености. 
Генерирането на електроенергия с хибридни системи ще спомогне за изпълнението 
на Директивите на ЕС за намаляване на вредни емисии в атмосферата.  
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ПОДВИЖНА СТАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ  
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FOR DRINKING WATER 
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Abstract: The article presents the basic methods of water purification. Reverse osmosis as 
the leading method and the alternative of the appropriate membrane. The prospects are 
related to the use of mobile and combined technologies for water purification. 
 

Key words: water treatment, reverse osmosis, membrane, pure water. 
 

 
Въведение 
Водата покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточе-

на 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 кръ-
говрат, водата се изпарява и след това под формата на валежи се връща отново на зе-
мята. Водата играе фундаментална роля за поддържане живота на земята. През пос-
ледните години се задълбочава кризата с наличието на чисти води, разработват се 
различни методи, модели и съоръжения за нейното пречистване. 

 
І. Базисни методи за пречистване на водата 
 

 Физично пречистване (механично, първично); 
 Физико-химично пречистване; 
 Химично пречистване; 
 Биологично (вторично) пречистване; 
 Допречистване (третично); 
 Обеззаразяване; 
 Третиране на утайките. 
 
1.1 . 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 поддръжка, достъпност на мембраните, нисък разход на елек-
троенергия.  

Основни недостатъци са замърсяването на мамбраната и намаляването на про-
изводителността ù. 

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 го-
лемите молекули, разтворени във водата (инфилтрат).  
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1.2. Основните изисквания към мембраната: 

 Висока селективност (пори с еднакви размери); 
 Висока проницаемост (порьозност); 
 Механична стабилност (за полимерните мембрани – устойчивост на раз-

тягане, високо налягане за скъсване/свиване); 
 Температурна устойчивост; 
 Химична устойчивост (устойчивост в широк диапазон на рн, устойчивост 

при висока концентрация на cl-); 
 Ниска цена. 
 

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; 

 Големите системи обикновено имат степени на извличане от порядъка на 
40% до 60% пречистена вода. При пълно оптимизиране на системите сте-
пента на извличане може да надвиши 90%.  
 

ІІ. Подвижни станции за пречистване на вода  
 

Те осигуряват практично и икономично решение при необходимост от незаба-
вен достъп до питейна вода при труднодостъпни населени райони, при аварийни си-
туации (Фиг. 1).  

 

Фиг. 1. 
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.  

 
2.1. Захранване на системата 
Системата може да се захрани от дизелов генератор, инсталиран в едно и също 

помещение, но в отделна стая от съоръженията за третиране.  
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Генераторът осигурява работа на системата при максимално натоварване и до-
пълнително осветление.  

Този генератор работи с напрежение 230/400 V AC 50 Hz. Възможно е, също та-
ка и захранване на системата от външен източник с напрежение 230/400 V AC 50 Hz.  

Системата е оборудвана с механична и електрическа защита при преход от авто-
номно към външно захранване и обратно.  

 
2.2. Блок схема на системата 

Фиг. 2. 
 

2.3. Технологична схема 

 
Фиг. 3. 
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2.2.1. Дискови филтри 
 

 

Фиг .4. 
 

Това оборудване за филтриране разделя на отложените във водата твърди час-
тици с размер по-голям от 100 микрона. Инсталацията е оборудвана с автоматично 
обратно промиване.  

 
 
2.2.2. Ултрафилтрация 

 

Фиг.5. 
 

Кухи влакнести мембрани с размер на порите по-голям от 0.03 микрона отстра-
нят отложените във водата твърди частици, мътността и патогенни микроорганизми 
във водата (Фиг. 5). 
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2.2.3. Обратна осмоза 
 

Фиг. 6. 
 

Отстраняване на разтворените във водата твърди частици, чрез скрининг 
(<0.0001 μm) и чрез разтваряне – дифузия.  

Прилагане на налягане към концентриран солен разтвор в контакт с полупро-
пусклива мембрана от полиамид с цел обръщане на естествения процес на осмоза за 
получаване на солена вода без примеси (пермеат). 

Едновременно с това, се получава и изхвърляне на солен разтвор с висока кон-
центрация на соли. Мембраните за ОО (RO) са поместени в съдове под налягане от 
FRP (армирана влакнеста пластмаса), свързани един към друг, в зависимост от изиск-
ванията на системата, като стъпала или степени (Фиг. 6).  

 
2.2.4. UV реактор 

 

Премахване на патогени и микроорганизми като протозои (едноклетъчни орга-
низми), бактерии и вируси. UV система за дезинфекция прехвърля електромагнитни 
вълни от една лампа с живачни пари към материала от организми (ДНК или РНК), 
които унищожават тяхната репродуктивна способност (Фиг. 7).  

 

 

Фиг. 7. 
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Заключение: 
 
От изложеното става ясно, че  мобилните системи са особено важни за: 
 Производство на питейна вода; 
 Рециклиране на отпадни води; 
 Рециклиране на дъждовни води; 
 Използване за нуждите на селското стопанство; 
 Използване за нуждите в строителството; 
 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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ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ – РОЛЯ НА 
ВЛИЯТЕЛНИТЕ ЛИЦА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРАНДА 

 
Радостин Георгиев Еленков 

Университет за национално и световно стопанство 
 

INFLUENCER MARKETING CAMPAIGN – THE ROLE OF 
INFLUENTIALS FOR BRAND STRENGTHENING 

 

Radostin Georgiev Elenkov 
 
 
Abstract: Raising customer awareness and increasing competition, identify the need to use 
different marketing strategies to attract and retain attention to the marketing message. 
Influencers are critical factors that companies can form a positive attitude towards the 
brand. Influential people raise awareness about the brand online because comments and 
shares of his post are visible to all his followers on social media. This way, information 
about the brand and its products and services is disseminated to a vast audience. 
 
Key words: influencers, impact, positive brand communication, advertising content, promotion, 
dissemination of information, recommendations 

 
 

Въведение 
Промените в пазарните условия пораждат необходимост от използване на раз-

лични маркетингови стратегии, с които да се привлече и задържи вниманието на съв-
ременните потребители. Високата конкуренция и технологичните иновации изискват 
гъвкави маркетингови решения, които, освен да популяризират предлаганите продук-
ти и услуги, трябва да осигурят и ефективно взаимодействие с потребителите и из-
мерване на резултатите от маркетинговите кампании [8]. Развитието на технологиите 
превръща потребителите от консуматори на съдържание в активни участници в него-
вото създаване, като маркетингът в социалните мрежи позволява предоставяне на ин-
формация на потребителите и активно сътрудничество с бранда. Успехът на марке-
тинга в социалните мрежи до голяма степен се основава на креативността при пред-
ставяне на маркетинговото послание и използването на функционалностите на ме-
диите за опознаване интересите на потребителите и популяризиране на предлаганите 
продукти [2].  

 
1. Роля на влиятелните лица в маркетинговите кампании 
 

Социалните медии предоставят възможност рекламното съдържание да бъде ко-
ментирано и споделяно от потребителите, което насърчава бързото разпространение 
на информация. Като двустранен комуникационен процес, маркетингът в социалните 
медии, насърчава потребителите да комуникират с компаниите, което оказва положи-
телно въздействие върху популяризирането на бранда [1]. Рекламата в социалните 
медии е една от най-евтините и същевременно една от най-влиятелните форми на ди-
гиталния маркетинг. Използването на влиятелни лица е маркетингов инструмент за 
привличане интереса на потребителите и оказване на въздействие върху решението 
им за осъществяване на покупка. 
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Влиятелните лица (т. нар. инфлуенсъри) помагат на компаниите да утвърдят 
бранда си сред потребителите и да формират тяхната лоялност, чрез използване на 
лице, на което те имат доверие и се възхищават. В съвременния дигитален свят влия-
телните лица поддържат популярността си чрез използване на социални мрежи, в 
които имат множество последователи [6]. Използването на инфлуенсъри е маркетин-
гов подход, чрез който се използват влиятелни личности за популяризиране на даден 
бранд на база споделяне на рекламно съдържание с последователите им от социални-
те мрежи. Ключов фактор за развитие на инфлуенсър маркетинга е изградената връз-
ка между инфлуенсъра и неговите последователи, предоставяща възможност за из-
граждане на доверие. Чрез споделяне на информация от личния си живот инфлуенсъ-
рите създават чувство на близост със своите последователи и насърчават споделянето 
на различна информация, а последователите ги намират за изключително близки, по-
ради споделянето на общи възгледи. За разлика от другите известни личности, ин-
флуенсърите са повече публични лица поради споделяне на ежедневните си преживя-
вания и подробности от живота си, което ги прави по-достъпни за обикновения по-
требител на информация [10]. Основните функции на инфлуенсърите за утвърждава-
не на бранда са осъществяване на комуникация с последователите им в социалните 
мрежи; представяне на препоръки за продукти и услуги, включително чрез рекламни 
съобщения; разпространяване на информация и формиране на мнения.  

Потребителите все повече използват социални мрежи, за да се информират за 
продуктите и услугите, от които се интересуват. Социалните мрежи са сред най-по-
пулярните комуникационни инструменти, в които се използва т. нар. маркетинг на 
влиянието. Силата на инфлуенсър маркетинга е във факта, че хората се доверяват на 
конкретен човек с влияние повече, отколкото се доверяват на бранда и неговите обе-
щания за качество и ползи на продуктите и услугите, които се рекламират. Инфлуен-
сърът може да създаде интерес към продукта по един изключително ненатрапчив на-
чин, който дори да не прилича на директна реклама. В същото време той може да 
осигури достоверна информация за качеството и предимствата на продукта, което 
обикновено включва предоставяне информация за цената, възможността за поръчка 
на продукта и ползите от неговото закупуване. Така основната цел на всеки инфлуен-
сър е да повлияе на поведението на последователите си при вземането на решения за 
закупуване на продукт или услуга, което дори може да промени техните ценности и 
традиционния им начин на пазаруване. Причината за промяна на потребителското 
мнение е, че за последователите това е лесен начин за получаване на интересуващата 
ги информация и възприемането на съдържанието – по-скоро като приятелски съвет 
от човек, на когото се доверяват и който е съпричастен на техните нужди, отколкото 
като реклама [9]. Достоверността на предаваното рекламно съобщение от инфлуенсъ-
рите е също толкова значимо в рекламата, колкото нейната уникалност и значимост 
[4]. 

В социалните мрежи има все повече влиятелни лица в различни области, които 
се следват от множество последователи. Инфуенсърът е лице, което притежава репу-
тация в конкретна област, споделя често съдържание и осъществява ефективна ко-
муникация със своите последователи. За да бъде влиятелното лице инфлуенсър, то 
трябва да има задълбочени познания в конкретна област, да има множество последо-
ватели в социалните мрежи, които да споделят неговото мнение, и да е усвоило зна-
ния и умения да въздейства и убеждава [13]. 
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2. Специфика на инфлуенсър маркетинговата кампания 
 

Съвременните клиенти са придирчиви към брандовете и предлаганите от тях 
продукти поради множеството информация, с която разполагат в онлайн пространст-
вото. Използваните в творческите предложения на маркетинговите кампании супер-
лативи вече не са ефективни и не успяват да окажат влияние върху решението за по-
купка [5]. Създаденото отношение към бранда е благоприятна или неблагоприятна 
оценка за конкретен продукт или услуга на пазара, която показва отношението на 
потребителите, породено от въздействието на маркетинговата кампания и намере-
нието за покупка [11]. Преживяването и добавената стойност от използването на про-
дукт или услуга, формират отношението на потребителите към бранда.  

 
Важен фактор за ефективността на инфлуенсър маркетинговата кампания е оп-

ределяне на основната цел на рекламата: 
 продуктова реклама – за рекламиране на конкретни продукти и услуги; 
 корпоративна реклама – насочена към предоставяне на информация за 

мисията и философията на фирмата; 
 комерсиална реклама – за налагане на продукти и очакване на печалба; 
 некомерсиална реклама; 
 действена реклама, имаща за цел да доведе до конкретно действие на целе-

вата аудитория; 
 имидж реклама – за изграждане имидж на продукт или информираност и раз-

познаваемост на бранд [3]. 
Трудност при осъществяване на инфлуенсър маркетинга е намирането на пра-

вилния инфлуенсър и преценка дали рекламираният продукт е подходящ за него и 
последователите му. Инфлуенсърите са специализирани в различни области като мо-
да, здраве, красота, фитнес, хранене и др., като са станали модели за подражание за 
мнозина техни последователи, които са променили своите навици и начин на живот, 
под влияние на тези личности. Поради това първата част от инфлуенсър маркетинго-
вата стратегия е определянето на целевата аудитория на конкретния продукт, т.е. кои 
са неговите потенциални клиенти, както и това дали има някой, когото те харесват в 
социалните мрежи. При избора на инфлуенсъри е важно да се установи дали техните 
последователи отговарят на таргетираната група за продукта и дали имат достатъчно 
доверие в препоръките на инфлуенсъра. Броят на последователите на инфлуенсъра 
също е от голямо значение за успешната маркетингова компания [10].  

При стартиране на маркетингова кампания с използването на инфлуенсъри е 
важна социалната мрежа, която те използват за комуникация с последователите си. 
Изборът на социална мрежа от инфлуенсърите се определя от темата, от която те се 
интересуват и функционалните възможности на мрежата за предоставяне на съдър-
жание. Например инфлуенсъри, имащи познания в областта на фотографията, най-
често използват социалната мрежа Instagram, поради желанието си да споделят изоб-
ражения и възможностите, които тази мрежа предоставя. Инфлуенсъри, споделящи 
информация предимно под формата на текстово съобщение, използват Facebook, 
Twitter или Blogger. Т. нар. влогъри или инфлуенсъри, които комуникират с последо-
вателите си чрез видеоклипове, публикуват видео съдържание в различни платформи 
за споделяне, като най-често използваната е YouTube. Видео съдържанието предоста-
вя възможност на инфлуенсърите да изразяват мнението си и да комуникират по-ин-
терактивно и директно със своите последователи. Използват се и видео блогове, в 
които всяка споделена публикация от инфлуенсърите е придружена с видео, т.е. пуб-
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ликува се както текстово съдържание, така и видео, върху което е основният акцент 
[6]. 

Изборът на инфлуенсър преминава през отговор на въпроса какъв тип инфлуен-
сър следва да се използва – такъв с 500 000 последователи и такъв с 50 000 или по-
малко последователи. Все повече маркетолози препоръчват фирмите да се съсредото-
чат върху първите 10 по влияние инфлуенсъри, избрани от тези с най-много последо-
ватели в социалните медии. Въпреки това, докато влиятелните лица по-малка аудито-
рия ще имат по-ниска ангажираност в абсолютно изражение, те са склонни да имат 
по-високи нива на ангажираност спрямо общия брой последователи и по-хомогенна 
база от последователи. В отговор на това маркетинг браншът създава голямо разно-
образие от терминологии, като мега, макро, микро и нано инфлуенсъри, без общо-
приета и последователна дефиниция [12]. Въпреки че без съмнение влиятелните ни-
ши са критични във времена, когато наличието на съответна общност и автентично 
съдържание е от съществено значение, за съжаление няма еднозначен отговор на този 
въпрос. 

Факторите за избор на инфлуенсър, който да бъде най-ефективен по отношение 
на конкретната маркетингова кампания, са свързани с нейните цели, специфика на 
аудиторията и размер на рекламния бюджет. Ако целта на маркетинговата кампания 
е повишаване осведомеността за нов продукт, тогава изборът следва да е насочен към 
инфлуенсъри с голям брой последователи. Те не само осигуряват достатъчен обхват 
за достигане до потребители, но също така позволяват асоцииране на фирмата с лице, 
което лесно се разпознава – фактор, особено важен за марки с амбициозен имидж. 
Ако фирмата има за цел да достигане до потребители, дефинирани според географско 
местоположение (например присъстващи само в някои градове) или има за цел да 
създаде съдържание, което се възприема като силно свързано с конкретен регион, то-
гава по-подходящи са инфлуенсъри с по-малък брой последователи. Работата с ня-
колко инфлуенсъри означава, че десетки и стотици хора трябва да бъдат информира-
ни и управлявани, както и да се анализират постигнатите резултати. Въпреки че в ня-
кои случаи конкретен софтуер може да помогне за автоматизиране на задачите, това 
не е възможно или желателно да се използва за рекламиране на всеки един от продук-
тите или услугите на фирмата. Инфлуенсърите с повече от един милион последовате-
ли обикновено имат мениджъри, които улесняват взаимодействията между тях и 
фирмата, но по-малките нямат и следователно могат да имат по-малко опит в страте-
гическите и оперативни аспекти на маркетинга на инфлуенсъра. Следователно, дори 
ако по-малките влиятелни лица могат да имат ползи в сравнение с по-големите, в ня-
кои случаи разходите за тяхното управление могат лесно да направят нетната полза 
от маркетинговата кампания неблагоприятна.  

По-малките инфлуенсъри в едни и същи области могат да имат голямо припо-
криване в последователите си, което означава, че броят на последователите не може 
да бъде коректно изчислен. Също така, по-малките влиятелни лица могат да имат по-
малко опит в създаването на висококачествено съдържание, което ограничава въз-
можността на компаниите да използват повторно това съдържание в друг контекст и 
реклама. По-малките инфлуенсъри може да не са достатъчно креативни, което да до-
веде до множество публикации без нужния ефект. Няма фирма, която да иска потен-
циалните й клиенти да бъдат информирани с еднотипно съдържание, поднесено от 
няколко инфлуенсъра едновременно, поради факта, че това създава повече впечатле-
ние за реклама, отколкото за маркетинг с използване на инфлуенсър [14].  
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3. Позициониране на бранда чрез инфлуенсъри 
 

Най-важният мотив, чрез който в маркетинга се изгражда положителен имидж 
към даден бранд, е апелът. Мотивите действат на подсъзнателно ниво на потребите-
лите и продуктът може да се интерпретира като цел, а не като средство. Ефективното 
позициониране чрез инфлуенсър маркетинг трябва да бъде предшествано от апел към 
потребителите, в зависимост от спецификата на предлагания продукт, характеристи-
ките на последователите, и тематиката, в която се предоставя съдържание. Едни от 
най-често използваните апели към потребителите са тези в които има чувство за ху-
мор. Голяма част от инфлуенсърите започват чрез публикуване на съдържание, което 
е развлекателно и поднесено с чувство за хумор. Използваният индиректен подход за 
комуникиране с последователите позволява поднасяне на разнообразно рекламно 
послание чрез апел с чувство за хумор [6]. При традиционната реклама целта е рек-
ламното послание да бъде предадено максимално бързо, като вниманието на потре-
бителите да бъде привлечено изцяло. Това е особено изразено при телевизионните 
реклами, които са с ограничено време. Начинът на предаване на рекламно послание 
при инфлуенсър маркетинга е много специфичен. За последовател, който е свикнал 
да се запознава с определен начин на предоставяне на информация от страна на ин-
флуенсъра, едно натрапчиво рекламно послание, което е несъвместимо с неговата из-
градена представа за личността на инфлуенсъра, би го накарало бързо да загуби инте-
рес към съдържанието, а ако това многократно се повтаря – и към инфлуенсъра.  

Рекламното послание в инфлуенсър маркетинга изисква прилагане на аргументи 
като привлекателност и желателност. Поради изграденото доверие между инфлуен-
сър и последователи и специфичния начин на комуникация, рекламното послание мо-
же да бъде предадено чрез споделяне на мнение на инфлуенсъра и убеждаване чрез 
демонстриране, показване и разказване за конкретен продукт или услуга. Това е при-
чината за широкото използване на инфлуенсъри и в директния маркетинг, при който 
доверието в инфлуенсъра трябва да замени невъзможността на потенциалния потре-
бител директно да види, пипне или изпробва продукта [7]. Например инфлуенсърите, 
представящи конкретен козметичен продукт, с използването му и показването на ре-
зултата от това използване, създават желание у последователите да го притежават. 
Фактът, че инфлуенсърът се доверява на конкретния продукт, а последователите му 
го идентифицират като човек от техния социален кръг, на чието мнение могат да 
имат доверие, показва спецификата и изключителността на рекламното послание за 
конкретния продукт. По този начин е постигната привлекателност на продукта от 
страна на потребителя, съдържаща и аргументи за неговите ползи, а рекламното пос-
лание е предадено успешно. 

Инфлуенсърите са един от ключовите фактори, чрез които компаниите могат да 
формират положително отношение към бранда. Влиятелните лица повишават инфор-
мираността за бранда в онлайн пространство, защото коментари и споделяния на не-
гови публикация са видими за всички негови последователи в дадената социална 
медия. По този начин информацията за бранда и предлаганите от него продукти и ус-
луги се разпространява до изключително широка аудитория [9]. 

 
Заключение 
 

Първите, изразяващи мнението си в медиите, са журналистите, което спомага за 
формиране на различни мнения у потребителите. Постепенно все повече известни и 
не толкова известни хора започват да предоставят мнение и съдържание в социалните 
мрежи, превръщайки инфлуенсърите в лидери, които влияят на преценката и въз-
приятието на другите, помагайки за изграждане на осведоменост за даден бранд и 
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увеличаване продажбите на неговите продукти. Инфлуенсърите се превръщат в част 
от дигиталния маркетинг на съвременните компании, помагайки на брандовете да по-
пуляризират и продават продуктите си чрез представяне на съдържание, което може 
да повлияе най-много на потребителските нужди, и със способността си да предават 
съобщения на широк кръг потребители. 
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Abstract: Influencers and their ability to influence consumers' purchasing decisions play a 
significant role in digital marketing. The measurability of the results of marketing 
campaigns through influencers is achieved through statistical tools, depending on the 
advertising channels used, which measure the results in real-time. Social networks allow 
the calculation of various indicators, such as views of publications, reaching of paid ads to 
users, number of publications' views, allowing publicly available information, etc. There is 
no one best indicator to use to analyse the effectiveness of influencer marketing. Instead, 
measuring the return on investment from a marketing campaign should be based on the 
campaign's goals and the specifics of the influencer's influence. 
 
Key words: impact, increase sales, results, statistics, measurement, effectiveness, social 
networks, advertising content 

 
 

Въведение 
 

Увеличеното използване на Интернет през последните години, поражда необхо-
димост компаниите да рекламират предлаганите продукти и услуги чрез използване 
на дигитален маркетинг. Традиционният маркетинг микс се насочва не към задоволя-
ване нуждите на компаниите, а към ефективна комуникация и осигуряване на добаве-
на стойност за потребителите [6]. Маркетингът има за цел достигане до възможно 
най-голяма аудитория [5], като предпоставки за развитие на дигиталния маркетинг са 
трансформацията на осъществяваните бизнес процеси и дейности в следствие от тех-
нологичните промени, обработката на големи обеми от данни, и др. [11]. Същността 
на дигиталния маркетинг се изразява в използването на интернет и свързаните с него 
комуникационни технологии за постигане на заложените маркетингови цели, удов-
летворяване изискванията на потребителите и осигуряване на допълнително прежи-
вяване от използваните продукти и услуги [8]. Съществена роля в дигиталния марке-
тинг имат влиятелните лица (инфлуенсъри) и възможността им да повлияят върху ре-
шението за покупка на потребителите. Измеримостта на резултатите от маркетинго-
вите кампании чрез инфлуенсъри се осъществява посредством използването на ста-
тистически средства, в зависимост от използваните канали за реклама, които измер-
ват резултатите в реално време. 

  
1. Инфлуенсър маркетингът като част от комуникацията на компанията 
 

Медиите имат способността да налагат своите послания в съзнанието на хората 
и като налагат своите идеи за действителността чрез широките възможности на 
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своята изразна система. Те вече не са само средства за масова комуникация, а превръ-
щат обществото и културата в медийно общество. Медиите оказват влияние върху 
стимулирането на продажбите и въздействието върху купувача чрез предаване на 
съобщение, имащо за цел да предизвика или да ускори покупката. Чрез системата от 
дейности, част от връзките с обществеността, се цели въздействие върху конкретна 
целева аудитория с основна цел създаване на благоприятно отношение към бранда, 
когато източникът на информация не е явен [3]. Въздействието върху потребителите 
при рекламата е контролируемо, за да представи стоките и услугите и да ги наложи 
на пазара [4]. 

Интернет превръща комуникационния процес в многостранен – от един към 
един, от един към много, от много към много, като той е единствената медия, която 
всеки използва доброволно, като се превръща в част от многостранната комуникация 
с множество потребители от цял свят. Използването на дигиталния маркетинг е обус-
ловено не само от възможностите, които се предоставят за взаимодействие с потреби-
телите, но и от разширяването на начина на комуникация с тях. Структурата, темпо-
вете и глобалният обхват на нарастване на Интернет, го превръщат в медия посред-
ник чрез възможността му да опростява обмена на информация и ресурси и да осигу-
ри ефективен канал за реклама, маркетинг и дистрибуция на продукти и услуги [1].  

С развитието на социалните мрежи се появяват нови начини за медийна кому-
никация, предоставящи възможност за нов вид предаване на рекламните послания и 
осъществяване на комуникация с потребителите. Чрез инфлуенсър маркетинга ком-
паниите имат възможност да осъществяват директна комуникация с потенциални 
потребители, както и ефективно да измерват резултатите от дадена рекламна кампа-
ния. Важно е да се отбележи, че броят на последователите на инфлуенсърите в соци-
алните мрежи и областта на тяхното познание са определящи за избора им от брандо-
вете, имащи желание да предизвикат интерес у потребителите по отношение на пред-
лаганите от тях продукти и услуги. С увеличаване броя на последователите обаче, 
ефективната комуникация между инфлуенсъра и тях намалява. 

Успехът на инфлуенсърите се основава на изграденото доверие с техните после-
дователи, на тяхната разпознаваемост и на склонността на потребителите да вземат 
решение на база информация, предавана от типа „уста на уста“. Развитието на техно-
логиите и дигитализирането позволяват не само известни личности, но и все повече 
обикновени хора да се превърнат в успешни инфлуенсъри. Инфлуенсърът вече се 
възприема от последователя като изключително близък човек, в същото социално по-
ложение, притежаващ сходни възгледи. Именно в този факт се крие и успеха на рек-
ламния подход, изразяващ се в предоставяне на мнение от обикновен човек, на който 
последователите имат доверие и който принадлежи към същата социална група, как-
вато е на последователите. Високото доверие е характерно за инфлуенсъри с по-ма-
лък брой последователи, с тясно специализирана тематика за предоставяне на съдър-
жание. С увеличаване броя на последователите и по-голямото разпознаване на ин-
флуенсъра в различна от неговите среди, изграденото взаимоотношение с неговите 
последователи се променя и той постепенно започва да се превръща във все по-извес-
тен. По този начин възможността за директна комуникация с последователите нама-
лява, но се увеличава възможността за предоставяне на съдържание на повече после-
дователи [1].  

В маркетинга съдържанието се превръща в един от основните фактори за осъ-
ществяване на комуникация с потребителите. Големите компании вече са разбрали, 
че трябва да генерират съдържание за своите общности и да използват социалните 
мрежи като един от основните канали за комуникация. Трябва да се има предвид, че 
потребителите вярват повече на мнението на други потребители, по отношение на 
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продуктите, тъй като те ги възприемат като ниво на опит, но без интерес към продаж-
бата на продукти. В тази връзка инфлуенсърите генерират съдържание за марки, с 
които искат да свържат името си, или с които вече имат връзка. 

 

През последните години в страната ни, по примера на редица световни брандо-
ве, започва ефективно да се използва инфлуенсър маркетинг, като дори се създава 
първата инфлуенсър маркетингова агенция. Агенцията предоставя база данни с над 
400 от най-добрите инфлуенсъри в страната ни и помощ при изграждане на марке-
тингови кампании. Услугите, които се предлагат от този тип агенции в областта на 
инфлуенсър маркетинга, включват: 

 Изграждане на кампания с инфлуенсъри, на база спецификата на предлагани-
те продукти за всяка от фирмите.  

 Извършване на подбор на подходящи за конкретния продукт/ услуга инфлу-
енсъри според различни измерители като сфера на познания, ангажираност 
на последователите, брой последователи, брой импресии, характеристика на 
аудиторията. 

 Създаване на рекламно послание и избор на канал, чрез които инфлуенсърът 
да го предаде на последователите си. 

 Осъществяване на мониторинг и измерване на ефективността на рекламната 
кампания. 

Когато последователите търсят инфлуенсърите, те често се нуждаят от инфор-
мация за проблем, за който те нямат знания (например продукти, марки, специфични 
теми, и т.н.). Поради факта, че потребителите се доверяват повече на хора, подобни 
на себе си, отколкото на марки, посланията на инфлуенсърите са възприемани като 
автентични, по-благоприятни към бранда от тези, които се считат за пристрастни в 
полза на компанията. В случаите, когато последователите са наясно с наличието на 
реклама, ефективността на това рекламно позициониране е засегната, а потребителят 
на информация става по-скептичен в отношението си относно безпристрастно предо-
ставяното мнение от инфлуенсъра. Следователно, в някои случаи инфлуенсърът се 
чувства длъжен да заяви, че личното мнение, изразено в съобщението, е честно и без-
пристрастно [14]. 

 
2. Измерване ефективността на инфлуенсър маркетинга 
 

Изключително важен въпрос в контекста на използването на инфлуенсъри в 
маркетинговите кампании в една организация е дали те са ефективни [16]. Основните 
измерители на ефекта на рекламата, осъществявана в интернет, са брой кликвания, 
съотношение кликване/ облъчване, и цена на един клик. Броят на кликванията показ-
ва колко от потребителите са посетили сайта на рекламодателя в следствие на кон-
кретната реклама, като отношението между броя на кликвания и броя на облъчване, 
показва какъв интерес е предизвикала дадената реклама. Съотношението кликване/ 
облъчване (Click Through Rate) определя импресиите/ кликванията, като е измерител 
за ефективност от използваните рекламни банери. От своя страна, цената на едно 
кликване е най-важният показател за измерване ефективността на рекламната кампа-
ния [7]. Това е в сила както при традиционния маркетинг, така и при директния мар-
кетинг, при който цената на един клик/ отговор се изчислява като съотношение меж-
ду направените разходи и броя на кликванията/ отговорите [9]. 

 
Резултатите от маркетинговите кампании в социалните мрежи, се анализират 

чрез статистики в реално време, като: 
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 Page Likes/ Unlikes – показващо броя на потребителите, които са харесали 
страница в социалните мрежи, респективно вече не харесват дадената стра-
ница.  

 Page reach – брой на уникалните потребителите, на които е показано кон-
кретното съдържание, публикувано на страницата в социалната мрежа. 

 Post reach – потребители, които са уникални и на които е показан конкретен 
пост в страницата в социалната мрежа. 

 Engagement – брой потребители, които са харесали, коментирали или споде-
лили конкретно съдържание в социалната мрежа. 

 
Рекламното послание в инфлуенсър маркетинга може да бъде представено чрез 

видеа. В тези случаи резултатите от кампаниите се измерват чрез: 
 Watch Time – времето, през което потребителите са гледали конкретно видео. 
 Subscribes – установяващо дали представеното видео съдържание е интерес-

но за абониралите се потребители за канала. 
 Аudience retention – индикатор за задържането на вниманието на потребите-

лите чрез представеното видео съдържание. 
 Engagement – извеждащо различни статистики за харесвания/ нехаресвания, 

споделяне, публикуване на коментари и др. за конкретно видео [8].  
 

В различните социални мрежи, като Instagram, YouTube, Twitter и Facebook, ин-
флуенсърите създават съдържание, популяризиращо определени брандове с цел из-
веждане на качествата на конкретни продукти. Поради това успехът на инфлуенсъри-
те в социалните медии е жизненоважен за популяризирането на брандовете. Голяма 
част от потребителите на социалните мрежи смятат инфлуенсърите, които следват, за 
достоверни източници на информация и са склонни да се съобразяват със съветите 
им. От своя страна, когато инфлуенсър публикува реклама в дадена социална мрежа, 
това може да се счита за междуличностна комуникация между него и последователи-
те му, докато реклама, публикувана от самата компания, се смята за масова комуни-
кация. Поради факта, че последователите се чувстват като приятели на инфлуенсъри-
те, техните видеоклипове, снимките и рекламирането на даден продукт ги карат да се 
чувстват, като че ли имат достъп до автентични съвети и препоръки от специалисти в 
конкретната област. 

Социалните мрежи позволяват изчисляването на различни показатели, като 
прегледи на публикации, достигане на платени реклами до потребители, брой 
прегледи на публикации, разрешаване информация да е публично достъпна, и т.н. Те-
зи показатели всъщност служат за измерване реакциите на потребителите от дадена 
публикация.  

Ефектът на инфлуенсър маркетинга, освен чрез споменатите брой кликвания, 
съотношение кликване/ облъчване и цена на един клик, може да се измери и чрез 
други показатели като брой на продажбите или възвръщаемост на инвестицията от 
взаимодействието с дадени инфлуенсъри. Измерването на ефективността основно е в 
две посоки: количествено спрямо качествено измерване, както и измерване, свързано 
с обикновена реклама/ реклама с инфлуенсър, спрямо продажбите. Поради факта, че 
инфлуенсър маркетингът е системен процес, при който фирмите поставят определена 
цел за осъществяването му, на тази база се извършва анализ относно постигнатите 
резултати. Най-често основните цели са ангажираност на клиентите, осведоменост за 
марката, реализации на продажби и др., поради което ефективността следва да се из-
мерва на база заложените цели. Ключов показател за измерване на популярността е 
използването на импресиите. Импресиите индикират броя на хората, които са разгле-
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дали съдържанието, въпреки това не може еднозначно да се определи колко от раз-
глежданията са в следствие от инфлуенсър маркетинг. В същото време може да се 
разчита на този показател като измерител за ефективността, защото потребителите, 
които са кликнали върху съдържание, може детайлно да са се запознали с него. Факт 
е, обаче, че може да са го затворили без да го разгледат. Следователно не всяка им-
пресия води до увеличаване популярността на бранда [15]. 

Други инструменти, измерващи ефекта на маркетинговата кампания чрез ин-
флуенсъри, са трафик към уебсайта и промяна в обема на продажбите. Инструменти-
те на Google Analytics предоставят информация, свързана с нови потребители; брой 
на кликванията; общото време прекарано, на дадена страница; препоръки за подобря-
ване на търсенето в търсещите машини, и т.н. Съдържанието, което се публикува в 
страниците на компаниите, следва непрекъснато да се актуализира и допълва, за да 
отговори на изискванията за получаване на ясна и навременна информация от потре-
бителите [2]. За да привлича съдържанието визуално потребителите, се използва 
Responsive Web Design или създаване на страници, които да се визуализират на раз-
лични устройства, използвани от потребителите, както и предоставяне на полезна ин-
формация, чрез блог статии, имащи за цел лесно намиране на търсената информация 
[12]. Проследяването на промяната в продажбите е в зависимост от използваната 
стратегия за увеличаване на продажбите. Например, ако компанията използва код за 
отстъпка от цената на продукт, рекламиран чрез инфлуенсър, проследяването на про-
мените в продадените продукти е лесно измеримо. Тъй като всеки потребител ще из-
ползва уникален код, може да се изчисли общия брой използвани кодове и съответно 
реализираните продажби чрез инфлуенсъра. 

 
Заключение 
 

При сърфирането в Интернет, всички се сблъскват със съдържание, което е съз-
дадено от влиятелни лица [10]. В зависимост от използваната социална медия от 
инфлуенсъра, се използват различни инструменти за измерване ефективността от 
маркетинга чрез влияние. Например брой харесвания и коментари (Facebook, 
Instagram) или показванията на публикация (YouTube). Някои от тези показатели 
имат смисъл сами по себе си (напр. брой абонати), но други могат да имат по-
абстрактни значения (напр. кликване върху бутон „Харесване“). Функционалностите 
на някои от социалните медии предлагат различни аналитични данни, като действи-
телен брой внимателни прегледи на публикация; време, прекарано в четене на съдър-
жание; и др. [13]. Компаниите приемат за ефективни и различни показатели, които да 
анализират. Няма един най-добър показател, който да се използва за анализиране на 
ефективността на инфлуенсър маркетинга, вместо това измерването на възвръщае-
мостта на инвестицията от маркетингова кампания трябва да се основава на целите 
на кампанията и контекста на инфлуенсъра. 
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THE FUNDAMENTAL ERROR OF ATTRIBUTION AND ITS ROLE 

IN THE FORMATION OF COGNITIVE DISTORTIONS IN 
PHYSICIANS IN INTERPERSONAL AND INTERGROUP 

RELATIONS IN HEALTH CARE INSTITUTIONS IN GERMANY 
 

Tigran Kazaryan, PhD candidate  
 
 

Резюме: В настоящата статия се разглеждат междуличностните отношения „по 
вертикала“ на лекари в немски клиники в светлината на имплицитната теория на 
личността. Показано е как основните елементи на тази теория – такива като ат-
рибуция, перцепция, ефекта на ореола, могат да формират нови атитюди посред-
ством когнитивни изкривявания. В случая това са атитюдите, които действат 
деструктивно върху междуличностните отношения. Посочените примери са взети 
от личния опит на автора. Разгледано е също така как посочените проблеми могат 
да се решат посредством интеракция. 
 

Ключови думи: атрибуция, перцепция, ефект на ореола, атитюди, когнитивни 
изкривявания. 
 
Abstract: This article examines „the vertical interpersonal relationships“ of physicians in 
German clinics in the light of the implicit theory of personality. It is shown how the basic 
elements of this theory, such as attribution, perception, the halo effect, can form new 
attitudes through cognitive distortions. In that case, these are the attitudes which have a 
destructive effect on interpersonal relationships. These examples are taken from the 
personal experience of the author. It is also discussed how these problems can be solved 
through interaction. 
 

Key words: attribution, perception, the halo effect, attitudes, cognitive distortions. 
 
 

Теоретични основи 
 

Преди да разкрия темата на настоящата статия, кратко ще поясня общите поло-
жения на разглежданите тук понятия и положения от социалната психология: атрибу-
ции, когнитивни изкривявания, перцепция, атитюди. 

Атрибуцията (Attribution) може да бъде разбирана буквално, а именно, както се 
превежда на английски език като „приписване“: приписване на наблюдаемия обект 
на такива свойства, които в действителност може и да не съществуват. Чрез атрибу-
тивните механизми на мисленето човек сякаш доизгражда недостигащите свойства и 
характеристики на наблюдаемия обект или субект. „Доизграждането“ е скачено със 
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свойствата и на самия оценяващ – с неговото възпитание, образование, култура, ре-
лигия и други социално-психологически свойства (Smith, 1968; Андреева, 2007; 
Петровская, 2010). Ако оценяваният обект повече или по-малко прилича на вас, то 
вие, по-скоро ще го оцените от положителната му страна, ако ли не – то оценката ще 
е отрицателна. Атрибуцията не се формира веднага, а поетапно в следната последова-
телност: 

1. Наблюдение върху поведението на човека. 
2. Логически извод за намерението на човека. 
3. Приписване на човека на поведенчески мотиви. 
 

По този начин, крайният ефект на атрибуцията се явява опит за обяснение на 
поведението на човека – защо човек е постъпил така, а не иначе в определена ситуа-
ция. Като резултат на атрибутивното мислене, а най-добре казано, на повторните ат-
рибутивни изводи, се явяват социалните стереотипи. Стереотипизацията може да до-
веде до следните последствия: 

1. До опростяване на познанията на другия човек. 
2. До формиране на предубеждения и лъжливи мнения по отношение на пред-

ставителите на различни социални групи (етнически, професионални, социални слое-
ве и т.н.). 

 

Следователно, лесно е да се припишат на един наркоман свойствата на крадец, а 
на военния – свойствата на човек, готов на убийство. Според тези атрибуции, инте-
лигентният човек е облечен в палто и носи обикновени очила, а криминално прояве-
ният пък е облечен предизвикателно и носи тъмни очила (Бодалев, 1982). В някои 
страни приписват на националности и раси свойствата по-често да извършват прес-
тъпления. В САЩ това са афроамериканците, в Русия – кавказците, а в Европа – ара-
бите. Върху етносите вече са формирани стереотипи. И от тях сега е много трудно да 
се избавим. Такива устойчиви стереотипи са започнали да се формират и у немски-
те лекари към наетите чуждестранни лекари. Всичко това оказва пагубно влияние 
върху междуличностните и междугруповите отношения. Много често обстоятелства-
та, при които се извършват едни или други постъпки за нас не са важни. Важно е кой 
ги е извършил. Ако е извършен терористичен акт, то ние очакваме от новинарските 
агенции потвърждение на догадките ни, че престъплението е извършено от мюсюл-
мани. Ние не сме готови да анализираме и да си обясним, защо човек е извършил да-
дена постъпка. По-лесно е да се нанесе върху обекта(субекта) известно клише: този е 
ограбил магазина, защото е тъмнокож, онзи е убил човек в автобуса, защото е арабин, 
друг пък е оскърбил момиче на улицата и е инициирал сбиване, защото е кавказец и 
т.н. С други думи, човек, разглеждайки друг човек, е готов да обясни поведението му 
и свойствата му по силата на своите стереотипи. Особено, ако този човек абсолютно 
не прилича на него етнически, икономически, културно, религиозно и т.н. В 
съвременната социална психология е прието това явление да се нарича когнитивно 
изкривяване (вж. Bell, Kuriloff & Lottes, 1994; Burger, 1981 и др.). Когнитивното 
изкривяване води до формирането на „субективна социална реалност“, зависеща от 
възприятието или социалната перцепция. След като сме възприели определен човек, 
приписали сме му определени свойства, можем да създадем определени стереотипи 
по отношение на него. И това често води до погрешни съждения. С други думи, 
когнитивното изкривяване може да доведе до погрешни съждения, нелогични ин-
терпретации, ирационалност на мисленето (вж. Epstein & Teraspulsky).  

Понятието за когнитивното изкривяване е въведено от Амос Тверски (Amos 
Tversky) и Даниел Канеман (Daniel Kahneman) още през 1972 година. В последвалите 
работи на други автори посоченият социално-психологичен феномен получава по-
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следващо развитие (чрез понятия като „илюзорна корелация“, „егоцентрично изкри-
вяване“, „когнитивен дисонанс“). Темата е обширна и в една статия не може да бъде 
отразена пълноценно. По този начин, сега може да се каже, че фундаменталната атри-
бутивна грешка може да бъде резултат от преоценка на интерпретациите и недооце-
няване на обстоятелствените причини на разглежданата личност (Gawronsky, 2004; 
Hamilton, 1988; Krull, Loy, Lin & Wang, 1999). В резултат на това, девиацията от ис-
тината и изкривяването на реалността води до формирането на лъжливи стереотипи и 
до появата на „ефекта на ореола“. А пък придаването на мними характеристики и 
свойства на личността води до конфликт с тях. Вие няма да можете да разберете един 
човек правилно, ако си го представяте по различен начин от това какъв е той в дейст-
вителност. 

Нека разгледаме сега един друг феномен, а именно социалната перцепция. Това 
понятие в социалната психология обяснява как формираме мнението си за човека и за 
другите обекти на обкръжаващата ни среда, пропускайки в мозъка ни техните образи 
и действия през нашите сетивни органи (зрение, слух). Терминът е въведен от амери-
канския психолог Дж. Брунер. Неговите съждения впоследствие достатъчно са се раз-
вили и днес под социална перцепция се разбира цялостното възприятие от субекта не 
само на предмети от материалния свят, но и на социални обекти (хора, групи, класи, 
народности), социални ситуации и явления.  

Грубо казано, перцепциите са нашето усещане и възприятие за външния свят. А 
какво ще бъде това усещане, зависи от подготовката на нашето съзнание, от неговите 
когнитивни (умствени) способности и свойства. Колкото повече човек притежава 
жизнен опит, образованост, информираност, толкова по-точна е неговата перцепция. 
Но дали достатъчно развитият в когнитивен план човек няма да вярва на предполо-
жения, догадки, съждения? Няма да разглежда хората през наложените стереотипи и 
формирания „ефект на ореола“? 

От това как ние възприемаме субекта зависи как ние ще реагираме спрямо него. 
А нашата реакция ще зависи от това, каква нагласа сме си създали спрямо разглежда-
ния обект. И така ние се приближаваме до ново понятие в социалната психология – 
социалната нагласа или атитюда. Нека го разгледаме накратко (вж. Allport, 1935; 
Smith, 1968). Понятието атитюд (от английски „отношение“) е въведено от социоло-
зите У. Томас и Ф. Знанецки през 1918 година. То изминава дълъг път – от липса на 
интерес към него до нов бум в неговото изучаване. Днес съществуват много варианти 
за интерпретация на атитюда. Важното е, че той се явява едно от централните поня-
тия в съвременната социална психология. Същността му се свежда към следното: при 
въздействието на обкръжаващите обекти върху съзнанието на човека се формира оп-
ределено мнение за тях и след това отношение към тях, изразено в крайна сметка от 
външна реакция. 

Да вземем следния пример. Моят съсед построява гараж пред дома ми. Този 
обект закрива красивата гледка от прозореца ми към гората. В моето съзнание съсе-
дът придобива негативни черти, след следните мои съждения: „Той знаеше, че ще 
закрие красивата гледка към гората. Той мисли само за своето благополучие. Той е 
егоист. Той ми е враг…“ И така, моето възприятие (перцепция) от действията на съ-
седа му придава нови свойства (атрибуции), които формират ново отношение (нагла-
са) към него, т.е атитюд. Мотивацията, която произтича от новия атитюд е негативна 
спрямо него: аз мога да му противостоя – да се обърна в съда, да се скарам с него, да 
му навредя като счупя негова собственост и т.н. С други думи, моите последващи 
действия пряко зависят от формирания атитюд – социалната нагласа спрямо съседа. 
Този прост пример показва, колко тясно са свързани помежду си такива фундамен-
тални понятия в социалната психология като атитюд, перцепция и атракция. Да, ати-
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тюдите ни приспособяват към външната среда, която е достатъчно динамична. Ати-
тюдите ни водят до решението на проблема. В нашия пример, аз мога да реша спора 
чрез съд, защото не е изключен фактът, че моят съсед е злоупотребил със своите пра-
ва, нарушавайки закона за строителството. Следователно, в конкретния пример ати-
тюдът може да ми помогне да разреша спора и да достигна до справедливост. Но ако 
в крайна сметка се окаже, че аз съм „виновен“? Тогава моите отношения със съседа 
ще се развалят за дълго време. С други думи, именно атитюдът притежава решаваща-
та сила в междуличностните и междугруповите отношения (Лебедева, 1999; Smith, 
1968). Ето защо е толкова важно в самото начало на формирането на атитюдите да се 
прогнозира по-нататъшното им развитие. Да бъде оценено, как той ще влияе върху 
отношенията и взаимодействията между хората. 

 
Анализи на случаи  
За нагледност и по-добро разбиране на разгледаните по-горе социално-психоло-

гически понятия, ще посоча още един по-мащабен пример. И така, да си представим 
следния случай: човек пътува в метрото. Той стои прав в единия край на вагона, дър-
жейки се с една ръка за лоста, а с другата разглежда информацията на своя смартфон. 
Неочаквано в полезрението му попада любопитна гледка: един младеж седи сред ста-
ри хора, пред които стои видимо бременна жена. Разглежданият от нас човек вече не 
е млад на години. Условно ще го наречем пробанд. Той започва да се замисля над 
ставащото със следните предположения: „Днешната младеж няма никакво възпита-
ние. Нито в училище, нито родителите ги учат на елементарни норми на поведение. 
Бременната жена стои, а той, млад, здрав, се е разположил като господар. И не по-
мисля да отстъпи мястото си на бъдещата майка!..“ И така, в случая изводите на 
пробанда са следните:  

1. Младежът не е възпитан. 
2. Днешната младеж има лошо поведение. 
В неговите очи младежът олицетворява не само себе си, но и своето поколение. 

Но в какво все пак се крие невидимата част от проблема: пробандът, е отвлякъл вни-
манието си, гледайки смартфона си (вероятно зачитайки се в някакво ново съобще-
ние), и е пропуснал момента, когато в действителност младежът е станал и е предло-
жил на бременната жена да седне на мястото му. Но жената се е отказала, казвайки, 
че ще слиза на следващата спирка. Излиза, че младежът е напълно възпитан. Значи, 
пробандът все пак не е прав. Но бедата е в това, че пробандът не го знае. Неговото 
когнитивно изкривяване на реалните свойства на изучавания обект (в случая мла-
дежът) няма да му позволи да направи правилните изводи. Той вече е приписал на 
младежа определен тип характер. Атрибуцията в конкретния случай е донесла лъж-
ливо представление на изучавания субект. Нека сега усложним нашия случай и мла-
дежът се окаже, да речем, от африканската раса. Какво още може да си помисли на-
шият пробанд?:“…Този младеж явно е от такива места, където нашата, европейска 
култура и ценности не се ценят. Някакъв дивак. По-лесно ще му е да убие човек, 
отколкото да му отстъпи своето място“. Атрибуциите на пробанда спрямо изучавания 
субект могат да бъдат следните: 

1. Младежът не е възпитан. 
2. Днешната младеж има лошо поведение. 
3. Африканците не се държат така, както европейците. 
Възможно е нашият пробанд да не изпитва расова ненавист към младежа. Но 

той вече е готов да припише определени свойства на този човек и на всички хора, 
приличащи на него, т.е. на африканците. Пробандът лично не се познава с раз-
глеждания субект и още повече с народа, който представлява, но е готов да направи 
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изводи не само за него, но и за неговия народ: у африканците не е прието да отстъп-
ват място на бременните жени. Пробандът не е запознат с етнопсихологията в типич-
ния случай (вж. по въпроса Masuda, Ellsworth, Mesquita, & Leu, 2008; Markus & 
Kitayama, 1991; Крысько, 2002; Лебедева, 1999; Налчаджян, 2004; Нежурина-Кузнич-
ная, 2004 и др.). Достатъчни са му неговите житейски познания, за да съди за отдел-
ните хора и народности. Обикновените хора се учат от своите възприятия и преживя-
вания, които формират тяхната перцепция. Чрез перцептивното познание се правят 
изводите. В нашия случай африканецът явно не притежава онези атрактивни свой-
ства, които биха могли да предизвикат положителна, полезна за себе си „перцепция“ 
на пробанда. А връзката на атракцията с перцепцията е известна. Това са взаимозави-
сими категории в междуличностното и междугруповото общуване. Пробандът е пре-
хвърлил елементите от междуличностното общуване към междугруповото ниво на 
взаимодействие – съпоставил е своята група (раса, народ, етнос) с друга група. По то-
зи начин, лъжливата атрибуция води до когнитивно изкривяване. То пък на свой ред 
влияе върху перцепцията на човека (Lerner & Miller, 1977). 

Но какво би станало, ако пробандът все пак е забелязал факта, че тъмнокожият 
младеж се е опитал да помогне на бременната жена? В този случай не би се случило 
когнитивното изкривяване, тъй като атрибуцията към обекта би била благоприятна за 
формирането на положителните перцепции. По този начин, ако младежът се окажеше 
привлекателен в очите на пробанда, то у последния не би се случило когнитивното 
изкривяване. Следователно, атракцията може да влияе не само върху афективния 
(емоционален), но и върху когнитивния компонент от поведението на човека. При 
отсъствието на атракция може да се случат грешки в атрибуциите, които ще доведат 
до когнитивното изкривяване (Monson, 1977). Но това би могло да се случи и при 
силно привличане – ефект на фаворизирането. 

След като сме разгледали и изучили основополагащите понятия в социалната 
психология, нека разгледаме още един пример, касаещ темата на настоящата статия. 
Да си представим следното междуличностно общуване в една от немските болници. 
Лекарят-асистент(имигрант с друга националност) има трудности с един от пациен-
тите. Не може да се ориентира в назначаването на лекарствата. Той съобщава за това 
по телефона на завеждащия лекар. Той предлага на своя подчинен да отиде в кабине-
та му и да му изложи подробности по случая. На завеждащия му трябват някои данни 
от анамнезата на болния. След няколко минути асистентът влиза при шефа си, за да 
му докладва. Забелязва, че шефът му вече е зает – пред него стои един от пациентите. 
Асистентът се извинява и има намерение да напусне кабинета. Шефът му подвиква, 
казвайки му да му се обади след пет минути и да му докладва по телефона. Минава 
време, завеждащият отделението се захваща за други дела. По-късно забелязва, че ве-
че е минало много време, а асистентът така и не му се е обадил. В съзнанието му про-
тичат следните мисли: „Какъв несериозен лекар, вероятно вече е забравил за искане-
то ми. Аз не бях съгласен да наемам лекар чужденец. Всички са такива, несериозни. 
Не е възможно да ги поправиш. Те са си такива! Може би културата им е такава? Без-
различно да се отнасят към своите отговорности, да не се подчиняват на по-старшите 
колеги. Може би не ме е разбрал правилно? Все пак, немският не му е роден език. Но 
аз го помолих с обикновени думи да ми позвъни. Той кимна с глава. А може би това е 
означавало отрицание, т.е. няма да звънна. Нали българите кимат с глава с обратно 
значение. А той българин ли е или румънец? Иди ги разбери! Всички са еднакви!..“. 
И така, завеждащият отделението е направил за себе си следните изводи: 

1. Странен човек. 
2. Безотговорен лекар. 
3. Сложно е да го разбереш. 
4. Всички чуждестранни лекари са еднакви. 
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В следствие на това, завеждащият си поставя следните въпроси: 
1. Струва ли си да взимаш на работа чуждестранен лекар? 
2. Как да намериш с него общ понятен за всички език? 
3. Възможно ли е да го(ги) поправиш чрез наказания и санкции? 
4. Може би е по-просто да задействаш механизми, за да се отървеш от него? 
След известно време завеждащият отново се сблъсква със своя подчинен и с 

раздразнен тон задава въпрос на асистента с упрек: „Аз чаках да ми се обадите! Вие 
не само не го направихте, но и не се опитахте да ме намерите. Вие, може би, сами сте 
се оправили с проблема? Въпреки че много се съмнявам в това“. Асистентът в при-
теснението си плахо отговаря на шефа си: „Помислих си, че е по-добре да не ви без-
покоя и ви написах доклада си в писмо, което изпратих на електронната ви поща. Там 
подробно съм изложил същността на проблема“. Шефът поглежда асистента с изум-
ление. Той не очаква подобна развръзка. След кратка пауза, отговоря: „Добре. Ще 
прочета писмото ви и ще се свържа с вас“. 

Анализирайки горната конфликтна ситуация, ще поясня, какво всъщност е ста-
нало в когнитивен аспект в поведението на завеждащия от гледна точка на разглеж-
даните в статията категории на социалната психология. Посоченият пример е прост, 
но се среща доста често. И така, завеждащият отделението е успял да припише на 
своя подчинен атрибуции, които в крайна сметка се оказват погрешни. Той е разпро-
странил негативните си мисли не само спрямо своя лекар-асистент като личност, но и 
спрямо националността, към която принадлежи. С други думи към тази група от хо-
ра, към която принадлежи асистентът му в етническо, културно, политическо, со-
циално, религиозно отношение. Категории, които разделят и събират хората в големи 
групи, съобщества, етноси, народности. Може да ни се струва, че проблемът не е го-
лям, но е на ниво междугрупови сблъсъци. В този случай, при желание и възможност 
завеждащият ще се опита да коригира атрибуциите си и да поправи положението си в 
когнитивен план, разглеждайки в бъдеще подобни проблеми. Но е възможен и друг 
сценарий: у шефа ще остане негативен отпечатък от случилото се и впоследствие ще 
осъществи работното взаимодействие със своя подчинен при негативен за асистента 
сценарии. Опциите в подобна ситуация на доминация на периферните атрибуции над 
когнитивните са следните: 

1. Шефът ще изработи негативна перцепция по отношение на своя подчинен. 
2. Перцепцията може да се окаже „заразна“. И пробандът може да я разпро-

страни и върху други асистенти чужденци. 
3. Ще се изработят особени атитюди у двамата участници в конфликтната си-

туация, които ще доведат до неблагоприятен изход – или асистентът ще бъде 
уволнен, или той сам ще напусне.  

4. Атитюдите на шефа могат да се окажат вредни за по-нататъшната работа на 
другите асистенти чужденци. 

Тук трябва да отбележим, също така, че грешките на атрибуциите и когнитивно-
то изкривяване формират атитюдите (вж. Allport, 1935; Smith, 1968; Андреева, 2007; 
Зимбардо, Ляйппе 2001; Белинская, Тихомандрицкая, 2001; Бодалев, 1982; Соловьева, 
1992; Петровская, 1989 и др.), притежаващи разрушителен потенциал, „минирайки“ 
безконфликтното съществуване на междуличностни и междугрупови отношения. 

И така, нека изобразим веригата от деструктивни събития, които може да дове-
дат до фатални изходи в междуличностните и междугруповите отношения: 

 

Грешка на атрибуцията → когнитивно изкривяване → лъжлива перцепция → 
деструктивни атитюди.  

Основни изводи 
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1. Фундаменталните атрибутивни грешки и когнитивните изкривявания водят 
до формирането на лъжливи представи за разглежданата личност и подобни-
те на нея индивиди.  

2. Формирани на основата на погрешни атрибуции социалните нагласи 
(атитюди) водят до конфликтни ситуации в средата на лекари с различен 
етнически произход.  

3. За да се избегне формирането на контрапродуктивна социално-психологичес-
ка „верига“ (Грешка на атрибуцията → когнитивно изкривяване → лъжлива 
перцепция → деструктивни атитюди), е необходимо още на стадия на форми-
рането на погрешната атрибуция спрямо определен социален обект, пробан-
дът да осъзнае бъдещите деструктивни последствия във взаимоотношенията 
си с този социален обект. 

4. На ключовите специалисти в системата на здравеопазването са необходими 
специални познания от социалната психология в контекста на разгледаната 
проблематика.  
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Abstract: The European Union is facing unprecedented challenges as a result of its 
increased dependence on energy imports and scarce energy resources, as well as the need 
to limit climate change. This report considers energy efficiency as a valuable tool to 
address these challenges. It improves the security of energy supply in the Union by 
reducing primary energy consumption and reducing energy imports. It helps to reduce 
greenhouse gas emissions in a cost-effective way and therefore contributes to mitigating the 
effects of climate change. The transition to a more energy-efficient economy should also 
accelerate the spread of innovative technological solutions and improve the 
competitiveness of Union industry by stimulating economic growth and creating high-
quality jobs in several energy efficiency-related sectors. 
 

Key words: Energy efficiency, Energy resources, Legislation, Energy security. 
 
 

I.  Увод 
 

Енергийната ефективност подобрява сигурността на енергийните доставки в 
Съюза, като намалява първичното енергийно потребление и понижава вноса на енер-
гия. Тя спомага за намаляване на емисиите на парникови газове по разходно ефекти-
вен начин и следователно допринася за смекчаване на последиците от изменението 
на климата.  

Преходът към икономика с повишена енергийна ефективност следва също така 
да ускори разпространението на новаторски технологични решения и да подобри 
конкурентоспособността на промишлеността в Съюза, като стимулира икономичес-
кия. ефективност растеж и създаде висококачествени работни места в няколко секто-
ра, свързани с енергийната  

 

1. Програма 20/20/20 
Зелената сделка (Green Deal), известна още като Зеленият пакт, е набор от поли-

тики предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа клима-
тично неутрална до 2050 г. Планът е да бъде намалено производството на парникови 
газове поне с 50%, сравнено с нивата от 1990 г. Ще бъдат преразгледани всички зако-
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ни и ще бъдат въведени нови за кръговата икономика, намаляване на потреблението 
на сградите, транспорта, биоразнообразието, земеделието и иновациите. 

Намаляването на потреблението и загубите на енергия имат все по-голямо зна-
чение за ЕС. През 2007 г. лидерите на ЕС си поставиха за цел да намалят годишното 
потребление на енергия в рамките на ЕС с 20 % до 2020 г. Независимо от различията 
помежду си, държавите – членки на Европейския съюз, имат три общи политически 
цели: намаляване на енергийните разходи за домакинствата и бизнеса („Конкурент-
носпособност”), осигуряване на надеждни и постоянни доставки на енергия („Сигур-
ност на доставките”) и ограничаване на отрицателния ефект от производството, пре-
носа и потреблението на енергия („Устойчивост”). Това е причината да се въведат 
три целеви насоки от държавните ръководители на страните членки (наричани още 
Програма 20/20/20): „да се намалят емисиите на въглероден диоксид с 20 % в сравне-
ние с нивата от 1990 г., да се повиши дела на възобновяемите източници като част от 
общия енергиен микс в ЕС до 20 % и да се увеличи енергийната ефективност с 20 %. 
Тези цели са и същността на Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 

През 2018 г., като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, беше 
поставена нова цел за намаляване на потреблението на енергия с най-малко 32,5 % до 
2030 г. Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеж-
дат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване 
на емисиите на парникови газове, повишаване на сигурността на доставките и нама-
ляване на разходите за внос, но и за увеличаване на конкурентоспособността на ЕС. 
По тази причина енергийната ефективност е стратегически приоритет за енергийния 
съюз и ЕС поддържа принципа „енергийната ефективност на първо място“. Пона-
стоящем се обсъжда бъдещата политическа рамка за периода след 2030 г. 

 

1.1. „Хоризонт 2020“ 
Директивата за енергийната ефективност: „Хоризонт 2020“ 
Директивата за енергийна ефективност (2012/27/ЕС)[4], която влезе в сила през 

декември 2012 г., изисква от държавите членки да поставят индикативни национални 
цели за енергийна ефективност, като по този начин гарантират осъществяването на 
водещата цел на ЕС – редуциране на енергийното потребление с 20% до 2020 г. Дър-
жавите членки имаха свободата да направят тези минимални изисквания по-строги, 
тъй като се стремят да пестят енергия. Също така директивата въведе обвързващ на-
бор от мерки, които да подпомогнат държавите членки в постигането на тази цел и 
определи правно обвързващи правила за крайните потребители и доставчиците на 
енергия. От държавите от ЕС се изискваше да публикуват своите тригодишни нацио-
нални планове за действие в областта на енергийната ефективност. 

 

1.2. „Хоризонт 2030“ 
Преработената Директива за енергийната ефективност: „Хоризонт 2030“ 
„Енергийната ефективност на първо място“ е един от ключовите принципи на 

Енергийния съюз, насочен към гарантирането на сигурно, устойчиво, конкурентоспо-
собно и достъпно енергоснабдяване в ЕС. В преработената директива Комисията 
предложи амбициозна цел за 30 % енергийна ефективност до 2030 г. През януари 
2018 г. Парламентът измени предложението на Комисията за преразгледаната Дирек-
тива относно енергийната ефективност, за да направи предложението по-амбициозно 
като цяло. След преговори със Съвета през ноември 2018 г. беше постигнато споразу-
мение, в което се поставя цел за намаляване на първичното и крайното потребление 
на енергия с 32,5% до 2030 г. на равнището на ЕС (в сравнение с прогнозите за пот-
ребление на енергия за 2030 г.). Директивата също така изисква от държавите – член-
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ки на ЕС, да въведат мерки за намаляване на средно 4,4% от годишното си потребле-
ние на енергия до 2030 г. 

За периода 2021–2030 г. от всяка държава от ЕС се изисква да разработи  
10-годишен интегриран национален план в областта на енергетиката и климата 
(NECP), в който се посочва как възнамерява да постигне своите цели за енергийна 
ефективност за 2030 г. 

Като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ (COM(2016)0860)[1] 
новата Директива за енергийната ефективност (2018/2018/ЕС)[2] влезе в сила през 
декември 2018 г. и беше транспонирана от държавите членки в националното законо-
дателство до 25 юни 2020 г., с изключение на разпоредбите за отчитане и фактурира-
не, които имаха различен срок (25 октомври 2020 г.). 

 

1.3. Преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност 
През юли 2021 г. Комисията предложи преразглеждане (COM(2021)0558) на 

Директивата за енергийната ефективност като част от пакета „Изпълнение на Евро-
пейския зелен пакт“ и в съответствие с новата си амбиция в областта на климата за 
намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС с най-малко 55% до 2030 г. в 
сравнение с равнищата от 1990 г. и постигане на неутралност по отношение на кли-
мата до 2050 г. В него се предлага увеличаване на целите за намаляване на първич-
ното и крайното енергопотребление съответно на 39% и 36% до 2030 г., измерено 
спрямо актуализираните базови прогнози, направени през 2020 г. В абсолютно изра-
жение енергийното потребление на ЕС до 2030 г. съгласно предложението ще бъде 
не повече от 1023 и 787 милиона тона нефтен еквивалент за първична и крайна енер-
гия до 2030 г. 

В предложението се отправя искане към държавите членки да определят инди-
кативни национални цели за намаляване на потреблението на енергия, въвеждат се 
подобрени механизми за автоматично покриване на разликите и се удвоява задълже-
нието на държавите членки да реализират нови годишни икономии на енергия до 
1,5% от крайното енергопотребление от 2024 г. до 2030 г. С него също така се въвеж-
дат примерни изисквания за обществените сгради, като например годишна цел за на-
маляване на потреблението на енергия с 1,7% в публичния сектор и цел за саниране 
на най-малко 3% от разгънатата застроена площ на сградите на публичната админи-
страция, предлага се да бъде смекчена енергийната бедност, като се отдава предим-
ство на уязвимите клиенти, и се въвеждат задължения за одит и изисквания за техни-
ческа компетентност, особено за големите потребители на енергия. 

 
2. Енергийни характеристики на сградите 
Директивата относно енергийните характеристики на сградите. 
Директивата относно енергийните характеристики на сградите (2010/31/ЕС), 

изменена през 2018 г. (Директива (ЕС) 2018/844)[5], заедно с Директивата за енергий-
ната ефективност (2018/2002/ЕС), има за цел да осигури високо енергийно ефективен 
и декарбонизиран сграден фонд във всяка държава членка до 2050 г. Това ще спомог-
не за постигане на целите за енергийна ефективност в ЕС и ще допринесе за намаля-
ване на емисиите на CO2 в Съюза с 80–95% в сравнение с нивата от 1990 г. 

С изменената Директива относно енергийните характеристики на сградите 
(Директива (ЕС) 2018/844)[5] бяха въведени дългосрочни стратегии за саниране: 

Всяка държава членка трябва да създаде дългосрочна стратегия за саниране в 
подкрепа на санирането на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни 
сгради, както обществени, така и частни, за постигане на високо енергийно ефек-
тивен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г.; 
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Ускоряване на преобразуването на съществуващите сгради в „сгради с почти 
нулево потребление на енергия“ до 2050 г. и всички нови сгради трябва да бъдат с 
близко до нулево нетно потребление на енергия от 2021 г. нататък; 

Подкрепа за модернизацията на всички сгради с интелигентни технологии. 
На 17 септември 2020 г. Комисията представи план за намаляване на емисиите 

на парникови газове в ЕС с поне 55% до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Между 30 март 
2021 г. и 22 юни 2021 г. се проведе обществена консултация, за да се подготви пре-
разглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите 
(Директива (ЕС) 2018/844)[5], която следва да бъде приета до края на 2021 г. 

 

2.1. Стратегията за вълната на саниране 
През октомври 2020 г. Комисията публикува нова стратегия за насърчаване на 

санирането, озаглавена „Вълна на саниране за Европа – екологизиране на нашите 
сгради, създаване на работни места, подобряване на живота“ (COM(2020)0662), която 
има за цел поне да удвои темповете на саниране през следващите 10 години и да га-
рантира, че санирането ще доведе до по-голяма енергийна и ресурсна ефективност. 

Инициативата „Вълна на саниране“ ще се основава на мерките, договорени в 
рамките на пакета „Чиста енергия за всички европейци“, по-специално изискването 
всяка държава от ЕС да публикува дългосрочна стратегия за саниране на сградите, 
както и свързаните със сградния фонд аспекти на националните планове в областта 
на енергетиката и климата на всяка държава от ЕС. 

 

2.2. Комбинирано производство на енергия 
Предложението на Комисията за преразглеждане (COM(2021)0558) на Директи-

вата за енергийната ефективност въвежда по-строго планиране и последващи дейст-
вия във връзка с всеобхватните оценки, преразгледаните определения за ефективни 
районни отоплителни и охладителни системи и допълнителни критерии за специфич-
ни емисии при високоефективно комбинирано производство на енергия (270 g 
CO2/kWh). 

Директивата относно енергийната ефективност ((ЕС) 2018/2002)[3] изисква от 
държавите членки да направят оценка и да информират Комисията относно потен-
циала за високоефективно комбинирано производство на енергия и ефективни район-
ни отоплителни и охладителни системи на тяхна територия и да осъществят анализ 
на разходите и ползите въз основа на климатичните условия, икономическата осъ-
ществимост и техническата устойчивост (с някои изключения). В рамките на пакета 
за енергийния съюз Комисията постави началото на стратегия на ЕС в сферата на 
отоплението и охлаждането (COM(2016) 0051) на 16 февруари 2016 г. Стратегията 
включва планове за увеличаване на енергийната ефективност на сградите, подобрява-
не на връзките между електроенергийните системи и системите за централно отопле-
ние, които значително ще увеличат използването на възобновяема енергия, и насър-
чава повторното използване на отпадна охладителна или отоплителна енергия, гене-
рирани от промишлеността. В пакета „Чиста енергия за всички европейци“ бяха 
включени законодателни разпоредби за настоящата стратегия. 

 
3. Енергийна ефективност на продуктите 
 

По отношение на енергийната ефективност на продуктите са въведени няколко 
мерки на равнището на ЕС, включително: посочване на консумацията на енергия и на 
други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стан-
дартна информация за продуктите регулирана от регламента за етикетиране на енер-
гийната ефективност (Регламент (ЕС) 2017/1369). Регламент (ЕС) № 2017/1369, пуб-
ликуван през юли 2017 г., определя нова рамка за етикетиране на енергийната ефек-
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тивност с цел въвеждане на срокове за замяна на съществуващите понастоящем 
класове A+, A++ и A+++ със скала от А до G, което се използва от март 2012 г. 

 
Фиг. 1. Енергийна ефективност на продуктите. 

 
Изисквания за екопроектиране за свързаните с енергопотреблението продукти, 

регулирани от Рамкова директива 2009/125/ЕО[8], за преработване на Директива 
2005/32/ЕО, изменена с Директива 2008/28/ЕО[9]; Регламентите за прилагане обхва-
щат широка гама от продукти. 

 

 

Фиг. 2. Регламент за екопакетиране и енергийно етикиране. 
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На 23 февруари 2021 г. Комисията прие общо изменение (C(2021)923) на регла-
ментите за екопроектирането и енергийното етикетиране, публикувани през 2019 г., 
по отношение на изискванията за екопроектиране за различните видове продукти. 

 

4. Стратегия, свързана с петте измерения на Енергийния съюз 
Стратегическите цели и приоритети в областта на енергетиката и климата на 

България, заложени в Интегриран национален план енергетика-климат, са, както 
следва: 

 

4.1. Декарбонизация 
По отношение на измерението „Декарбонизация“ България ще положи усилия 

да увеличи дела на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия и да 
намали емисиите на ПГ. Съгласно препоръката на ЕК, България повиши нивото на 
амбиция по отношение на дела на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на 
енергия от 25% на 27.09%, като по този начин заложи достигането на изчислената 
цел, съгласно приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1999. В подкрепа на тази цел 
България ще изгради допълнителни мощности с акцент върху вятърната и слънчевата 
енергия. Също така в случай на необходимост за постигането на поставените цели 
след 2025 г. е възможно провеждането на търгове за допълнителен капацитет за енер-
гия от ВИ при отчитане на пазарните условия. Предвижда се използването на биома-
са да се увеличи във всички сектори: електрическа енергия, топлинна енергия и енер-
гия за охлаждане и транспорт. Предвидените промени в сектор транспорт ще имат 
значително отражение за развитието на енергията от ВИ, както и за намаляване на 
емисиите на ПГ. По-конкретно, България ще насърчава въвеждането и използването 
на електрически и хибридни превозни средства в обществения и частния транспорт, а 
в големите градове се предвижда създаването на ниско емисионни зони. Тези мерки, 
наред с други, ще допринесат за значително намаляване на емисиите на ПГ в 
България. 

 

4.2. Енергийна ефективност 
По измерение „Енергийна ефективност“ България ще насочи усилията си към 

постигане на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление – съсредото-
чавайки се върху подобряване на енергийните характеристики на сградите, както и в 
производството, преноса и разпределението на енергия. 

В съответствие с приоритетите на ЕС за повишаване на енергийната ефектив-
ност България поставя енергийната ефективност на първо място, предвид значението 
й за подобряване на енергийната сигурност на страната чрез намаляване на зависи-
мостта от внос на енергия, за намаляване разходите за енергия на бизнеса и домакин-
ствата, за създаване на повече работни места, за подобряване качеството на въздуха и 
за намаляване емисиите на ПГ и повишаване качеството на живот на гражданите. 

В тази връзка са определени национални цели за постигане на 27,89% намале-
ние на потреблението на първична енергия и 31,67% намаление на крайното потреб-
ление на енергия до 2030 г., спрямо референтния сценарий PRIMES 2007 г. 

Препоръката на ЕК за разработване на повече политики и мерки в тази област 
също беше взета под внимание и в съответствие с чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС[4] 
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергий-
ната ефективност за енергийна ефективност (Директива 2012/27/ЕС)[4], България 
поставя акцент върху алтернативните политики и мерки за насърчаване на енергий-
ната ефективност. Такива мерки включват финансови стимули за изпълнението на 
проекти за енергийна ефективност, насърчаването на договори с гарантиран резултат 
(ЕСКО договори) и обновяването на съществуващия сграден фонд, с оглед увелича-
ване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия. 
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4.3. Енергийна сигурност 
Относно измерението „Енергийна сигурност“, основен приоритет на България е 

диферсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ чрез 
реализация на следните проекти: междусистемна газова връзка България-Гърция 
(IGB), междусистемна газова връзка между България и Сърбия (IBS), участие в из-
граждането на терминал за втечнен природен газ (LNG терминал) в Александруполис 
и развитие на газовата инфраструктура във връзка с концепцията за изграждане на 
регионален газоразпределителен център „Балкан“. България има за цел да повиши 
енергийната сигурност чрез диверсификация на енергийните доставки, ефективно из-
ползване на местните енергийни ресурси и развитието на енергийната инфраструкту-
ра. За постигането на тези цели усилията ще бъдат насочени към развитието на мре-
жите и осигуряване на гъвкавост на електроенергийната система, в т.ч. допълнително 
развитие на електропреносната мрежа на напрежение 400 kV и 110 kV. По отношение 
на ядрената енергия и в съответствие с изискванията на ЕК и насоките на Агенцията 
по доставките на ЕВРАТОМ (ESA), България изпълнява своите ангажименти и е в 
ход процедура по изготвяне на технико-икономически анализ за диверсификация на 
доставките на свежо ядрено гориво за блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“. Основен на-
ционален приоритет в областта на енергийната сигурност е изпълнението на стабил-
на стратегия за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на приро-
ден газ. България насърчава стартиралите проучвания за добив на нефт и природен 
газ в Черно море. 

 

4.4. Вътрешния енергиен пазар 
По измерението „Вътрешния енергиен пазар“, България ще развива конкурен-

тен пазар чрез пълна либерализация на пазара и интеграцията му в регионалния и 
общоевропейския пазар, както е посочено и в измерението „Енергийна сигурност“.  

 

4.5. Научните изследвания, иновации и конкурентоспособност 
Относно измерението „Научните изследвания, иновации и конкурентоспособ-

ност“, България се ангажира да насърчава научния напредък в иновативни енергийни 
технологии, включително за производство на чиста енергия. Ще бъдат разработени 
важни проекти за насърчаване на бизнес иновациите и дигитализацията. България 
планира да участва в множество програми в тази област. 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999, България ще преразгледа 
напредъка си към постигането на целите, заложени в Плана през 2023 г. 

 
5. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата 
За противодействие на климатичните промени и въздействието им върху 

икономиката, България изготви Национална стратегия за адаптация към изменението 
на климата и План за действие към нея, приета с решение на Министерския съвет 
през 2019 г.  

Документът очертава стратегическата рамка и приоритетите по отношение на 
адаптацията към изменението на климата до 2030 г. Целта е да се намали уязвимостта 
на страната спрямо последиците от изменението на климата и да се подобри капаци-
тетът за адаптация на екологичните, социалните и икономическите системи към въз-
действията на изменението на климата. 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата обхваща де-
вет сектора, които са: сектор „Селско стопанство“, сектор „Гори“, сектор „Биологич-
но разнообразие и екосистеми“, сектор „Води“, сектор „Енергетика“, сектор „Транс-
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порт“, сектор „Градска среда“, сектор „Човешко здраве“ и сектор „Туризъм“. Към нея 
е включен и анализ на макроикономическите последици от изменението на климата и 
оценка на сектор „Управление на риска от бедствия“. 

Със стратегията се запълва празнота в политиката на България по изменение на 
климата, като се очертава подходът на страната за адаптиране на ключовите сектори 
на икономиката към променящия се климат. 

Към 2015 г. повече от 74% от емисиите парникови газове са от енергийния сек-
тор, трансформацията на този сектор има ключова роля за намалението на ПГ като 
цяло.  

Значителен принос за намаляването на емисиите на парникови газове имат мер-
ките, водещи до увеличаване на ЕЕ в производството на енергия, промишлеността и 
домакинствата, ВЕИ в производството на енергия и ВЕИ в транспорта, както и про-
мените, предвидени във вътрешния енергиен пазар. 

Имплементирането на допълнителните мерки води до следните тенденции, 
които обуславят енергийния сектор в цялост и са изброени в Табл. 1. 

 
Таблица 1. Прогнози за емисиите парникови газове от Енергийния сектор  

след прилагане на допълнителни мерки 
 

 
Прогнозите отчитат всички съществуващи и допълнителни мерки за намаляване 

на емисиите на парникови газове. България предприема значителни мерки за пре-
структуриране на енергийната система на страната – въвеждат се допълнителни към 
съществуващите мерки за стимулиране на енергията от възобновяеми източници за 
постигане на обща цел от приблизително 27% в крайното потребление на енергия.  

Допълнително, след прилагането на мерките и политиките за енергийна ефек-
тивност, се очаква намаляване на крайното потребление на енергия във всички секто-
ри, което впоследствие ще доведе до по-нататъшно намаляване на емисиите на ПГ. 

 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

72 

 
Фиг. 3. Производство на първична енергия (GWh). 

 
Резултатите от моделирането показват, че нивата на парникови газове в енер-

гийния сектор намаляват с около 19% до 2030 г. в сравнение с базовата година за мо-
делиране – 2015 г. Това може да се обясни със значителния спад в производството на 
първична енергия от твърди горива, запазващата се роля на производството на пър-
вична енергия от ядрено гориво, използването на природен газ и увеличаване на въз-
обновяемите енергийни източници (като слънчева енергия, вятърна енергия и биома-
са), съчетани с повишена енергийна ефективност в жилищния, промишления и енер-
гийния сектор. 

 
Заключение 
 

Технически мерки, които могат да се предприемат за изпълнение на европей-
ското и националното законодателство трябва да са съобразени с природните и геог-
рафските дадености на България. От първостепенно значение е да се предприемат 
всеобхватни инженерни решения за намаляването на енергийното потребление на 
сградите. Намаляване на топлопреминаването през всички ограждащи елементи. Пре-
поръчва се внедряване на системи за управление на сградите (BMS), които управля-
ват отоплението, охлаждането, вентилацията или осветителните системи в зависи-
мост от нуждите на обитателите. 

Осветлението в сградите и уличното осветление имат голям потенциал за подо-
бряване на енергийната ефективност при подмяната на старите лампи с по-ефектив-
ни, като лампи с ниско налягане, високо налягане или LED. Важно е при избора на 
най-подходящата технология, в набора от параметри да бъдат включени: светлинната 
ефективност, индекса на цветопредаване (CRI), продължителността, регулирането 
или жизнения цикъл. Например, когато в проект за улично осветление се изисква ви-
сок индекс на цветопредаване, то се препоръчва използването на технология LED. 
Тази технология е подходящо решение за достигане на добър баланс между индекса 
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CRI и светлинната ефективност. Ако CRI не е достатъчен за дадена инсталация, то се 
прилагат други подходящи технологии. 

Използването слънчевата топлинна технология осигурява значително намалява-
не на емисиите CO2, тъй като тя изцяло замества изкопаемите горива. Слънчевите 
колектори могат да се използват за битово и търговско горещо водоснабдяване, отоп-
ление на пространства, топлинни процеси в предприятия и слънчево охлаждане.  

Използването на термо помпи за отопление и охлаждане е добре известно. Този 
начин за произвеждане на отопление или охлаждане е особено ефективен. Геотермал-
ни енергийни системи се проектират и инсталират за да осигуряват „пасивна” енер-
гия за отопление и/или охлаждане. Системите за „пасивно” отопление и/или охлаж-
дане предоставят енергия чрез изпомпване на студена/топла вода или антифриз без 
помощта на термопомпа. 

 
Производството на електроенергия чрез фотоволтаични системи (PV) 
Фотоволтаичните модули позволяват преобразуването на слънчевата радиация в 

електричество чрез използването на слънчеви клетки. Тъй като използваната първич-
на енергия е слънчевата радиация, тази технология не изхвърля емисии CO2 в атмо-
сферата. Според проучване на Международната Енергийна Агенция, работата на 
фотоволтаичните слънчеви колектори е оценена на около 30 години.  Ако се насочим 
към жизнения цикъл на модула, факторът на енергийна възвръщаемост *  (ERF) вари-
ра между 8,0 и 15,5 за покривни PV системи и от 5.5 до 9.2 за фасадни инсталации.  

Внедряването на водородни технологии във фотоволтачните системи позволява 
съхраняването на излишната слънчева енергия и използването и в момент на необхо-
димост. 
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THE PANDEMIC AS A SPECIFIC ECONOMIC CRISIS - POLICY 
OF BULGARIA AND GREECE 

 

Aristeidis Ioannis Alexopoulos 
 
 

Абстракт: COVID-19 пандемията оказа огромно негативно влияние върху икономи-
ката на всички държави, в това число върху заетостта и пазара на труда. Състоя-
нието на много предприятия се влоши, повечето от тях изпаднаха в рецесия, а въз-
становяването на отделните икономически отрасли ще бъде трудно без реалната 
подкрепа на държавата. 
 
Ключови думи: COVID-19, икономика, криза, инфлация, технологии, бизнес 

 
 

I. Увод 
Разпространението на коронавируса от началото на 2020 г. предизвика сериозен 

икономически шок в световен план. Икономиката на България също бе засегната, но 
реалният спад на брутния вътрешен продукт /БВП/ към днешна дата не е толкова зна-
чителен, колкото средния за Европейския съюз.  

С цел ограничение разпространението на COVID-19 от пролетта на 2020 г. до 
момента страните по света въвеждат поредица от мерки, в т.ч. извънредно положение – 
частичен или пълен локдаун, забрани за пътувания, зелени сертификати и др.[1] 

Пандемията промени живота на цялото човечество и доведе до нови предизви-
кателства на пазара на труда и заетостта. Голяма част от производството е сериозно 
засегнато. Много предприятия са принудени да намалят своето производство и дори 
да затворят врати.  

Пандемията от COVID-19 е уникална, като измерването от нанесените щети от 
този вид особено трудно. Нещо повече, просто няма много примери които, могат да 
се дадат и сравнят с най-лошите последици от COVID-19. 

 
II. Изложение 

1. Как пандемията се отразява на икономиките на държавите 
Каква е ситуацията с настоящата пандемия? Макар че смъртността при COVID-

19 е значително по-ниска от тази при испанския грип, икономическите последици от 
него вече са сериозни. Тъй като основният вирус е толкова заразен, група изследова-
тели от Университета в Хонконг и Харвардския университет изчисляват, че една чет-
върт до половината от населението на света вероятно ще се зарази с вируса „при лип-
са на драстични мерки за контрол или ваксина“ – правителствата по света предприеха 
драстични мерки, за да контролират разпространението му. Но тези действия, които 
включват задържане на потребителите в къщи доведоха до заплащане на огромна 
икономическа цена. 
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1.1. Икономическият удар от COVID – 19 за България  
България е ударена от COVID-19 точно когато икономиката и се развива добре, 

в момент на силен икономически растеж и нарастващи доходи. Според много докла-
ди на европейският съюз и други агенции продължаващата подкрепа за подпомагане 
на домакинствата и фирмите за оцеляване и преодоляване на кризата, реформите, мо-
дернизирането на икономиката, подобряване на бизнес средата и повишаване на ква-
лификацията на работната сила ще допринесат за укрепване и възстановяване на 
страната. 

Преди пандемията поредица от структурни реформи, успешното интегриране на 
българските производствени предприятия в световните производствени вериги и ра-
зумната макроикономическа политика доведоха до период на петгодишен растеж над 
3%, бърз растеж на реалните заплати и спад на безработицата до исторически ниски 
нива. Сега в оценката се предвижда свиване на БВП с 4,1% през 2020 г., последвано 
от възстановяване на растежа на БВП до 3,3% през 2021 г. и 3,7% през 2022 г. 

Така кризата по COVID-19 ще е нанесла значителни щети, макар и по-малки, 
отколкото в някои други нововъзникващите пазарни икономики. Очаква се намалява-
нето на свързаните с пандемията ограничения да повиши търсенето и отново да стане 
основен двигател на растежа. Пазарът на труда ще се подобрява плавно и постепен-
но, като през настоящата 2022 г.  

България разполага с достатъчно фискално пространство, което може да се из-
ползва за подпомагане на домакинствата, фирмите и дейността. Инвестициите ще бъ-
дат силен двигател на растежа през 2022 г.  

 
1.2. Българската икономика във втората вълна на пандемията 
В България главните предизвикателства пред икономиката от втората вълна на 

пандемията са почти еднакви като тези в началото. На първо място, дълговете, поро-
дени в резултат на COVID-19, са следвани от прекъсванията на веригите за доставки. 
Опасенията на фирмите относно цените на енергията и суровините, макар и с близък 
процент, намаляват малко в сравнение с предходните две години от нива около 51% 
до 42% за 2021 г. Рязко е намалението на затрудненията, дължащи се на липсата на 
квалифициран персонал, които намаляват с 22% в сравнение с очакванията за 2019 и 
2020 г. И това е логично, като се има предвид увеличената безработица, причинена от 
пандемията и по-широкият достъп до персонал. В същото време обаче дружествата 
са значително по-загрижени за разходите за труд, които съставляват 41%. 

По данни на Националния статистически институт българските промишлени 
предприятия планират да намалят своите инвестиции със 7,6% през следващата годи-
на в сравнение с 2020 г. Най-голяма част от предвидените инвестиции – 37,6%, се 
очаква да бъдат направени от предприятия, работещи в секторите, свързани с енерге-
тиката и водоснабдяването, следвани от производителите на междинни и недълго-
трайни стоки, съответно с 35,7% и 14,6%, се казва в изявление на НСИ, като се цити-
рат резултатите от проучване на бизнес активността, извършено през октомври. 
Близо 40% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни ак-
тиви през следващата година. Според проучването местните промишлени компании 
възнамеряват да намалят инвестициите си с 20,9% през тази година в сравнение с 
2019 г. През октомври МВФ прогнозира свиване на българската икономика с 4 % 
през 2020 г., а нивото на безработица видя на 5,6 %, но е много вероятно тази прогно-
за да бъде променена надолу, като се има предвид рязкото нарастване на инфекциите 
с коронавирус през последните седмици.[5] 
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1.3. Реакция на държавата чрез законопроекта за бюджета за 2021 г. 
Изготвени са програми, осигурено е финансиране по програми на ЕС, компенса-

торни механизми и всички други пътища, включително данъчни облекчения. Анон-
сираната цел е „наливане на пари във всички системи, за да се преодолее тази ужася-
ваща пандемия“.  

Бюджетът за 2021 г. включваше консолидирана фискална програма, която обе-
динява държавния бюджет, бюджетите на местните администрации, здравните и 
пенсионните фондове – с общи приходи от 43,72 млрд. лева (около 22,4 млрд. евро) и 
общи разходи от 49,28 млрд. лева. За сравнение, Законът за бюджета за 2020 г. пър-
воначално предвижда равни приходи и разходи в размер на 46,83 млрд. лева.  

В Закона за бюджета за 2021 г. е заложена цел за бюджетен дефицит в размер на 
4,5% от брутния вътрешен продукт, или 5,55 млрд. лева, което е повишение спрямо 
ревизираната цел за тази година от 4,3%, или 5,18 млрд. лева.  

Бюджетният проектобюджет до голяма степен следва тенденцията, установена 
през последните години, с увеличени разходи за социални политики, образование и 
здравеопазване, като някои от тях са обозначени като мерки, предназначени да огра-
ничат въздействието на пандемията от COVID-19.  

Като цяло в законопроекта са предвидени 3,05 млрд. лева (2,45% от БВП) разхо-
ди за тези мерки. Отделените средства за субсидията за заетост, позната като схемата 
60:40 са 300 млн. лева, а въздействието на намаления данък върху добавената стой-
ност за някои стоки и услуги, който е в сила до края на 2021 г. се оценява на 234,4 
млн. лева.  

Министерството на финансите заяви, че очаква дългът да бъде 30,1 млрд. лева в 
края на 2020 г., което ще представлява 25,3% от БВП.[5] 

В изпълнение на плана през следващите 5 години в България трябва да бъдат 
инвестирани общо 5,7 млрд. евро, което се разглежда като предоставяне на безпреце-
дентна възможност за подпомагане на българската икономика, бизнес и граждани за 
преодоляването на кризата Ковид-19.  

Тези средства са само един от европейските инструменти за преодоляване на 
последиците от пандемията от коронавирус в българската икономика.  

По данни на правителството сумата, която ще бъде на разположение на Бълга-
рия до 2030 г. е над 25 млрд. евро, които идват от кохезионната политика, директните 
плащания, програмата за развитие на селските райони; 750 000 евро за бързи дейст-
вия срещу пандемията и икономическата криза; 1,15 млрд. евро за така наречения 
„справедлив преход“ и др.  

Оповестената стратегическа цел на правителството е да инвестира с дългосроч-
ни предпоставки за икономически растеж. Дали целите на плана ще бъдат постигна-
ти, все още е под въпрос главно поради непредвидимостта и динамично развиващата 
се ситуация. [6] 

 
2. Икономическият удар от COVID – 19 за Гърция  
Гърция от своя странна реагира по-бързо на кризата и успява да ограничи „ин-

фекциите”, но икономически все още е нестабилна от последната икономическа кри-
за след обмена на валута си.  

Както всички членки на европейският съюз, ограниченията за пътуване, социал-
ното дистанциране и високата степен на несигурност доведоха до временен, но из-
вънреден спад в производството и голяма загуба на туристическо търсене и заетост. 

Гръцкото правителство помага с значителни пакети от мерки за възстановяване 
и подпомагане на здравната система, подкрепа на доходите и ликвидността, както и 
за подпомагане и рестартиране на най-засегнатите от шока сектори, като например 
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туризма. За да даде нов тласък на възстановяването, правителството изготви амбици-
озна програма за реформи, насочена към стимулиране на растежа и инвестициите. 

Преди COVID-19 икономиката и се възстановявала макар и бавно с малко под 
2% средногодишен растеж. Реформите, високите първични бюджетни излишъци и 
дълговите мерки на европейските партньори поддържат възстановяването на Гърция 
и възстановяват доверието във водената политика.  

През последните години Гърция надхвърли фискалните  си цели, а от друга 
страна дефицитът по текущата сметка намаля. Увеличените приходи и по-добрият 
контрол върху разходите допринасят устойчиви и парични излишъци, което подпо-
магат да се възстанови и доверието във фиска. Гърция успешно се завръща на между-
народния пазар на облигации и рейтинговите агенции повишават суверенния ѝ рей-
тинг. Икономиката става по-отворена, въпреки че се очаква шокът от COVID-19 да 
възпрепятства растежа на износа. 

Населението продължава да страда от ниските нива на заетост, особено при 
младите хора. Голяма част от младите хора биват принудени да емигрират поради 
липсата на работа и перспектива, което понижава предприемаческия и иновационния 
потенциал на страната.  

След като извънредната ситуация по COVID-19 отмине, Гърция ще може да се 
фокусира върху програма за средносрочна трансформация, за да съживи възстановя-
ването си с по-силен и приобщаващ растеж.  

 
Държавата работи по програма за реформи, за да постигне четири политически 

цели:  
- да предпази икономическото развитие от сътресението COVID-19;  
- да постигне устойчиво икономическо възстановяване;  
- да повиши дългосрочния растеж;  
- да подобри включването.  
 

В съответствие с програмата в настоящото проучване се предлага мащабен па-
кет от реформи в подкрепа на по-силна заетост, производителност и инвестиции и 
повишаване на благосъстоянието. Този пакет включва мерки за стимулиране и под-
помагане на повече хора да намерят работа, стимулиране на иновациите, като съще-
временно се намали и разпредели по-справедливо данъчната тежест и се подобри 
публичната държавна администрация.  

Тези мерки ще увеличат годишната тенденция на растеж на БВП с 1 процентен 
пункт до 2030 г. По-високият растеж и устойчивият първичен бюджетен излишък от 
2,2 % от БВП ще гарантират, че съотношението на дълга към БВП ще намалява ста-
билно в дългосрочен план. 

Трябва да се ускори възстановяването на банковата система. Държавата прилага 
нова схема за защита на активите (Херкулес), за да помогне на банките да се разделят 
с големия обем необслужвани кредити. Планът се очаква да намали чувствително не-
обслужваните кредити на банките през следващите две години. Въпреки това шокът 
от COVID-19 забави напредъка и са възможни допълнителни действия за справяне с 
големия обем необслужвани кредити, който ще остане, и за подобряване на качество-
то на капитала на банките. 

Трябва да се повиши качеството на публичните разходи, както и да се подобри 
справедливостта и резултатността на данъчната система. 

Допълнителното подобряване на разработването и прилагането на ефективни 
преразглеждания на разходите и осигуряването на достъп до резултатите в началото 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

80 

на бюджетния период би спомогнало за преразпределяне на ресурсите към по-ефек-
тивни публични програми и публични капиталовложения.  

Засилването на активните програми на пазара на труда, образованието и спе-
циализираното обучение ще подобрят уменията на работната сила да се адаптира към 
шока от COVID-19 и към изменящия се пазар на труда.  

Повишаването на капацитета на публичните служби по заетостта ще подобри 
подбора на работни места и достъпа на търсещите работа до обучение за придобива-
не на умения. Публичните програми за работа помагат на много дълготрайно безра-
ботните да поддържат трудови навици, но има достатъчно възможности за повишава-
не на уменията, за да се подобрят перспективите за работа на включените лица.  

Прилагането на стълбовете на активния пазар на труда и социалното приобща-
ване на схемата за гарантиран минимален доход би подобрило шансовете на бенефи-
циерите за трайно повишаване на доходите чрез работа.  

Образованието е високо ценено в Гърция, но то слабо се отразява на готовност-
та за работа, а малък дял от възрастните се включват в учене през целия живот. С ре-
формите във висшето образование може да се подобри професионалното образование 
и да се осигури достъп на възрастните до учене през целия живот и обучение за 
придобиване на умения. Особено належащо е да се развиват цифровите умения на 
възрастните, като се има предвид надвисналия риск за работните места, свързан с 
цифровизацията и автоматизацията.   

 
III. Заключение 
 

Поради високата степен на несигурност макроикономическите прогнози се 
изменят динамично. Световната икономика със сигурност ще изпадне в рецесия на 
годишна база, като очакванията за свиването варират драстично, но размерът му със 
сигурност ще бъде по-висок спрямо предходни кризи. 

Изследването на тенденциите и явленията в макроикономическото развитие 
предполага установяване факторите за възникването им. Като такива фактори в нас-
тоящия момент се проявяват различните реакции на правителствата към пандемията. 

 

След направения анализ в научната разработка могат да се направят следните 
изводи: 

- Имайки в предвид, че кризата е с „отворен край” бъдещото развитие на 
ситуацията с вируса, макар обнадеждаващо е непредвидимо, като на първо 
време фокуса следва да е върху възможните, даващи бърз ефект, краткосроч-
ни мерки; 

- Необходимо е да се изготвят програми за рестарт в най-засегнатите сектори; 
- Разработване на дългосрочни програми за справяне с кризата[3]. 
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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. Терминът телематика 
обикновено се използва по отношение на телематичните решения, използвани в авто-
мобилите. Използването на телематични системи в електрическите превозни средства 
се нарича телематика на електромобили. 

 
I. Същност и принцип на работа на телематичната система 
 

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.  

В телематиката за превозните средства тези компютри функционират като без-
жични телематични устройства, които събират и предават данни за употребата на 
превозното средство, изискванията за поддръжка и автомобилно обслужване.  

В допълнение, информационните бази данни, формирани от събирането и съх-
ранението на данни от телематични устройства, позволяват разработването на техно-
логии като самоуправляващи се автомобили, навигационни системи и др. 

В допълнение към телематиката на превозното средство, има и други, по-нови 
телематични приложения, като „мобилна телематика“. индустрията, фокусирана вър-
ху свързването на смартфони с компютърни системи на автомобила с цел изтегляне 
на данни и изпращане на тези данни до застрахователя на потребителя, използвайки 
безжичната мрежа на телефона. 

Телематичната система за превозните средства включва телематични уст-
роиства, които са устроиства за проследяване, инсталирани в превозните средства, 
които улесняват предаването и съхранението на телеметрични данни чрез безжични 
мрежи и собствен бордов модем и диагностика на превозното средство (ODBII). 

Телекомуникационните компании управляват предаването на информация от 
превозното средство и доставчика на телематика към компютри или мобилни 
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устройства, които могат да бъдат достъпни от шофьори и мениджъри на телематич-
ната система за мониторинг на автопарка. 

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 

 
Електрическите превозни средства (EV) са новите „герои” на автомобилната 

индустрия. Те предлагат големи икономии на разходите, минимални емисии, ком-
форт и много други предимства за клиентите. Въпреки това, електромобилите също 
изискват телематика. Някои от предимствата на EV телематиката са – непрекъснати 
актуализации за зареждане, изпращане на известия до станции за зареждане, V2G 
(комуникация между превозно средство и мрежа). 

Електрическите превозни средства (EV) имат доста опростена система на сило-
вото задвижване, но управлението й може да стане трудно, когато се вземат предвид 
постоянно променящите се параметри, с които превозното средство трябва да се 
справя, като натоварване, скорост, ускорение и т.н.  

Въпреки всичко, с включените различни изисквания за енергийна ефективност, 
системата на превозното средство бързо нараства по сложност. Например, регенера-
тивното спиране трябва да събира кинетичната енергия на превозното средство, да 
използва двигателите, които го задвижват като генератори този път, и да зарежда ба-
териите – но традиционните спирачки все още са налични в режим на готовност, в 
случай че е необходимо силно спиране. Превключването от една система към друга е 
това, което телематиката може да диктува.  

В допълнение, различни други системи, като климатичната система, светлините, 
охладителната система и т.н., се нуждаят от оптимизация. Всичко това се пада на 
бордовия компютър на автомобила и всички тези данни могат да се използват за по-
нататъшно оптимизиране на нещата.  

Тъй като има толкова висока степен на електронна намеса във всички системи 
на EV, е напълно възможно да се постигнат значителни подобрения в производител-
ността и ефективността на автомобила чрез актуализации на софтуера, за разлика от 
електронните устройства като смартфони и компютри. 
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Пробегът несъмнено е най-голямото препятствие в цялостната адаптация на EV. 
Телематиката на превозното средство може да помогне на потребителя на EV да из-
бере маршрут, който включва по-малко трафик или минава покрай най-близката 
станция за бързо зареждане – и може да бъде усъвършенствана допълнително, за да 
пренасочи превозното средство към най-близкия наличен изход за зареждане. Менид-
жърите на автопаркове могат да използват телематика за превозни средства, за да оп-
ределят подходящи автомобили за дадена работа. Същата логика може да се приложи 
към автопаркове със самостоятелно управление, които са все по-достъпни в разви-
тите градове по целия свят. 

Дори частните собственици на EV се възползват от телематиката на превозното 
средство. 

Днешните електромобили с интернет свързаност ще ви позволят да заключите 
или отключите колата, да стартирате климатичната система и т.н., всичко това дис-
танционно със смартфон, зареден със съответното приложение.  

Това може да бъде разширено, за да предложи на производителя сигнали за пре-
возно средство, ако системата на превозното средство изглежда все по-вероятно да се 
повреди, като по този начин помага да се избегне лошо преживяване по време на 
пътуване за водача и намалява времето за престой за мениджърите на автопарк. 

 
 
II. Приложение и ползи от телематичната система в електромобилите 
 

Телематиката предоставя на мениджърите на автопаркове информацията, от 
която се нуждаят, за да намалят разходите и да подобрят производителността на ав-
топарка. По-конкретно, телематиката на EV позволява на мениджърите на автопар-
кове да: 

 Определят най-добрите маршрути. Дори най-основните телематични реше-
ния за EV предлагат актуализации на картата на живо чрез GPS. Той осигурява мес-
тоположението на всички EV превозни средства (и активи като ремаркета) на цифро-
ва карта, така че мениджърите на автопарка да могат да следят целия си автопарк. 
Предимствата в реално време включват също наблюдение на трафика, за да се избег-
нат задръствания; 

 Планират график за зареждане. Едно ефективно решение за EV може да 
предостави данни в реално време за обхвата и консумацията на батерията, както и 
фактори, които влияят на истинския обхват, като задръствания, надморска височина, 
време и температура. То също така посочва всички налични зарядни станции, позво-
лявайки на шофьорите да изберат най-добрите маршрути за пътуване, като по този 
начин спестяват време и разходи за енергия. Удобните функции на EV включват не-
прекъснати актуализации за зареждане, възможност за решаване на приоритети за 
презареждане въз основа на оперативни графици и изпращане на известия до заряд-
ните станции по пътя. 

 Управляват разходите за презареждане. В допълнение към показването на 
спестяванията на CO2 от управлението на автопарка на EV, телематиката на EV може 
да помогне за изчисляване на спестяванията на гориво, използвайки данни за пробег 
и време на празен ход, и да предложи възможни алтернативни маршрути. Намалява-
нето на времето на престой и презареждането в непиковите часове с помощта на V2G 
(комуникация между превозно средство и мрежа) са едни от най-добрите начини за 
намаляване на разходите за презареждане; 
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Фиг. 2. 
 

 Анализират поведението при шофиране. EV телематиката непрекъснато съ-
бира данни за превозното средство, като изминато разстояние, отнето време, преви-
шена скорост, неизправности, извънредни събития и предупреждения. Той предоста-
вя актуализации за състоянието на обслужването на превозните средства и опасните 
практики на шофиране и позволява на застрахователните компании да оценят по-доб-
ре нивата на риска; 

 Идентифицират проблемите с автомобила предварително. Телематичните 
сензори за EV могат да предоставят на мениджърите на автопарка сигнали за дефект-
ни части или гуми, застрашени от повреда. Поддръжката може да бъде планирана, ка-
то се гарантира, че механиката и частите от специалистите по електромобили са на-
лични, когато е необходимо, и позволява на мениджърите на автопаркове да се въз-
ползват от прогнозните спестявания на обслужване и поддръжка. 

 
III. Телематични системи в света, използвани в електромобилите 
В предвид все по-голямото навлизане на дигитализацията във всички сфери на 

транспорта и нуждата от контрол и мониторинг, все повече компании предлагат теле-
матични услуги. Нека разгледаме лидерите на пазара в света: 

 

 Geotab 
Водещият търговец на телематика номер едно в света е Geotab. 
Geotab е лидер на пазара на телематични услуги с 2,1 милиона абонати. Според 

уебсайта на Geotab, „Обработвайки милиарди точки от данни на ден, Geotab използва 
анализ на данни и ML, за да помогне на клиентите да подобрят производителността, 
да оптимизират автопарка чрез намаляване на разхода на гориво, да се подобри без-
опасността на водача и да постигне съответствие с нормативните изисквания“. 

Geotab разширяват връзките си, като си партнират с OEM производители. Освен 
това, Geotab е защитен чрез удостоверяване, криптиране и проверка на целостта на 
данните при пренос. Нещо повече, компанията дори предлага проследяване на устой-
чивостта за живота на батерията на електрически превозни средства (EV), както и 
специфично за EV управление на автопарка. 
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Geotab също така рекламира допълнителни добавки. Тези допълнителни функ-
ции са резултат от софтуерната екосистема Geotab с отворен код. Там клиентите 
могат да избират добавки а-ла-карт. Популярните добавки включват иновации като 
камери в автомобила, проследяване на температурата в реално време и наблюдение 
на налягането в гумите, както и мобилни приложения, 3PL интеграции и др. 

 

 Verizon Connect 
Доставчикът на телематични услуги номер две в света е Verizon Connect. Теле-

матичната платформа Verizon Connect също обслужва повече от 2 милиона клиенти.  
Verizon Connect предлага целия набор от телематични функции. Той има GPS 

проследяване на автопарка, сигнали за сервизна поддръжка, докладване за ефектив-
ността и диагностика на превозното средство.  

Verizon печели редица първи места за иновации, въз основа на скорошно интег-
рирано видео решение. Видео решението на Verizon използва изкуствен интелект 
(AI) и ML, за да помогне за класифициране на инциденти и анализиране на оценките 
на водачите. Тези промени ще подобрят точността на докладването и безопасността. 

 

 Trimble 
Trimble е доставчик номер три на телематични услуги в света. Компанията пече-

ли този приз въз основа на широкото предлагане на решения и значителен пазарен 
дял. През 2015 г. и Kenworth, и Peterbilt избират Trimble за техен доставчик на бордо-
ва телематика. Това поставя отметка в квадратчето за клиенти, които се интересуват 
от фабрично инсталирана телематика на OEM. 

Най-новото партньорство на Trimble с Trucktech+ на Kenworth. Наред с всички 
стандартни функции на телематиката, Kenworth сега удвоява свързаността на водача. 

Също така, Trimble е интегриран с пакета за комуникации и развлечения на 
Kenworth NAV+HD. Това включва големи LED екрани с множество функции, насоче-
ни към решаване на много ежедневни нужди. По време на недостиг на водачи този 
фокус върху водача със сигурност е разумен. 

 
IV. Телематични системи за електромобили, използвани в България 
На пазара в България от преди 10 години също навлизат различни компании, 

предлагащи системи за мониторинг на автомобили и автопарк. 
Нека разгледаме водещите в сферата: 
 

 Kontrax 
КОНТРАКС има многогодишен опит във внедряването на системите за управ-

ление на автопарк (управление на автопарк). Компанията предлага решенията на 
финландската компания EcoTelematics Group. 

Предложената система се основава на най-новите постижения в областта на 
контрола на транспорта и предоставя удобно, гъвкаво и достъпно решение за управ-
ление. Системата е приложена за всички видове автомобили, железопътен транспорт, 
нисколетящи самолети, вертолети, кораби и други. 

Възможностите са: 
 Проследяване чрез GPS и/или Glonass; 
 Контрол на водача и връзка с него; 
 Контрол и наблюдение на разхода на гориво 
 Управление и контрол на транспорта и/ите двигател/и; 
 Мониторинг и контрол на температурата; 
 Мониторинг на различни ремаркета; 
 Проверка на налягането на гумите; 
 Идентифициране на водача, вкл. определяне на навиците му; 
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 GSM/GPRS и/или спътникова връзка; 
 Управление на графика за сервизно обслужване и поддръжка; 
 Следене на маршрутите; 
 Дистанционно изтегляне на данни от тахографа; 
 Броене на пътниците. 
 

 Vivacom 
VIVA Fleet е услуга, която проследява и управлението на автопарка. Тя дава 

възможност, чрез наличното GPS оборудване да се предават TOL данни за отчитане и 
плащане на TOL такси в България.  

На кратко нейните възможности са: 
 Контрол на всички автомобили чрез специализирана платформа; 
 Комплексно решение за управление на автопарка; 
 Контрол на изминатите маршрути, както и средната и максимална скорост; 
 Възможност за ползване на услугата за автоматично отчитане на ТОЛ так-

си в България; 
 Оптимизиране на разходите; 
 Намаляване на административния ресурс за отчетност; 
 По-безопасно и по-ефективно шофиране по време на непрекъснат монито-

ринг. 
 

 GPS Bulgaria 
За клиентите на услугата системно се осигурява пакет от актуални справки, де-

тайлен анализ и много, които спестяват много време и финансов ресурс, а с това се 
поправят и обработват в предприятието. Освен това осигурява богата справочна ин-
формация за транспортната флотилия, клиентът може да се използва и от допълните-
лен модул „Car Assistant“, осигуряващ пакет от отстъпки и услуги, осигуряващи под-
дръжка, сигурност и техническа поддръжка на автопарка. На кратко нейните възмож-
ности: 

 Съкращаване на административните разходи за персонал; 
 По-добро бизнес планиране; 
 Вземане на ефективното решение; 
 Синтезиран отчет на дейността на автопарка и водачите; 
 Персонализирани справки; 
 Възможност за седмична и месечна отчетност; 
 Професионални анализи и системи от специалисти в областите за управле-

ние на автопаркове; 
 Предоставяне на справки по е-майл; 
 Готовност за директна печат и представяне на справките; 
 Индивидуални консултации и оптимизиране на дейността на автопарка и 

поведението на водачите; 
 Преференциални цени за консумативи, авточасти, авторемонти и застра-

ховки; 
 24/7 готовност за съдействие от професионален екип при: авария, пътен ин-

цидент, нужда от определяне на точното местоположение на обекта; 
 Единен контакт за връзка при всички нужди в автопарка: справочна инфор-

мация, сервиз, авария, консултации. 
 
 

 Yettel 
Автопарк Решенията осигуряват постоянно наблюдение и контрол в реално вре-

ме на служебните Ви автомобили, като използва мобилна и сателитна връзка. 
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Основните компоненти на решението са: 
 GPS устройство, което се монтира в автомобила чрез „скрит монтаж“ (т.е. 

водачът на автомобила няма взаимодействие с устройството); 
 SIM карта с включен мобилен интернет; 
 Уеб-базирано приложение за управление на услугата през компютър или 

таблет, което е достъпно през Yettel Бизнес портал. 
 

 A1 
Продуктовата линия „Контрол и управление на автопарка” е високофункциона-

лен инструмент за оперативен контрол и управление на транспортни средства, 
включващ семейство от 7 услуги, всяка от които е специално създадена, за да отгово-
ри на специалните нужди на автопарка. 

Системата предлага следните ползи и предимства: 
 Оптимално използване на наличния транспортен и човешки ресурс и подо-

бряване на производителността; 
 Бързо и осезаемо намаляване фирмените разходи; 
 Повишаване сигурността на автомобила и водача; 
 Намаляване злоупотребата при използването на служебните автомобили; 
 Намаляване излишните документи и съкращавате времето за шофиране на 

водачите; 
 Оптимизиране и планиране транспортната дейност с цел подобряване на 

ефективността. 
 
Заключение 
 

От изложеното по-горе стигаме до следните изводи, че използването на телема-
тична система в електромобилите: 

 Подобрява ефективността и производителността; 
 Намалява разходите за електричество и експлоатационни разходи; 
 Насърчава проактивната поддръжка на превозното средство; 
 Повишава безопасността на водача; 
 Подпомага шофьорите в съдебни производства; 
 Подпомага за по-ниски застрахователни разходи. 
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Резюме: В настоящото проучване се систематизират и организират материали по 
въпросите на екранния синтез, чрез който се внушава определен тип послание; в 
случая – въздействието на художествените филмови произведения с насилие, жес-
токост и агресивна проблематика; полисемантичността на екранното послание и 
трансформацията в рецепциите на подрастващите между 13-18 годишна възраст. 
Фокусът е поставен върху мотивите при избора на теми във филмовата индустрия, 
които са свързани с интерпретациите на агресията и престъпността, основно сред 
младите хора; представени са някои от начините, по които познаването или игно-
рирането на процесите във и извън сферата на изкуството влияят върху избора да 
се разглежда насилието като естетически обект. В киноизкуството темата за на-
силието е многозначна и непрекъснато разширавя обхвата си. Това изследване по 
проблемите на киноагресията е замислено като текст с интердисциплинарен харак-
тер. По своята полисемантична същност, филмът заема гранично положение. Ек-
ранната творба е на браздата между литература и визуални изкуства; между фи-
лософия и социология; психология; структурализъм; семиотика; педагогика и рецеп-
тивна естетика. А това неизменно дава възможност насилието в кинонаратива да 
се разглежда в полето на многопластови интерпретации и рефлексии.  
 

Ключови думи: агресивно поведение, съзряване, кинопослания, кино, психология, 
юношеска възраст. 
 
Summary: In the present study, materials related to the issues of screen synthesis, through 
which a certain type of message is suggested, are systematised and organised. In this case - 
the impact of films featuring violence, cruelty, and aggressive issues; the polysemantic 
nature of the screen message and the transformation that follows in the receptions of 
adolescents between 13-18 years old. The focus is on the particular motivations for 
choosing topics in the film industry that are related to the interpretations of aggression and 
crime, mainly among young people. Furthermore, the research also presents some of the 
ways in which considering or ignoring the processes inside and outside the field of art 
influence the choice to view violence as an aestheticobject. In the art of cinema, the topic of 
violence is multifaceted and is constantly expanding. This study on the problems of film 
aggression is conceived as an interdisciplinary text. By its polysemantic nature, the film 
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occupies a borderline position. The screen work is on the verge between literature and 
visual arts; between philosophy and sociology; psychology; structuralism; semiotics; 
pedagogy and receptive aesthetics. And this undoubtedly allows violence in the film 
narrative to be considered in the field of multi-layered interpretations and reflections. 
 

Key words: aggressive behaviour, maturation, film messages, cinema, psychology, 
adolescence. 

 
 

Постановка на проблема – взаимовръзки между компонентите на социал-
ната верига индивид - семейство - общност 
Проблемите, които възникват в периода на съзряването на личността, се интер-

претират в киноизкуството в най-разнообразни аспекти като се поставят в най-несъв-
местими и дори противоречащи си парадигми. През този период особено се засилва 
копнежът за автономност, личността да открие себе си, своето предназначение и цел 
в живота, но едновременно с това възниква и заплахата от изгубването на себе си; от 
изчезването, разтварянето в нещо друго или някой друг. Под влияние на неприятни 
житейски събития и травмиращи лични преживявания; както и от ежедневните ин-
формационни емисии, медии и филми – децата добиват впечатление, че конфликтни-
те ситуации се решават с насилие. За да се докажат пред себе си и другите, както и за 
да имат успех сред връстниците си, те припознават като свое и възприемат този тип 
поведение като форма на личностно себеизразяване. 

Психоанализата в киното е вариатативно повторение на едни и същи модели, 
свързани с отношенията индивид-семейство-общност. Идентификацията на зрителя 
с киноперсонажите се случва и на съзнателно ниво, и на ниво несъзнателна рецепция. 
Много често съществува подчертано разминаване между реалността на кинотекста и 
опитите за теоретичното му осмисляне от различни гледни точки. Интерпретациите 
варират от радушно приемане на постановките до несъгласие и категорично отхвър-
ляне. 

 
Психосоциалната теория на Е. Ериксън – отражения в киното 
Условното разделение, което прави Ериксън в „Идентичност, младост и криза“ 

(Еricsson, 2013) е: 
- първи етап на кризата, между 13-15 г. 
- втори етап на кризата, между 16-18 г. 
Силното чувство за идентичност се формира именно в периода на юношеството. 

Засилва се потребността от доверието в себе си и в другите; и поради това младежите 
търсят идеи и хора, на които да вярват. Особено важен момент е възможността само-
стоятелно да се прави избор; по отношение на бъдеща професионална дейност, нап-
ример. Въпреки сблъсъкът с противоречивите ценностни системи, от значение е спо-
собността да се поддържа ангажираност при взимането на решения. Неслучайно ета-
пите са наречени „кризи“, тъй като те включват определени психосоциални задачи на 
развитието. В стадия, който ни интересува, такава задача се явява развитието на Аз-
идентичността и избягването на ролевото объркване. Основната опасност, която под-
чертава Ериксън, е объркването на ролите – несигурност за това какво е мястото на 
личността в обществото и света изобщо. Именно тази ситуация той нарича „криза на 
идентичността“. В теориите за личността крайната цел на психическото развитие е 
осъзнаването и превъзмогването на принудителното поведение, включващо и повто-
рение на комплексите. Това е битката със самия себе си, за да изгради човек себе си 
като една пълноценна личност (Еricsson, 2013). 
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От особено значение са посланията, които са заложени във филмовите произве-
дения. Много често те са еднотипни, шаблонни и лесно разпознаваеми. В други слу-
чаи обаче, са подчертано объркващи и противоречащи, още повече за зрители, които 
нямат изградена идентичност и са в процес на търсене, каквито са юношите около 14 
годишна възраст. В тези случаи четенето/разчитането на посланието се деформира 
и става неразбираемо или зле разбрано. Зрителският рефлекс се разколебава и поема 
в изненадващи посоки. Реципиентът стига до една от двете реакции – съпричастие, 
емпатия (1) или отдръпване, дистанция, отхвърляне (2). 

Емблематичен в това отношение е забележителният филм „Земя на приливи-
те“ (2005) на режисьора Тери Гилиъм. Героите живеят в „застопорена“ реалност; в 
замръзнало време-пространство, без ясни граници. Техните отношения са доминира-
ни от омраза, разрушителност и безизходност. Емоциите са сложни и обричат носи-
телите си на психична парализа. Детското възприятие и поведение е подчертано 
омнипотентно, т.е. представлява омнипотентна защита спрямо загубата на родите-
лите и нормалното детство, както и принудата за бързо и ненавременно израстване. 
Това води до неумение да се общува, да се проявява загриженост към другите; към 
вътрешна обърканост; стига се до депресивни състояния и опити за самоубийство. 
Действителността се представя като враждебно място, в което властва нищетата, ду-
ховната пустота, корупцията и безхаберието. В подобно място най-уязвими са децата, 
които имат нужда от авторитет – възрастни, които са способни да се противопоставят 
на злото и да възстановят равновесието и справедливостта. Този авторитет отсъства. 

Основният аспект, интерпретиран в тази кинотворба, е оттеглянето на детето в 
света на фантазиите. Чрез реминисценции към ранното детство на главната героиня 
Джелайза Роуз (Джодел Ферланд) се представя картината на живот, белязан от лише-
ния и злоупотреби. Родителите не могат да се изправят срещу житейските трудности 
и бягат от реалността; пропадат в пропастта на употребата на наркотици, булимични 
пристъпи и въображаеми светове. Ужасяващи със своята художествена сила са епизо-
дите, в които малкото дете инжектира хероин на родителите си; както и налуднича-
вите разкази на бащата за мистичната земя на приливите, където никой не умира. 
Именно неспособността да се живее „тук и сега“ тласка героите към други реалности; 
в други светове, където съществува живот след смъртта. Дъщерята е подложена на 
семейни отношения, пълни с бруталност, жестокост и лудост.  

В основата на този филм стоят ефектите на емоционалната злоупотреба, досега 
със смъртта и инцеста върху детската психика. Върху не-съзрелия индивид се изсип-
ват трагични обстоятелства, без възможност за реакция и/или защита. Заглавието на 
филма и изборът на имена (бащата Ной, дъщерята Роуз) транслират семантични пре-
пратки към мита за Потопа и райските градини, където няма болка и страдание. Исто-
рията има отворен финал, но насочва зрителя към асоциации с оттегляне на героиня-
та в света на въображението. Възрастните около Роуз са емоционално равнодушни и 
слепи за нейните потребности; те не са способни на тъгуване; дори смъртта не се на-
зовава пряко, а метафорично. При възпрепятстване на скръбта и тъгуването загубата 
не може да бъде осъзната, приета и преработена. Резултатът е патологична фрагмен-
тация – процес, който се състои в разцепване на егото на компоненти, проектирани в 
множество външни обекти, без възможност те да бъдат интегрирани обратно. Подоб-
но състояние може да бъде превъзмогнато чрез връзка с емоционално отзивчиви ро-
дители; чрез прояви на грижа и обич. Един от най-въздействащите епизоди в творба-
та са онези, в които детето отрича смъртта на баща си; продължава да общува с него 
сякаш нищо не се е случило; проявява обич към трупа му.  
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Едиповият комплекс в кинонаратива 
В едни от най-добрите творби, разработващи тези теми психологическите ходо-

ве са преплетени с морална, религиозна и социална проблематика. Визуалните карти-
ни са подчинени на силни емоционални внушения, чиито корени се откриват във 
фройдиските концепции за Едиповия и Каиновия комплекси и тяхното значение в 
съзряването на личността и развитието на човека изобщо (Freud, 1997). 

Темата за сблъсъка на синовния светоглед с този на доминиращия баща е една 
от най-често разработваните в кинодраматургията (Damianov, 2008). Други предпочи-
тани от кинотворците наративи са тези, свързани с привързаността на сина към май-
ката. Всички подобни сюжети са белязани със знака на Едиповия комплекс. При 
жената този комплекс е в основата на сюжети, които проблематизират инцест между 
баща и дъщеря. 

Нерешените въпроси, които поставя Едиповия комплекс са заложени в отноше-
нията между сина и бащата, проявявайки се в агресивно желание за надмощие. Обик-
новено синът е поставен пред избор, от който зависи животът му – да се пребори с 
бащата; да го победи; да го убие; да го кастрира – буквално или символично. Ако то-
ва не се случи, синът е губещият – той е победеният, кастрираният или убитият в то-
зи конфликт. 

В най-общ план, страхът от кастрация се поставя в една семантична верига със 
страха от бащата, който често води до неадекватно поведение в различни ситуации. 
Реакцията варира от позата на пасивна жертва; затваряне в себе си; депресия – до 
агресия и насилие, в основата на които лежи неспособността на индивида да се спра-
ви с този тип фобии (Forduart; Bak, 2002). Често кастрацията придобива формата на 
сексуална немощ. Импотентността е признак на необработен Едипов комплекс на 
несъзнавано ниво. Тук сексуалната енергия най-често се сублимира и се превръща в 
агресия. 

Бащиният комплекс при жената, от друга страна, се проявява чрез инцестни от-
ношения между баща (или негов заместител) и дъщеря, като дъщерята е жертва. В то-
зи случай най-често срещаните варианти са два – бащата е брутален, циничен насил-
ник (1) и бащата носи трагична зависимост от незадоволен сексуален нагон (2). Нару-
шаването на инцестното табу се вгнездява в индивида под формата на осъзната или 
несъзнавана детска травма. Като резултат личността стига до крайна жестокост. По-
добни отношения превръщат жертвата (дъщерята) в самоубиец или в агресивно 
същество, което се опитва да се справи еднолично с вътрешните си демони .  

Подобна проблематика присъства внушително във филма „Родени убийци“ 
(1994) на Оливър Стоун, където героите сеят смърт по магистралите на Америка, в 
резултат на неразрешени семейни конфликти. 

Още преди новаторския си режисьорски проект „Криминале“ (1994), Тарантино 
е сценарист и съ-сценарист на филми като „Глутница кучета“ (1992) и „Родени убий-
ци“ (1994). В тях ясно е заявена тенденцията, която по-късно ще бъде развита и 
поставена в идейната основа на самостоятелните му киноплатна. В „Родени убийци“ 
(„Убийци по рождение“), полицията преследва Майк (Уди Харелсън) и Малъри 
(Джулиет Люис), които оставят ужасяващи следи след себе си. Младежите извършват 
актове на насилие с показна жестокост и хладнокръвие. 

В тематичната основа на филма е закодиран негативния бащин комплекс, проя-
вен чрез насилие в детството. Майк и Малъри имат жестока травма, вменена от баща 
им. Момичето е многократно изнасилвано, а момчето е преследвано от ужасяващите 
деяния, които включват и отцеубийство. Това е филм – ескалация на кръвта. 

Сюжетът проследява тяхното пътуване по шосе 666, чиято символика насочва 
към архетипа на Сатаната. Масовите убийства, които извършват персонажите не са за 
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отмъщение или лично облагодетелстване. Целта е удоволствието, което съпровожда 
акта на насилие. Безразборно са избити непознати хора по улиците, в магазини, баро-
ве. След всяко деяние, двамата оставят по един жив свидетел, за да разкаже за техни-
те „геройства“. Мотивацията, която определя агресивното им поведение, се корени и 
е индиректно насочена към родителите, които са превърнали детството им в ад. 
Убийствата на невинни всъщност е вик за помощ; реакция и несъгласие с устройство-
то на цялото общество, което позволява или игнорира подобно отношение към де-
цата. Размислите са насочени към едно общество, което е опоетизирало насилието; 
което не се противопоставя на жестокостта и агресията; което е влюбено в оръжията, 
които сеят смърт. Една срещу друга (или една в друга) се изправят две концепции. От 
една страна се подчертава ужасът от бруталността и убийствата на хора. От друга 
страна – показно се одобрява подобно поведение, защото то води до освобождение. 
Персонажите се освобождават от вътрешните си демони; от чудовищата, които носят 
дълбоко в душите си. В екранното изображение има елементи на постмодернизъм: 
премигващи кадри със сатанически символи, които въздействат пряко върху ре-
ципиента. В изграждането на повествователната верига също се откриват постмодер-
нистични похвати – откровена игра с насилието; цитати от други филмови произведе-
ния; запълване на познатата структура на екшън - трилъра с необичайно съдържание. 

В шедьовъра на Ал. Хичкок „Психо“ (1960), който е екранизация на едноимен-
ния роман на Робърт Блох от 1959 година, ефектът на страха е основополагаща и пси-
хоформираща емоция Хичкок е използвал успешно в много от своите филми. В 
„Психо“ съвсем нагледно е изобразен механизмът на изместването. Пренасянето 
върху друг обект или в друга плоскост на всички онези чувства, които съзнанието не 
иска да види в себе си, тоест да признае. В безсъзнателното се изместват всички бо-
лезнени преживявания, мисли, спомени. В това число и страхът. 

Персонажът в „Психо“ няма твърдо установена самоличност. Той е човек – полу, 
вследствие на получените травми в детството. Замествайки своята неизразена, слаба 
самоличност с тази на деспотичната си майка, обличайки нейните дрехи, разговаряй-
ки с мумифицираното й тяло – Норман Бейтс (Антъни Пъркинс) се стреми да изтлас-
ка страданието далече от себе си. Убийствата, които извършва, са само следствие. 
Причината за този разрушителен нагон отново може да се открие в страха. Страхът 
от загубата. Той прави всичко възможно, за да запази илюзията, че майка му е жива. 
Когато разказва на Марион (Джанет Лий) историята на инвалидната си майка, 
Норман уточнява: „Мразя болестта й". Прозира страхът, че тази болест ще му я от-
неме и той ще остане сам. 

Персонажът ангажира времето си с препариране на птици. Желанието да удъл-
жи съществуването им, макар и в друга форма, също говори за дълбинно раз-
стройство. След убийството, когато се връща в стаята, Норман неволно бута от сте-
ната картина, на която е нарисувана птица. Изображение, което отново е знак на съх-
ранение, запазване, удължаване на битието. Символичният жест на падането на този 
своеобразен визуален код е много ясен. В последните кадри на филма зрителят уз-
нава, че Норман е „удължил“ съществуването на собствената си мъртва майка. Пре-
парирал е и нея, подобно на птиците. Тялото й е мумифицирано. Но по-зловещо е 
менталното „продължение“ на нейния живот. Синът е допуснал фигурата на майката 
в ума си толкова дълбоко, че обрича на унищожение собствената си личност; или 
онова, което е останало от нея. От един момент нататък в неговото съзнание домини-
ра само и единствено личността на майката, не на Норман. Аз-ът престава да същест-
вува. 

„Всеки е в собствения си капан и не може да се измъкне от него" 
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Както при повечето филми на британския режисьор, и тук криминалната загад-
ка служи само за отправна точка. След което вниманието се насочва към психологи-
ческо изследване на персонажите. „Психо“ взима и успешно разработва основна тема 
от психоанализата, която съдържа силен сексуален подтекст. 

Гениалната способност на Хичкок да вижда филма, още преди да бъде заснет, 
прозира от всеки кадър. Изчистените близки планове – като капката вода-сълза в 
окото на мъртвата Марион или смяната на светлите и тъмни петна върху мумифици-
рания череп на майката – създават неповторимата атмосфера на този филм. Къщата с 
два осветени прозореца, в която живее убиецът, се появява на екрана като тежко 
предчувствие за деянието, което ще последва. Не толкова самото кърваво престъпле-
ние шокира зрителя, колкото ужасът на очакването. Той е много по-голям и непрео-
долим. Механизмът на съспенса е използван с голямо майсторство и действа безот-
казно. Неподражаемият режисьорски поглед и специфичният визуален стил правят 
Алфред Хичкок „крал на ужаса“ още приживе. Но той е преди всичко изследовател 
на дълбините на човешката душа и на онези чудовища, които ги обитават, сред които 
най-зловещи се оказват демоните на страха от себе си. 

 
Фигурата на майката: присъствие/отсъствие 
Присъствието/отсъствието на майката в развитието на характера също дава 

своите отражения при формирането на личността. Нарушенията на връзката между 
детето и майката като липса на емпатия, липса на одобрение, в този период водят до 
нарцистични отклонения; до тежки характерови нарушения или до психози (Аdler, 
2019). В случай, когато майчината обич съдържа садистични черти, у детето се уве-
личава желанието за власт и притежание, което довежда до множество проблеми в 
периода на съзряване, когато индивида се превръща в самостоятелна личност. До 
фиксация върху фигурата на майката може да се стигне по различни причини. В 
„Психологически аспекти на архетипа на майката“, К.Г. Юнг (Jung, 2016) дава най-
пълно описание на характеровите особености, обусловени от влиянието на майката. 

В терминологията на Юнг „майчин комплекс“ е несъзнаваната обвързаност с 
майката, който при синовете и дъщерите се изразява под различна форма. Фиксация-
та при мъжете е хомосексуалност (в специализираната терминология познат като „от-
рицателен майчин комплекс“), но и добър вкус и естетическо чувство („положителен 
майчин комплекс“); донжуанство („отрицателен майчин комплекс“), но и педагоги-
чески дарби, поради засилен женски усет и такт („положителен майчин комплекс“); и 
импотентност. В позитивен аспект женолюбието/донжуанството може да се прояви 
още и в решителност, смелост при взимането на решения, амбициозно преследване 
на поставените цели и/или в революционни идеи, които могат да променят света. 

Поведенческите типове при жените са следните (Jung, 2016): 
- хипертрофия на майчиния елемент 
- свръхразвитие на Ероса 
- идентичност с майката; идентификация с нея и неспособност за индиви-

дуална инициатива при дъщерята. 
В тези случаи дъщерята е пасивна; води безлично съществуване в сянката на 

майката; личността е „празна“; приема всякакви проекции върху себе си, които са 
внесени отвън. Това състояние – пасивността и подчиненото положение – представ-
лява симбиоза, в която дъщерята успешно тиранизира обожаваната от нея майка. 

Майчиното imago заема важно място в живота на индивида. К. Г. Юнг (Jung, 
2016) е обърнал внимание на разнообразието от аспекти, при които образът на майка-
та се проявява – биологична майка, мащеха, тъща, дойка и пр. Към тях той прибавя 
божествените и митологични образи, натоварени с подобни функции – Дева Мария, 
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Деметра, Персефона, Кибела и пр. Териоморфните въплъщения на майчиното imago 
могат да се изразят чрез метафорите на котката, змията, костенурката; културни и 
природни символи като църква, море, луна, земя и пр. 

Майчиният комплекс се разработва в кинодраматургията по различни начини и 
в различни тематично-сюжетни сфери – от комедия, през социалноангажирани фил-
ми до криминалета, екшъни и филми на ужасите. Едни от най-ярките образци са спо-
менатия вече „Психо“ на А. Хичкок, където този комплекс стига до клинична патоло-
гия; „Жокера“, 2019 на Тод Филипс; „Есенна соната“, 1978 на И. Бергман и други. 

„Есенна соната“ (1978) на реж. И. Бергман е проникновен анализ на майчиния 
комплекс в неговите крайни и най-разрушителни за личността на жената аспекти. 
Киноразказът акцентира върху образа на дъщеря, която живее прекалено дълго в сян-
ката на майката и не успява да се пребори с майчиния комплекс; с чувството си за 
малоценност; с кастриращите преживявания и илюзиите в живота. 

Много често двете страни на това уравнение – отношенията между майка и дъ-
щеря – не могат да преодолеят злото на симбиотичната връзка и да изградят отноше-
ния на две отделни автономни личности. Основно задължение на човека е да изгради 
собствената си личност. В противен случай индивидът се деформира и прекрачва гра-
ницата, достигайки до патология и саморазрушение. 

 
Интерпретации на Каиновия комплекс 
Разглеждайки въпросът за семейните отношения, не бива да се пренебрегва и 

значението на взаимовръзката между братя и сестри, която може да се деформира и 
също да придобие извънмерни проявления. В основата им е залегнал така наречения 
от Фройд Каинов комплекс ( Freud, 1997). Появата на други деца в семейството, може 
да доведе до трансформация на Едиповия комплекс: детето се чувства изместено от 
центъра на родителския свят; за него любовта на родителите е заграбена от новия 
член и това поражда враждебност, изразяваща се в две направления – към новите 
братя и сестри; като стремежът е те да бъдат отстранени и към майката, чиято из-
невяра поражда злоба и отчуждение. Фройд твърди, че детронирането на по-голямото 
дете е основата, върху която се изгражда усещането за взаимност. Преодоляването на 
завистта между братята и сестрите поставя началото на социализацията и на чувство-
то за дълг у индивида. 

След като децата пораснат, семейната констелация се променя: 
- момчето може да избере за любовен обект сестра си на мястото на майката, 

която го е предала 
- момичето избира брат си като заместител на бащата, особено ако бащата вече 

не се грижи за него както преди 
- при момичетата по-малката сестричка може да заеме мястото на детето, 

което напразно е желаело да има от баща си. 
Ако Едиповата ситуация не се разреши адекватно или вследствие на регрес бъде 

отново активирана – при наличие на други деца в семейството се стига до Каиновия 
комплекс. С този термин е назована хипертрофираната любов-омраза както между 
братята, така и между сестрите; или между братя и сестри. В такава амбивалентна 
връзка завистта, ревността и съперничеството са водещи емоции, между които съ-
ществува взаимосвързаност и взаимна обусловеност. 

Съперничеството между децата в семейството може да бъде разглеждано и в по-
зитивен план – като стимул за развитие на личността; за разграничаване от другия; за 
индивидуация и самоопределяне. Ако завистта преобладава, това блокира възмож-
ността за идентификация. Всяко дете в семейството се изживява едновременно като 
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идентично с другите, но и като различно от тях, от другия (брат или сестра). Тези две 
емоции се изразяват в следните поведенчески модели (Мadjarov, 2002): 

- чувството за различност провокира дистанциране, отдръпване; свързано е с 
убеждението, че човек има своя индивидуална съдба; всеки иска да изяви 
себе си и своите възможности 

- чувството за еднаквост с другия носи близост, доверие; обединяване в „ние“; 
вяра, че на брата/сестрата може да се разчита за всичко; но и до разочарова-
ния, ако очакванията не се оправдаят. 

Едновременната еднаквост-различност създава условие за развитие на силна за-
вист. Чувството на завист се появява там, където хората са поставени при съпостави-
ми условия (семейство, училище, работна среда). 

Филм, който разработва Каиновия комплекс по силно емоционален начин е 
„Бодигард“ от 1992 година на режисьора Мик Джаксън. Сюжетът проследява ус-
пешната кариера на една забележителна жена, певицата Рейчъл Марън (Уитни Хюс-
тън) и разрушителното съществуване в нейната сянка на сестра й Ники (Мишел 
Ламар). Визуалното платно разглежда по впечатляващ начин деструктивното съпер-
ничество между двете сестри; завистта и чувството за малоценност, които водят до 
крайни решения. 

Каиновият комплекс по правило включва полярни чувства – амбивалентността 
на любовта и омразата, като в този конструкт са заключени универсални аспекти на 
човешката душа. 

 
Измерения на човешките преживявания в парадигмата на екранното про-
изведение – екстернализация и интернализация 
Киното се вълнува от дълбоките човешки преживявания и кинотворците не 

крият подчертания си интерес към различните им форми на проявление, като разру-
шително и агресивно поведение, избухлив нрав, импулсивност, хиперактивност, не-
зачитане на чуждото мнение, тревожност, панически атаки и т.н. 

Американският психологически трилър „Жокера“ (2019) на режисьора Тод 
Филипс предлага на зрителите вариант на личната история на главния персонаж, като 
действието е ситуирано през 80-те години на ХХ век. Артър Флек (Хоакин Финикс) е 
психично болен неуспял комик. Образът се развива постепенно на няколко нива. Още 
със създаването си като комиксов персонаж, Жокера се превръща в Принцът на прес-
тъпността в Готъм, който е символ на лудостта и анархията. Поредица от неблаго-
приятни случки се явяват катализаторът за трансформацията на един психически не-
стабилен човек в психопат-убиец. Героят Артър започва историята си като положите-
лен образ, на когото зрителите съчустват за зловещата му съдба. Постепенно върху 
тази личностна основа се натрупват пластове от липса на разбиране, неясноти около 
произхода му, непредвидим характер, неуправляема жестокост, циничен черен ху-
мор, което затвърждава профила на Жокера като злодей, когото всички мразят. 

Във визуално отношение, филмът е заснет на особено високо ниво – редуват се 
множество близки планове, интересни ракурси на камерата и точно използване на за-
бавения каданс в съчетание с прецизната операторска работа на Лорънс Шер и музи-
калното оформление на Хилдур Гьонадьотир. Изпълнението на актьора Х.Финикс 
превръща екранната творба в шедьовър. Пропадането на Жокера надолу по спиралата 
на лудостта увлича със себе си и зашеметения зрител. Самият изпълнител на ролята 
признава в интервю, че напълно се е слял с образа, който е трябвало да изиграе и до-
ри – на моменти е изчезвал в него. 

Някои кинокритици твърдят, че градът Готъм е вторият главен герой във филма. 
Представен е като мръсна бетонна джунгла без лъч светлина и надежда за спасение. 
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Авторите изключително сполучливо са предпочели Ню Йорк като основна локация за 
снимките. Екстериорът през цялото развитие на екранното действие, е пропит от тъм-
нозелени, черни и жълти тонове, които подчертават налудната атмосфера и семан-
тичния тон на произведението. Филмът поставя много сериозни въпроси, свързани и 
с проблемите на психичнообременените хора, и с разпада на устоите на американско-
то общество – ментална нестабилност, бедност, притежание на незаконно оръжие, 
вниманието и грижата за пациентите, организирането на протести, които екскалират 
до агресия и показно насилие. 

Дълбоките емоционални преживявания предизвикват особен вид защитен 
механизъм. Когато човек не разбира своите страхове, те го владеят с огромна сила. В 
шедьовъра си „Снимки в Палермо“ (2008) Вим Вендерс интерпретира страха от 
смъртта като табу. По думите на самия режисьор това е „най-личният от всичките 
му“ филми. Историята на фотографа Фин (Кампино/Андреас Фреж) наподобява съно-
видение, в което едно от действащите лица е самият град Палермо. Цялата сценогра-
фия и изборът на изразни средства са ключ към основната идея на автора. Всяка сгра-
да, скулптура, белереф, осемте хиляди скелета в манастира на пуцините фокусират 
зрителското внимание и постоянно напомнят, че човек е смъртен. Градът в неговия 
задъхан ритъм е много сполучлива метафора на противоречивото отношение към 
смъртта: едновременно привлекателен и отблъскващ, богат и беден; колоритен, но и 
западнал; сякаш забравен от бога. Интериорът е аналогичен на вътрешния свят на 
Фин, чието призвание на фотограф е да изследва, улавя и експлицира връзките между 
вътрешната и външната реалност. 

 Героят е даден в творчески застой след смъртта на майка му. Пренася на несъз-
нателно ниво ужасът от загубата на любимия човек върху себе си. Часовникът, който 
се появява в кадър, е символ на първичния страх, че и негивият живот скоро ще свър-
ши. Много показателен е сънят, в който носи на гръб майка си, а тя е закрила очите 
му – изключително визуално попадение на духовните лутания на персонажа из туне-
лите на тъгата, загубата и страховете. Смъртта е персонализирана в образа на Франк 
(Денис Хопър), който се появява винаги внезапно на най-неочаквани места и изстрел-
ва стрела след стрела по все по-ужасения Фин. В течение на повествованието, Фин 
успява да възстанови връзката със себе си, благодарение на реставраторката Флавия 
(Джована Медзоджорно). Аналогията отново е очевидна – нейната професия е да въз-
становява същността на образите; тоест истинският образ. Централни и взаимнооб-
вързани се явяват персонажите на Фин и Франк. Работата и на двамата е да наблюда-
ват – единият снима, другият стреля; като и двете действия са равнозначни на „натис-
кане на спусък“. Самият избор на заглавие „снимки“ е показателен в това отношение 
и подсказва за семантичните пластове във филма (shooting означава „фотографирам“, 
но и „стрелям“). В киноразказа на В. Вендерс Смъртта е визуализирана като мъж-
стрелец. По този начин се материализира страха чрез „изнасянето“ му извън себе си. 
В резултат Аз-ът се свива и капацитетът за саморефлексия намалява, а преживява-
нията стават конкретни, еднозначни. В същата рационалистична призма е и създава-
нето на общи божества (бог, сатана), защото помага да бъдат удържани тревожности-
те на членовете на една общност. 

Интересен е фактът, че В. Вендерс признава в телевизионно интервю, че работа-
та по този филм е била „форма на самоанализ“ за самия него (Вендерс, 2010). Още 
едно доказателство на тезата, че изкуството е инструмент, с който могат да се достиг-
нат и най-тъмните кътчета на човешката психика. 
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Заключение 
От особен интерес за кинотеоретиците (Heath, 2000; Socarides, 1974) при анали-

за на филмовите произведения са различните трактовки на психичните модуси, свър-
зани с понятието за несъзнаваното, които получават по-широко тълкуване в анали-
тичната психология на К.Г. Юнг в неговите Тавистонски лекции от 1935 година 
(Jung, 2013). Вниманието тук е насочено към онзи архаичен материал и примитивни 
форми на функциониране в несъзнаваното, което моделира облика на разработената 
от него хипотеза за колективното несъзнавано. Според Юнг (Jung, 2016) то има ар-
хаична инстинктивна основа и се проявява в сънищата и фантазиите на отделната 
личност; както и в митично-религиозното културно наследство на човечеството. Ос-
вен това, колективното несъзнавано се проявява чрез архетиповете, които са структу-
риращи образци на психологическо поведение. Представляват над-индивидуални 
функционални модели, обуславящи принципната еднородност на несъзнаваното у 
всички хора; съвпадението на митологични мотиви у различни народи и етноси; на 
символни значения в съновиденията; на образи, които намират израз в изкуството на 
несвързани помежду си раси и култури от древността до днес. Архетиповете се от-
криват във външни проявления на поведението като житейски събития с универсална 
значимост – раждане, брак, майчинство, смърт, раздяла и други. Едни от най-разпро-
странените архетипове в кинонаративите, които се интерпретират успешно от десети-
летия са Героя, Спасителя, Отмъстителя, Сянката/Смъртта. 
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Abstract: This piece of paper aims to present product placement as a new, modern, 
dynamically evolving, preferred and more often used method of marketing communication. 
The author will trace the development of the film industry in Bulgaria, give relevant 
examples and analyze various aspects and features of product placement, so that the 
significance and effectiveness of product placement is fully understood. 
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1. Въведение 
Настоящият доклад има за цел да представи продуктовото позициониране (ПП) 

като нов, модерен, все по-често използван и динамично развиващ се инструмент на 
маркетинговата комуникация. Амбицията на автора е да допълни картината на ПП 
като нетрадиционен похват за общуване между продукт (бранд) и потребител чрез 
метода на анализ. 

За постигането на тази цел са изпълнени няколко задачи: представено е поня-
тието ПП; проследено е развитието на кино индустрията у нас, за да се покаже из-
ползването й като комуникационен канал от фирмите; дадени за примери за използ-
ване на ПП у нас; анализирани са различни аспекти и особености на ПП. 

Изброените задачи спомагат да се разбере добре смисълът, значението и ефек-
тивността от използването на ПП от бизнес организациите в България. 

Авторът вярва, че ПП представлява една изключително актуална и интересна за 
дискусия и анализ тема – както за маркетолози, рекламодатели, рекламни агенции, 
продуценти, режисьори и сценаристи, така и за обикновените зрители. 

 
2. Дефиниция за ПП 
В днешни дни конуренцията е ожесточена и всяка компания се бори за първото 

място в съзнанието на потребителя. Той става все по-информиран и трудно манипу-
лируем. Някои от вече утвърдилите се методи за комуникация (напр. рекламен спот 
по телевизията) намаляват ефекта си значително. В търсене на нови и по-ефективни 
методи за достигане и влияние на потребителите, се ражда ПП, известно още като 
„скрита реклама“. 

 
Съществуват значителен брой дефиниции за ПП. Законът за радио и телевизия 

го определя като форма на търговско съобщение, което представлява включване или 
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споменаване на продукт, услуга или търговска марка в самото предаване срещу зап-
лащане или друго подобно възнаграждение [2]. Според друга дефиниция, ПП е рек-
ламна техника, използвана от компании за промотиране на продуктите им, чрез поява 
във филм, телевизия или друга медия. ПП обикновено се основава на сключен дого-
вор между производителя на продукта и медийната компания, която получава в замя-
на икономическа изгода. Компанията трябва да плати възнаграждение, за да може 
продуктът й да бъде използван, показан или включен във филм или шоу [9]. 

Всички определения за ПП казват едно и също нещо, но по различен начин. 
Накратко, ПП е включване на даден продукт (бранд) във филм, сериал, телевизионно 
предаване, срещу заплащане от страна на рекламодателя. 

Какво обаче различава ПП от другите форми на маркетингови комуникации и 
защо компаниите все по-често се обръщат към ПП и го разглеждат като извънредно 
благоприятен способ за промотиране на своите продукти (брандове)? Защо ПП е 
спрягано за толкова ефективно средство за общуване между продукта (бранда) и 
потребителя? 

Причините са няколко. На първо място е средата, в която ПП „вирее“. Киното е 
изкуство, което събира милиони зрители пред екраните всеки ден. Самото гледане на 
филм (сериал) е специален ритуал. Публиката е съсредоточена и фокусирана върху 
действието и много трудно се разсейва. Вниманието й е приковано и ангажираността 
много висока. Зрителите съпреживяват историите на героите. 

На второ място, ПП предлага възможност за включване на конкретен продукт 
(бранд) в по-горе описаната обстановка по един съвсем естествен, елегантен, нена-
трапчив и оригинален начин, при който зрителят, докато съсредоточено следи сюже-
та, без да се усети, вече се е поддал на въздействието на ПП. То е ефективна алтерна-
тива на всички традиционни, до болка познати, рекламни похвати, от които модер-
ният потребител всячески се опитва да избяга. 

Не трето място, ПП е особено ефективно при представянето на нови продукти. 
В естествената среда на сюжета на филма сравнително лесно могат да се представят 
нови функции, нов дизайн, нова опаковка, и останалите промени в един продукт, 
които привличат интереса на аудиторията към него и я стимулират да го опита или 
купи [3]. 

На четвърто място, животът на един филм (сериал) е много по-дълъг (между 3 и 
5 години), отколкото на един стандартен 30-секунден рекламен спот. Аудиторитята, 
до която може да достигне една продукция, е в пъти по-голяма от тази на рекламния 
спот. Броят на потребителите, които ще забележат комуникирания продукт, е в пъти 
по-голям. В този ред на мисли, инвестицията в ПП се възвръща многократно. Разхо-
дите за ПП могат да се окажат по-ниски от тези за други традиционни маркетингови 
похвати. 

Изводът, който може да се направи, е, че ПП трябва да се разглежда като ефек-
тивен и иновативен начин за открояване сред конкуренцията. 

 
3. Филмовата индустрия в България 
Въпросът, на който търсим отговор в тази част, е дали кино индустрията у нас 

може да бъде използвана от фирмите като ефективен комуникационен канал. 
Начало на филмовата индустрия в България дава продукцията „Българан е га-

лант“ (1915 г.). До 1948 г. вече са създадени 55 филма. След 1948 г. киното става дър-
жавна отговорност и започват да се появяват киносалони от големия град до малкото 
село. През 1972 г. вече са налице и студийните кина. До 1989 г. в нашата страна се 
произвеждат по около 25 филма годишно. Тогавашното кино е на много по-ниско 
техническо и технологично ниво, но е възприемано от зрителя като „прозорец към 
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света“. За съжаление, този период е белязан от идеологическа цензура. Много филми 
биват спирани, забранявани и изрязвани. Някои дори не стигат до екран. След 1989 г. 
киното преминава в частния сектор. Държавата се оттегля и се появява професията 
„продуцент“. Кинопроизводителите трябва сами да търсят финансиране, без да раз-
читат на подкрепа от държавата. Поради това намалява производството на филми и 
дори има години, в които не излиза нито един филм. Едва след 2000 г. се появяват 
нови филми. 

Истинското пробуждане на българското кино идва след 2007 г., когато излизат 
филми като: „Дзифт“, отличен с множество награди като най-добра режисура на фес-
тивала „На изток“ в Германия и на Руската федерация по киноклубовете в Москва, 
„Мисия Лондон“, „Love.net“. Започва продуцирането и излъчването на сериали – 
„Забранена любов“, „Стъклен дом“, „Под прикритие“. Създават се съвременни, мо-
дерни и качествени продукции, които приковават зрителите на екрана. Много от фил-
мите са международно признати и печелят награди. 

Данните от НСИ потвърждават възраждането на българското кино. През 2018 г. 
излизат 30 пълнометражни филма, през 2019 г. – 37, а през 2020 г. – 26. Сред най-
гледаните и коментирани продукции от последните години са „Откраднат живот, 
„Вездесъщият“, „Дъвка за балончета“, „Посоки“, „12 А“, „Бензин“, „Привличане“, 
„Скъпи наследници“, „Лошо момиче“, „Дяволското гърло“, „Завръщане“. Филмът 
„Дъвка за балончета“ привлича повече от 11 хил. зрители още през първата седмица 
на излъчване по кината. Сериалът „Откраднат живот“ държи първото място за рей-
тинг сред зрителите от активното население 18-49 г., като само след излъчване на 
първия сезон и началото на втория аудиторният му дял се увеличава с 23%. 

Тези данни ясно подкрепят тезата, че доверието на зрителите в българските 
филми и сериали се е върнало и няма намерение да си тръгва. Смело може да се зая-
ви, че в България се правят мащабни продукции, неотстъпващи на чуждите конкурен-
ти по качество. Този интерес от страна на публиката прави българското кино желано 
място за маркетингови комуникации от много рекламодатели. Като се добавят спо-
собностите му да създава модели на поведение, да променя характери, да внушава 
достоверност, реализъм, и нуждата от източници на финансиране за продуцента и 
място за рекламиране на продукти (брандове) от фирмата, интригата между рекламо-
дател и кинопроизводител се заплита още повече. 

 
4. Примери на ПП в българското кино 
Използването на ПП в българските филми и сериали датира още от 80-те години 

на миналия век и то в някои от най-популярните филми от това време, помнени и до 
днес. Тогава обаче едва ли е съществувало под името „продуктово позициониране“. 
Ето и няколко примера: 

 Във филма „Маневри на петия етаж“ от 1985 г. Стефан Данаилов шофира, 
като при това ясно се вижда емблемата на BMW. 

 Във филма „Двойникът“ от 1980 г. на масата са поставени Coca-Cola и 
Johnnie Walker. 

 Във филма „Оркестър без име“ от 1982 г. на масата са поставени Teacher’s и 
Metaxa. В същата продукция филм Павел Попандов държи кутия цигари 
КЕНТ и бонбони Тик-так и казва „и ние пушиме КЕНТ и ядеме бонбони“. 

 Във филма „От нищо нещо“ от 1979 г. Стефан Данаилов показва одеколон 
Brut и казва „Брут... и ти ли, Бруте“. 

Пренасяме се в новото хилядолетие, когато ПП е дефиниран термин, регламен-
тиран от българското законодателство, зрителите са наясно със значението му, из-
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ползването му става все по-често и осезаемо. Примерите по-долу унагледяват новото 
ПП в българските продукции: 

 В сериала „Под прикритие“ от 2011-16 г. служителят на гражданска защита 
спира Иво Андонов за предупреждение за тежки метеорологични условия и 
непроходимост и получава в отговор „Q7-ца карал ли си некога?“, след което 
Андонов е пуснат. Ясно се показват емблемата на Audi и автомобила. 

 Във филма „Привличане“ от 2018 г. Лора и Калин вечерят в ресторант и ис-
кат сметката. Сервитьорът пита „В брой или с карта“. Последва отговор „С 
телефон“. Показва се най-новата услуга на FiBank – дигитализирана карта, 
чрез която можеш да плащаш през телефона си. 

 Във филма „Love.net“ от 2011 г. през целия филм се показват само и единст-
вено компютри и лаптопи SONY. 

Както се вижда в показаните примери, продуктите, обект на ПП, са разнообраз-
ни, а методите за позициониране – още повече: показване на логото, използване на 
продукта от актьора, произнасянето му в диалог, и т.н. Какъв по-добър начин за до-
стигане до потребителите от рекламен спот, преплетен в сюжета на филм или сериал, 
който зрителите не могат да пропуснат с натискане на дистанционното и сменяне на 
канала? ПП се превръща в един от най-често използваните маркетингови инстру-
менти. 

 
5. Предимства на ПП 
В същността на ПП се крият редица достойнства, които го превръщат във фено-

мен и гениален маркетингов инструмент. Ето и някои от тях: 
 ПП действа на подсъзнателно ниво. Това означава, че ПП само по себе си 

не продава директно продукт на потребителя, а се опитва да въздейства на впечатле-
нията и емоциите му, да провокира определени реакции, да изгради или напомни 
конкретен образ на позиционирания продукт, да създаде свързаност между продукта 
и потребителя. Всичко това се случва дискретно, естествено, непринудено, чрез 
включване на продукта в сюжетната линия на филма и сериала. 

Зрителят не се обременява, залива и атакува с безброй търговски съобщения, 
които се опитват да му продадат нещо, предизвикайки негативните му коментари. 
ПП просто говори на аудиторията за ползите от даден продукт, чрез употребата му в 
естествена среда или подсилва разпознаваемостта на същия, като го показва на фона 
на действието във филма (сериала). Публиката е информирана за характеристиките и 
специалните значения на продукта (бранда), демонстрирани в социален контекст, 
част от всекидневния живот. Всичко това позволява потребителите да запомнят мно-
го по-лесно посланието на рекламодателя. След време, когато лицето попадне в съ-
щата или подобна ситуация на тази във филма (сериала), подсъзнанието му ще изви-
ка точно онзи продукт (бранд), появил се там. 

 Симбиоза между филмопроизводител и рекламодател. Продуцентите 
имат нужда от сериозно финансиране за своите филми и сериали, особено в Бълга-
рия, където пазарът е малък, а рекламодателите търсят нови начини за общуване с 
потребителите и са готови да платят милиони, само и само продуктът (брандът) им да 
се открои в някой филм (сериал). Тук се появява ПП, което свързва и удовлетворява 
тези потребности. 

 Достигане до огромна аудитория. Интегрирайки ПП в маркетинговата си 
стратегия, фирмата не само достига до целевата си група, но и извън нейните грани-
ци. Филмите и сериалите са любимо развлечение за милиони хора по света. Освен то-
ва, при едно истински изпипано, професионално ПП, което да накара хората дълго да 
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говорят за него, може да се постигне дългосрочно влияние върху нагласите към про-
дукта (бранда) не само на виделите позиционирането лица. Благодарение на механиз-
ма „от уста на уста“ посланието на продукта (бранда) би достигнало до още много 
хора. 

 Творчески подход. ПП е маркетингов инструмент, позволяващ свобода на 
изразяване на идеи както от страна на рекламодателя, така и на режисьори, сцена-
ристи, актьори и т.н. Тук се изисква много творчество и оригиналност. Няма рамки и 
ограничения. Участниците по разработването на едно ПП имат широко поле за изява. 
Тепърва предстои да се обучат специалисти-експерти в тази област, които да спомог-
нат за разгръщането на пълния потенциал на ПП по нашите ширини. 

 
6. Заключение 
Модерният съвременен свят е пренаситен с подходи, методи, стратегии, такти-

ки, инструменти и канали за достигане съзнанието на Негово Величество Потребите-
ля. Конкуренцията е жестока и компаниите се борят за първото място всеки ден. 
Потребителите стават все по-информирани, задоволени и неподдаващи се на манипу-
лация. Това налага създаването и използването на алтернативни форми за свързване с 
потребителя. Една такава форма е продуктовото позициониране. 

Силата на ПП идва от използвания канал за комуникация – киното. То се радва 
на милиони почитатели по цял свят. Определяно е като най-реалистичното и досто-
верно изкуство, имащо силата да променя светоусещането на човек, отношенията му 
с други хора, да разчупва общоприети норми, да променя характери и съдби, да съз-
дава модели на поведение. За да изпълни мисията си да бъде реалистично, то има 
нужда от реално съществуващи обекти. Всичко това прави седмото изкуство в света 
да изглежда много апетитна хапка за фирмите от цял свят, готови да платят крупни 
суми, само и само да достигнат таргет групите си. Филмовите продуценти имат нуж-
да от финансиране на своите проекти, а компаниите от място за показване на своите 
продукти (брандове). Оказва се, ПП и киното са неочаквано добра комбинация. 
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Abstract: This document presents the study results of the ships working environment 
factors, in specific – the electromagnetic fields, produced by different kind of machines and 
the impact 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: Electromagnetic field; harmful effects on humans, safe working conditions, 
cruise ship, ship's crew. 
 
 

I. Видове полета 
 

Електрически полета – Електрическо поле (или електрично поле) е един от 
компонентите на електромагнитното поле, съществуващо в пространството около за-
редени частици. Електрическото поле може да се появи и като резултат от действието 
на променливо магнитно поле. В областта от пространството, отдалечена на доста-
тъчно голямо разстояние от заредената частица или частици, създаващи полето, елек-
тричното поле има структура на плоска вълна. То не може да се наблюдава непосред-
ствено, а само чрез някакви прибори или пробен заряд. Основното действие на елек-
тричното поле е да придава ускорение на тела или частици, притежаващи електричен 
заряд. 

Магнитни полета – Магнитното поле е векторно поле, което се създава от час-
тици с ненулев магнитен момент (например от магнитния момент на електроните в 
атомите на постоянен магнит) или от промяната на електрическото поле във времето. 
То е един от двата компонента на електромагнитното поле. Основните му характе-
ристики са неговата сила и посока, определяни от вектора на магнитната индукция, 
т.е. това е векторно поле. В системата единици SI. Силата на магнитното поле се из-
мерва в тесла (означение Т). 

Електромагнитно поле – Електромагнитно поле е съвкупността от електричес-
кото и магнитното поле, които могат да преминават едно в друго. Математически то-
зи процес се описва в специален раздел от физиката, наречен електродинамика с из-
ползване на системата уравнения на Максуел. Казано по-просто, електромагнитното 
поле е област от пространството, в която се наблюдават електромагнитни взаимодей-



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

107 

ствия (например взаимодействието с това поле на пробен електрически заряд, поста-
вен в конкретна точка). 

Смущенията, възникнали в електромагнитните полета се наричат електромаг-
нитни вълни. Примери за електромагнитни вълни са светлината (включително инфра-
червената и ултравиолетовата), радиовълните, рентгеновите лъчи.  

В рамките на квантовата електродинамика електромагнитното поле е прието да 
се разглежда като поток от кванти светлина. Частицата-носител на електромагнитно-
то взаимодействие се нарича фотон – това е квантът на електромагнитното поле. 

 
II. Източници на полета в изследваната работна среда 
Електрическата енергия се използва за задвижване (електрически двигатели) и 

за всички корабни силови и спомагателни системи. По-специално, алтернаторите 
произвеждат електрическо  напрежение до около 11 000V при 60 Hz. 

 
Таблица 1. Източници на високочестотно електромагнитно поле 
 

Устройства, 
произвеждащи 
високи честоти 

Марка/Модел Band Мощност 

RADAR X Band SAM Electronics (8 ÷ 12.5) GHz 
SART (9.4 ÷ 9.5) GHz 
RADAR S Band SAM Electronics (2 – 4) GHz 

VSAT - C Band 
ORBIT 
Нива на действие –
7109 

(4 ÷ 6) GHz 
 

VSAT - Ku Band 
ORBIT 
Нива на действие-
7103MKII 

(10 ÷ 15) GHz 
 

GMDSS 
Global Maritime 
Distress Safety 
System 

Thrane&Thrane 
SAILOR 6222 

VHF:(150÷180) MHz 
HF: (4÷25) MHz 
MF: (1,605÷3,800) MHz 

25 W 
500 W 
500 W 

Inmarsat-C Tx: (1626,5÷1645,5) MHz 
  

EPIRB Sailor SE406-II 406 MHz 

VHF 
SAILOR 
Sailor 6222 VHF/DSC 

VHF: 156,80 MHz 
 

GPS 
SIMRAD 
MX 512 

L1 – 1575 MHz 
 

radio repeater 
ICOM 
IC-FR4100 

Tx: 467.525 MHz 
Tx: 467.575 MHz 

1 W 

VHF Transponder 
Airband radio 

Jotron 
Tron Air 

(121.5 ÷ 123.1) MHz 
 

Walkie-Talkie 
Motorola 
PW502C 

UHF: (405 ÷ 470) MHz 1 W 

 
Това напрежение се трансформира в ниско напрежение за прецизното му из-

ползване (680V, 440V, 220 V и 115V). Като цяло всички вериги и електропроводи се 
пресичат от променливи токове, произвеждащи магнитно поле, чиято интензивност 
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зависи от интензитета на тока, погълнат от товара на линията. Електрическото поле 
обаче зависи от потенциалната разлика в краищата на линията, а не от нейната нато-
варване. 

В допълнение към електрическите консуматори, като корабните спомагателни 
уредби, мотори и помни, електроуреди в работилниците и кухненско оборудване, на-
вигационното оборудване, макар и маломощно в сравнение с първите, работи на ви-
соки честоти, които също са обект на изследването. Следващата таблица обобщава 
„източниците на високочестотно електромагнитно поле“, които съответстват с теле-
радио системите. 

 
III. Европейски норми и стандарти 
Базирайки се на Европейските стандарти и норми: Терминологията за нивата на 

действие, използвана в приложение XXXVI, част II от законодателен декрет 81/08, е 
както следва: 

1) за електрически полета или E (electric fields), „ниски нива на действие“ и „ви-
соки нива на действие“ означава нива, които се отнасят до специфични мерки за за-
щита или превенция, посочени в глава VI, дял VIII от Законодателен указ 81/08; и 

2) за магнитни полета или B (magnetic fields), „ниски нива на действие“ са таки-
ва, които са свързани със сензорните ефекти на Граничните стойности на експозиция, 
а „високи нива на действие“ оказват влияние върху здравето. 

 

Европейската политика, в тази област, включва конкретни препоръки и дирек-
тиви, регламентиращи действията и задълженията и отговорностите на страните от 
ЕС, в областта на контрола и ограничаване излагането на населението, на електро-
магнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz). Такива са:  

- Препоръка (1999/519/ЕС) на Съвета от 12 юли 1999 г., относно ограничаване 
на излагането на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz).  

- Директива 2004/40/ЕО, има за цел да въведе мерки за насърчаване и подобря-
ването на безопасността и здравето на работниците на работното място и се отнася до 
краткотрайни неблагоприятни ефекти върху здравето на работниците, изложени на 
въздействието на електромагнитни полета, по време на работа. Разпоредбите на ди-
рективата, са за „минимални изисквания“ и всяка държава членка, може да предвиди 
по-строги разпоредби. Директивата установява ограничения за излагането на елек-
трически, магнитни и електромагнитни полета с честота до 300 GHz. Никой работник 
не трябва да бъде излаган на полета със стойности, превишаващи тези граници, които 
се основават на последиците за здравето и биологичните съображения.  

Директивата също така предоставя ценности за действие за променливите и ста-
тичните полета. Тези стойности са пряко измерими и определят прага, над който ра-
ботодателите трябва да предприемат една или повече мерки, предвидени в дирек-
тивата. Спазването на тези стойности ще гарантира спазването на съответните гра-
нични стойности на експозиция.  

- Директива 2004/40/ЕС е отменена и заменена с нова Директива 2008/46/ЕС, 
която остава редица важни принципи и разпоредби на Директива 2004/40/ЕС.  

- Директива 1999/5 / ЕС установява регулаторна рамка, за пускането на пазара, 
свободното движение и използването в ЕС, на радиосъоръжения и крайни далеко-
съобщителни устройства. Според научен доклад от 2012 г., съществуват много про-
учвания, които отчитат ефекти от излъчването на мобилни телефони (дори при ре-
жим на готовност), безжичното използване на лаптопи, използването на клетъчни те-
лефони от майките, водещи до негативни промени в развитието на плода на потомст-
вото. 
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Позоваването на италианското законодателство и законодателството на ЕС е, 
както следва: 

1. Законодателен указ от 1 август 2016 г. № 159 „Прилагане на Директива 
2013/35/ЕС, относно минималните изисквания за здраве и безопасност по отношение 
на излагането на работниците на рисковете, произтичащи от физически агенти (елек-
тромагнитни полета) и отмяна на Директива 2004/40/ЕО“ 

2. Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 
Относно минимални изисквания за здравето и безопасността по отношение на излага-
нето на работниците на рискове, произтичащи от физически агенти (електромагнитни 
полета) (двадесетата индивидуална директива на чл. 16, параграф 1 от Директива 
89/391/ЕИО) и отмяна на Директива 2004/40/ЕО. 

3. Законодателен декрет от 9 април 2008 г. „Прилагане на член 1 от Закона от  
3 август 2007 г., бр. 123, относно опазването на здравето и безопасността на работ-
ното място.“ 

Граничната стойност на експозиция, свързана със здравето и сензорните ефекти, 
се отнася до антропометрични променливи, като „единици за телесна маса“ и „еди-
нична оголена площ на тялото“; така че не можете да направите директно физически 
измервания за определяне на съответствието с граничната стойност на експозиция.  

Поради тази причина се прави препратка към така наречените нива на действие 
(AL), чиято количествена стойност е установена така, че да гарантира, чрез директно 
физическо измерване, съответствие със съответната гранична стойност на експозиция 
или, в случаи на превишаване, дали съответните защитни или превантивни мерки 
посочен в член 210 от Законодателен декрет 81/08. 

 
IV. Влияние на изследваните полета върху работещите 
Безспорният механизъм на биологично въздействие на микровълните е топлин-

ният. При него температурата на биологичните тъкани се увеличава вследствие на 
преобразуването на микровълновата енергия в топлинна. Най-силно топлинно въз-
действие търпят тъканите с високо съдържание на вода. Не трябва да се подценяват и 
другите, по-леки ефекти, които най-общо се разделят на два вида – директни и кос-
вени (непреки) ефекти. 

Директни ефекти 
Директните ефекти са резултат от взаимодействието на полетата с тялото и мо-

гат да бъдат термични или не са топлинни по природа или могат да доведат до сен-
зорни и/или здравни ефекти. Директните ефекти могат да бъдат: 

 въздействие върху здравето: 
 нагряване на цялото тяло или части от тялото, причинено от високочестотни 

полета (по-големи над или равни на 10 MHz); 
 нагревателна повърхност на тялото; при наличие на стойности над няколко 

GHz нагряването е ограничено в нарастваща степен до повърхността на тя-
лото; 

 ефекти върху нервите и мускулите; 
 затопляне, причинено от междинна честота (от 100 kHz до 10 MHz). 
 сензорни ефекти: 
 замаяност и гадене, причинени от статични магнитни полета, свързани нор-

мално с движение, но е възможно и при липса на движение; 
 ефекти върху сетивните органи, нервите и мускулите, причинени от ниско-

честотни полета (до 100kHz). 
Следващите обобщени таблици онагледяват ефектите върху човешкото здраве 

от електромагнитните полета във връзка с честотния диапазон. 
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Таблица 2. Обобщение на сензорните ефекти и въздействията върху здравето 
 

Поле и честота Сензорен ефект Въздействие върху тялото 

Статично магнитно 
поле  
0 – 1 Hz 

Световъртеж, гадене в 
устата и метален вкус 

Промени в притока на кръв 
към крайниците и мозъчните 
функции. Промени в сърдеч-
ната функция. 

Нискочестотно поле  
1 Hz – 10 MHz 

Фосфени (възприятия за 
мигащи светлини) (Слаби 
промени в мозъчната 
функция 1-400 Hz) 

Изтръпване или болка (нерв-
на стимулация); Мускулни 
спазми; Нарушения на сър-
дечния ритъм 

Високочестотно поле 
100 kHz -6 GHz 

Проблеми със слуха от 
микровълни (200 MHz – 
6,5 GHz) 

Прегряване или изгаряния и 
двете локализирани или раз-
ширяващи се до цяло тяло 

Високочестотно поле 
6 – 300 GHz 

Локализирано топлинно 
увреждане на очите или 
кожата 

 

Забележка: Ефектите 
в резултат от излага-
нето на средно- 
честотни полета  
(100 kHz – 10 MHz) 
са комбинация от 
ефекти на високо и 
ниско честотни полета. 

  

 
 

Таблица 3. Ефекти на електромагнитните полета като функция  
на различни честотни диапазони 

 

Статично 
магнитно поле 

Ниска честота 
Междинна 
честота 

Висока честота 

Замайване и 
гадене 
(при движение) 

Усещания по 
мускули, нерви и 
сетивни органи. 

Загряване на 
тялото 
и локализирани 
тъкани. 

Загряване по 
повърхността  
на тъканите. 

 
Косвени ефекти 
Косвените (непреки) ефекти се дължат на наличието на обект в електромагнит-

но поле, който може да бъде опасност за безопасността или здравето.  
Непреките ефекти са, както следва: 
• смущения в медицинско оборудване и други електронни устройства; 
• интерференция с пасивни имплантирани устройства: 

 медицински изделия: например ставни протези, пирони, жици или ме-
тални пластини и др. 

 случайни чужди предмети: трески и др. 
 естетически допълнения: пиърсинг, боди арт и др. 
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• интерференция с активни имплантируеми медицински устройства: пейс-
мейкъри, дефибрилатори, слухови помощни средства и др. 

• интерференция с медицински изделия, носени върху тялото, например ин-
сулинови помпи; 

• неволно запалване на детонатори; 
• възпламеняване на пожар или експлозия поради запалими или експлозивни 

материали; 
• eлектрически удар или изгаряния от контактни токове, когато човек докос-

не проводящ предмет в електромагнитно поле и едно от тях не е заземено. 
 
Физични величини 
Следните физически величини се използват за описание на излагането на елек-

тромагнитни полета: 
 Специфична абсорбция на енергия (SA). Определя се като енергията, 

абсорбирана на единица маса биологична тъкан, изразява се в джаули на килограм 
(J/kg). В тази директива се използва за ограничаване на нетермичните ефекти от им-
пулсна микровълнова радиация. 

 Интензитетът на електрическото поле (E) е векторна величина, която съот-
ветства на силата, упражнявана върху заредена частица, независимо от нейното дви-
жение в пространството. Изразява се във волта на метър (Vm–1). Необходимо е да се 
прави разлика между електрическото поле на околната среда и електрическото поле, 
присъстващо в тяло в резултат на излагане на електрическо поле. 

 Интензитетът на магнитно поле (H) е векторна величина, която заедно с 
магнитната индукция, определя магнитно поле във всяка точка от пространството. 
Изразява се в ампери на метър (Am–1). 

 Електрическият заряд (Q) е величината, използвана за искровия разряд и се 
изразява в кулони (С). 

 Токът през крайниците (IL) е токът през крайниците на човек, когато е из-
ложен на електромагнитно поле в честотния диапазон между 10 MHz и 110 MHz в 
резултат на контакт с обект в електромагнитно поле или с капацитивен токов поток. 
Изразява се в ампери (A). 

 Контактният ток (IC) е ток, който се появява, когато човек влезе в контакт с 
електромагнитно поле. Изразява се в ампери (A). Постоянен контактен ток възниква, 
когато човек е в непрекъснат контакт в електромагнитно поле.  

 Плътност на тока (J). Определя се като ток, който преминава през перпен-
дикулярно единично напречно сечение към неговата посока, в обемен проводник, 
като човешкото тяло или част от него. Изразява се в ампера на квадратен метър 
(A/m2). 

 Плътност на мощността (S). Тази величина се използва в случаите на много 
високи честоти, за които дълбочината проникването в тялото е ниско. Това е излъчва-
ната мощност, падаща перпендикулярно на повърхност, разделена по въпросната по-
върхност. Изразява се във ватове на квадратен метър (Wm–2). 

 Магнитната индукция (B) е векторна величина, която определя сила, дейст-
ваща върху движещото се тяло. Изразява се в тесла (T). В свободно пространство и в 
биологични материали, плътност на магнитния поток и магнитното поле са еквива-
лентни според следното еквивалентно отношение: 

 
 Специфична скорост на поглъщане на енергия (SAR-Specific energy 

Absorption Rate). Това е осреднената стойност за цялото тяло или върху части от не-
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го, степента на усвояване на енергия за единица маса телесна тъкан и се изразява във 
ватове на килограм (W kg–1). SAR се отнася до цялото тяло и е широко приета мярка 
за свързване на неблагоприятни термични ефекти от излагане на радиочестоти (RF). 
В допълнение към стойността на SAR, осреднена за цялото тяло, дори местните стой-
ности на SAR са необходими за оценка и ограничаване на прекомерното отлагане на 
енергия в малки части от тялото в резултат на специални условия на експозиция, като 
например случай на човек, изложен на радиочестотен порядък от няколко MHz (нап-
ример от диелектрични нагреватели), и човек изложен в близкото поле на антената. 

 

За високочестотни източници, електрическото поле (E), магнитното поле (H) и 
плътността на мощността (S) са свързани със следните отношения: 

E = H × Z0 
E2 = S × Z0,  

където: Z0=377  е импедансът на въздуха в свободното пространство. 
Отношението между тесла (T) I гаус (G) е: 1 T = 104 G. 
 
V. Методика и средства за измерване 
Когато не е възможно да се определи със сигурност гранични стойности на екс-

позиция въз основа на лесно достъпна информация, оценката се извършва въз основа 
на измервания или изчисления!  

Оценката, съдържаща се в това изследване, се основава на измерване на интен-
зивността на електромагнитни полета, на които работниците са изложени на работни 
станции или работни зони, които вероятно се дължат на наличието на излъчващи из-
точници, с нива на сила на значими електромагнитни полета. Като се вземе предвид 
наличието на някои източници, потенциално способни да произвеждат електро-
магнитни полета със значителна интензивност, изследванията на силата на електро-
магнитното поле бяха извършени за експериментална проверка на действителната 
стойност на напрегнатостта на полето, присъстваща в станциите или работните 
пространства. Методите и инструментите, използвани за измерване, трябва да отгова-
рят на стандартите и се считат за адекватни според изискванията на действащото 
законодателство. Измерванията са извършени на базата на опит, като се вземат пред-
вид най-често срещаните работни зони и оборудване, използвани със значителна чес-
тота. Следните изисквания са необходими за измерване на електрическите и магнит-
ните полета при ниски честоти: 

• използване на дървен статив; 
• позициониране на сензора на височина около 160 см от пода; 
• извършване на безопасни измервания, в близост до източник, например в 

близост до електрически табла; 
 

Измерванията на работната среда бяха извършени с разделителна способност от 
една проба в секунда във всяко помещение, където е предвидено да има работници. 
За правилно отчитане на стойностите на измерванията на действието трябва да се 
вземат предвид условията, при които са проведени, в частност: 

• емисии от други машини и оборудване в близост, които не са били взети под 
внимание преди измерването; 

• среди, характеризиращи се със силно присъствие на феромагнитни метални 
материали; 

• наличие на корабната електрическа мрежа. 
Тези фактори, които не могат да бъдат елиминирани по време на измерванията 

поради особените условия на околната среда, може да повлияят на резултатите от 
уредите, които в някои случаи могат да предоставят стойности, които се различават 
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значително, не само между различните кораби, но понякога и на еднакви по проект 
кораби. 

 
Измерванията са извършени при следните режими на работа: 
• когато машините могат да се използват в различни работни конфигурации, 

симулират се най-лошите сценарии; 
• измервателната антена е разположена на възможно най-краткото разстояние 

от мястото на емисиите.  
 

Измервателен уред и неговите сонди. 
Инструментите, използвани за тази оценка са показани в Таблица 4. 
 

Таблица 4. Характеристики на измервателните инструменти 
 

Уред 
Производител / 
Модел 

Технически  
характеристики 

Уред за измерване на 
електромагнитно поле 

Производител: 
Microrad 
Модел: NHT 3DL 

-- 

Сонда за високи 
честоти 
Band: 
0,0001 ÷ 18 GHz 

Производител: 
Microrad 
Модел: 03E Probe 

Електрическо и магнитно поле: 
• Честотен обхват: 
1 Hz ÷ 1 MHz, 
• динамично: > 100 dB, 
• директива: изотропична. 
BDC Field: 
• Честотен обхват: DC, 
• динамично: > 100 dB, 
• директива: изотропична 

Сонда за ниски 
честоти 
Band: 
0 Hz ÷ 1000 kHz 

Производител: 
Microrad 
Model: 33S Probe 

Изотропичен сензорен анализатор за 
електрическо и магнитно поле  
1 V/m ÷ 100 kV/m / 150 nT ÷ 15 mT 
 

 
 

VI. Резултати 

С описаната по-горе апаратура са направени измервания на следните величини: 
•  Интензитетът на електрическото поле (E), 
•  Магнитна индукция (B), 
•  Интензитетът на магнитното поле (H), 
•  Плътността на мощността (S), 
•  Токът, преминаващ през крайниците (IL), 
•  Контактният ток (IC). 
 
От получената информация се установи, че на борда на кораба няма източници 

с по-голяма честота от 18 GHz! 
 

Забележка: AV = Action values = Нива на действие (пределни нива). 
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Таблица 5. Измервания на електромагнитно поле за честоти между 1 Hz и 100 kHz. 
 

Електрическо и 
магнитно поле с 
честотен диапазон 
1 Hz - 100 kHz 
Нетермични ефекти 
Метод на претеглени 
пикове 
(Weigthed Peak Method) 
(IEC 61786-2)  

Електрическо 
 поле 

Магнитно поле 

Сензорен 
ефект   

Здравен 
ефект 

Излагане 
на 
крайници 

Стойности Стойности Стойности 

Low High Low High 
% AVs(B)  

Работна среда / позиция 
в помещението  

% 
AVs(E)Low 

% 
AVs(E)High 

% 
AVs(B)Low 

% 
AVs(B)High 

Работилницата на 
електромеханиците – 
шлайфмашина 
MICROCUT DS 150X  

13,00% 14,00% 8,00% 9,00%  

Работилницата на 
електромеханиците – 
Пробивна машина 
QUANTUM TB16s   

3,00% 3,50% 0,30% 0,35%  

Работилницата на 
машинно отделение – 
шмиргел MBSM 100-132-2

2,60% 2,85% 0,50% 0,55%  

Работилницата на 
машинно отделение - 
циркуляр CS315 CS315  

2,40% 2,80% 0,40% 0,50%  

Работилницата на 
машинно отделение – 
бормашина BOSCH 
GBM 13-2 RE  

39,40% 39,90% 16,70% 17,00%  

Работилницата на 
машинно отделение – 
шмиргел Bosch GWS 17-
12SCE  

36,90% 37,10% 0,70% 0,80%  

Работилницата на 
машинно отделение - 
шмиргел METABO DS 
200  

2,20% 2,40% 0,30% 0,40%  

Работилницата на 
машинно отделение – 
струг MICROCUT 
CD6260B  

2,90% 3,00% 0,20% 0,25%  

Работилницата на 
машинно отделение – 
пробивна машина FEIN 
KMB 32Q  

21,30% 21,40% 9,50% 9,70%  
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Работилницата на 
машинно отделение – 
заваръчен апарат 
KEMPPI   

14,40% 14,80% 26,20% 27,10% 

  

Работилницата на 
машинно отделение – 
заваръчен апарат 
THERMAL ARC 300 
GTSW  

19,20% 19,40% 17,10% 17,20%   

 
 

Таблица 6. Измервания на електромагнитно поле за честоти между 0,1 MHz и 300 GHz. 
 

Електрическо и магнитно поле  
с честотен диапазон 100 kHz - 300 GHz 

Работна среда / 
позиция в 
помещението  

Измерено 
E 

V/m 

Калкули-
рано 
B uT 

Калкули-
рано 

S 
W/m2 

Стойности 

AVs(E) AVs(B) AVs(S) 

V/m uT W/m2 

Машинно 
отделение – 
Бойлер 

2,200 0,007 0,013 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Циклоконвертори  

1,500 0,005 0,006 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Изпарители 

2,300 0,008 0,014 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Генератор 1  

2,300 0,008 0,014 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Генератор 2 

2,000 0,007 0,011 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Инсинератор  

1,500 0,005 0,006 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Компресор  

1,600 0,005 0,007 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Маслен сепаратор  

2,700 0,009 0,019 60,37 0,20 50 

Машинно 
отделение – 
Стабилизатори 

2,100 0,007 0,012 60,37 0,20 50 
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Машинно 
отделение – 
Рулева машина  

2,300 0,008 0,014 60,37 0,20 50 

Машинно отделе-
ние – Система за 
обработка на от-
падни води 

1,700 0,006 0,008 60,37 0,20 50 

Главно Разпреде-
лително Табло 1  

1,900 0,006 0,010 60,37 0,20 50 

Главно Разпреде-
лително Табло 2 

2,300 0,008 0,014 60,37 0,20 50 

Централен Пункт 
за Управление  

2,200 0,007 0,013 60,37 0,20 50 

 
 

Таблица 7. Измерване на статично магнитно поле  
с честотен диапазон 0 Hz - 1 Hz. 

 

Статично магнитно поле с честотен диапазон 0 Hz - 1 Hz 
Ефекти върху здравето 

Работна среда /  
позиция в помещението 

Измерени стойности 
B0 mT 

Ниво на действие  
B0 mT  

Зарядна станция за батерии 
Jungheinrich SLH 090  

0,357  0,500  

 
Таблиците 5, 6 и 7 обобщават и онагледяват резултатите, спрямо допустимите 

граници, според Европейското законодателство. В Таблица 5 са представени резулта-
тите за електрическо и магнитно поле, с честоти между 1 Hz и 100 kHz, в процентно 
отношение. От изследването се вижда, че няма стойности, които да надвишават нива-
та на действие, като най-високото, измерено такова е близо 40% от допустимото. 

В Таблица 6 съм представил измерването на електромагнитно поле в честотен 
диапазон 0,1 MHz и 300 GHz. Получените резултати са далеч от от допустимите норми! 

В Таблица 7 съм направил замерване на статично магнитно поле с честотен диа-
пазон от 0Hz до 1Hz, единственото близко до тази честота оборудване е зарядната 
станция за батерии. Измерените стойности са близо 70% от допустимите такива, но 
нека се има впредвид, че това е работно помещение, в което човек не се излага за 
дълго време в обсега на полето.  

Целта на работата е да се оцени влиянието на електромагнитните полета от 
корабното оборудване върху обслужващия го персонал. Като заключение бих казал, 
че на борда на кораба, на който бяха направени изследванията, не се установиха 
никакви застрашаващи здравето на човек, високи нива на електромагнитно излъчване 
в честотен диапазон от 0 Hz до 300 GHz, според изложените в интернет Европейски 
стандарти за експозиция на човек в електромагнитно поле. 
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МЕТОДИЧЕСКО ПОСОБИЕ „НАРЪЧНИК ЗА ПИСАНЕ  

НА ВЪЛШЕБНИ ПРИКАЗКИ“ 
 

Весела Панчева Стоянова 
Бургаски свободен университет 

 
METHODICAL GUIDE „HANDBOOK FOR WRITING FAIRY 

TALES“ 
 

Vesela Pancheva Stoyanova  
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The methodical guide „Handbook for writing fairy tales“ is a book for teachers, 
parents, psychologists, and anyone who wants to participate in the creation of fairy tales, 
along with children of primary school age (third and fourth grade) and older. This guide 
contains instructions for work and detailed explanations of the steps to be taken to create a 
children's product. It offers a variety of resources that could be used both in compulsory 
training classes and in activities of interest in full-time training regime, as well as at home 
and outdoors, because the guide is part of a comprehensive set of interactive board game. 
 
Key words: methodical guide; various methodological resources. Interactive board game 

 
 

В настоящата публикация се прави анаонс на един от крайните продукти на 
дисертационния труд „Модел за трансформация на агресивно поведение в асертивно 
поведение (авторски), чрез създаване на приказки при ученици в начален етап на 
обучение /3-4 клас/“.  

Методическото пособие „Наръчник за писане на вълшебни приказки“ е своеоб-
разна книга за учителя, родителя, психолога и за всеки, който има желание да участва 
в сътворяване на вълшебни приказки, заедно с деца от начална училищна възраст /3-4/ 
клас и по-големи. Пособието съдържа указания за работа и подробни обяснения за 
стъпките, по които се преминава до създаване на детския продукт. Като всичко ха-
рактерно за детското творчество, тук е по-важен процесът отколкото самият краен 
продукт. Когато детето твори, то създава своята история и това е разковничето на 
творбата – тя разкрива информация за света на детето. Методическото пособие пред-
лага разнообразни ресурси (методически разработки на уроци по формиране на кому-
никативно-речеви умения в часовете по български език и литература и извънкласно 
четене, когнитивни карти – жокери с характеристики на героите и подкрепящи въп-
роси за създаване на самостоятелен текст, детско творчество и др.), които подпомагат 
организирането и провеждането на часовете за сътворяване на вълшебни приказки. 
Процесът може да се реализира, както в часовете от задължителната подготовка, така 
и в занимания по интереси при целодневен режим на обучение, в домашни условия и 
навън сред природата. Наръчникът е част от цялостен комплект от настолна интерак-
тивна игра. Материалите в нея са съобразени както с държавния образователен стан-
дарт и учебната програма, така и възрастовите възможности и интереси на учениците 
от начална училищна степен, перспективите за личностното им развитие и творчес-
ките им изяви. Състои се от разгъвки на магически фигури, познати още от древност-
та т.н. додекаедър. Додекаедърът е изграден от десетстенни фигури с петоъгълна ос-
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нова, които учениците сами трябва да изрежат и сглобят, като това е част от загадъч-
ността на играта. В нея се съдържат още карти – жокери, които спомагат за създаване 
на вълшебна приказка, както и когнитивни карти, които съдържат характеристики на 
агресивно и асертивно поведение.  

Основен акцент в методическото пособие е разработване на система от дейнос-
ти, осигуряващи придобиването на ключови компетентности като комплекс от зна-
ния, умения, способности и мотивация на учениците. Важно значение е отредено за 
изграждане на художествена и естетическа култура, на способности за културно из-
разяване, инициативност и творчество. Книгата съдържа подробни методически ука-
зания за провеждане на самото целенасочено обучение. Предоставени са разнообраз-
ни образователни модели и технологии за постигане на очакваните резултати. В ме-
тодическите указания са представени богатите възможности на междупредметните и 
вътрешнопредметните връзки за реализиране на компетентности и дейности за про-
веждане на обучение с включени методи и форми за създаване на цялостен творчески 
продукт – вълшебна приказка.  

Творческият процес изисква комплексен характер на обучението, което в пред-
лаганото методическо пособие е реализирано чрез откриване на взаимовръзките меж-
ду езиковото и литературното обучение. Езиковото обучение е ориентирано към изу-
чаване на езикови факти и явления и към усвояване на основните правописни и пунк-
туационни норми на българския език. Чрез литературното обучение учениците овла-
дяват умения за художествено възприемане на кратки литературни текстове. Това 
подкрепя самостоятелното четене на книги от детската литературна класика. Чрез 
натрупване на читателски опит се формира придобиване на читателска самостоятел-
ност и широк кръг от интереси. Ето защо извънкласното четене е съществен компо-
нент от обучението по четене с литературно-естетически характер.  

Главният очакван резултат от началното обучение по български език и литера-
тура е малките ученици да придобият компетентности за ефективно участие в кому-
никация чрез реч – тоест обучението има комуникативноречева ориентация. Ето защо 
в него е отделен самостоятелен раздел в обучението, свързан с изграждане на кому-
никативноречеви умения. Не съществува художествено възприемане без реакция, без 
отклик от възприемащия, без той да участва, без да чува, да вижда, да чувства, да 
мисли. Защо няма художествено възприемане без творчество? Отговорът, е че всяко 
възприемане на една художествена творба означава фактически нейното пресъздава-
не, претворяване в съзнанието на възприемащия. 

Тук ясно са разграничени ключовите компетентности: езикови, литературни, ко-
муникaтивно-речеви и социокултурни. Тяхното овладяване е формулирано като очак-
вани резултати и това определя обема на знанията и уменията, представени конкрет-
но според съответната компетентност. Наред с това предложените методични похва-
ти са свързани с целите на обучението по български език и литература с подготовката 
на третокласниците и четвъртокласниците да говорят и пишат правилно и да прила-
гат езиковите си знания в различни комуникативно-речеви ситуации.  

Необходимо да се отбележи, че в предлагания своеобразен наръчник темите и 
дейностите са подбрани така, че да са възможно съобразени с жизнения опит на уче-
ниците. Предполагаемите ситуации на общуване, близки до специфичния за въз-
растта контекст, който те създават допълнително обоганява поведенческия репер-
тоар. Набляга се върху работата с художествени и приказни текстове с цел „усъвър-
шенстване на уменията за възприемане и осмисляне на кратки по обем и достъпни 
като съдържание значими произведения от българската, световната класика и съвре-
менната литература за деца. Допълват се и образци на фолклора; за споделяне на 
впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение; за самостоятелно 
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четене на текстове, подходящи за възрастта; обогатяване на знания, умения и отно-
шения, свързани с общочовешки ценности, национална идентичност и общуване в 
мултикултурна среда“.  

В настоящото пособие тези аспекти са реализирани, като са предвидени въп-
роси, задачи и дейности, които могат да спомогнат за развиване на умения на учени-
ците за извършване на когнитивните операции анализ, синтез, обобщение, осмисля-
не, тълкуване. Значителна е ролята на когнитивните карти – жокери: Как да създам 
своя текст? – подкрепящи въпроси за структурата на текста; Как да обрисувам герои-
те, обстановката и местата, в които се развива действието? Какво се случва с тях? 
Всички те съдействат за развиване на метакогнитивни стратегии за учене и четене и 
които дават възможност на учителя да съдейства на учениците за изграждането на 
умения за учене, чиято основа несъмнено се полага в обучението в началния образо-
вателен етап. По този начин се запазва и реализира подходът комуникативно-речева-
та насоченост на образователния процес – да бъде основна и обединяваща в обуче-
нието по български език и литература. Творчеството на децата е напрегната емоцио-
нална и волева дейност, в която активно си взаимодействат мисленето и въображе-
нието. В детското творчество проличава личното отношение на детето към окръжава-
щата го действителност, неговата лична оценка, чрез която то се приобщава към своя 
свят и изразява необходимостта си да общува с прекрасното. Като процес детското 
творчество се доближава до изкуството, макар че не преследва такъв явен художест-
вен резултат и не е свързано пряко със създаване на художествени ценности. Но не-
говата стойност не се изчерпва само, като обикновено забавление за децата, а е далеч 
по-голяма. В творческия процес се поставя начало на способностите, формират се ин-
тересите, развиват се творческите стремежи и трудолюбието, изграждат се душевната 
красота и благородството.  

В наръчника се представят и разработени уроци, за да бъде максимално полезно 
на всички, които пожелаят да се впуснат в този толкова забавен и същевременно по-
лезен процес, а именно създаване на приказки. 

За още по-вдъхновяващо и запленяващо вэздействие са поместени и авторски 
приказки на участници в изследването на дисертационния труд. Изключително инте-
ресни и свежи – вълшебните приказки сътворени от малките ученици-участници в из-
следването са мощен инструмент за разкриване на много фини пластове от детската 
личност и могат да бъдат индикатор за смущаващи аномалии в детското развитие и 
въображение.  

Веднъж придобили умения за създаване на приказки, учениците могат много 
по-ясно да изразяват себе си, своите мисли и разсъждения, да подкрепят с аргументи 
избора на една или друга постъпка и характеристика на своите герои. Изборът на ге-
рои, място на провеждане на действието, вълшебен предмет, положителен и отрица-
телен герой става на случаен принцип, чрез търкаляне на додекаедъра и така се полу-
чават уникални комбинации на герои, места и събития. Всичко това изпраща детско-
то въображение в непознати до сега територии и го поставя в ролята на творец, създа-
тел, изследовател. Тази роля моментално го поставя в позиция на успешна личност, 
която носи отговорност за действията на своите герои и го кара да бъде внимателно 
към всичко, което се случва с неговите избрани персонажи. Същевременно за опит-
ният специалист освен литературен текст може да разполага и с информация, която 
при други обстоятелства не би излазла на яве, особено за деца жертви на домашно 
насилие или свидетели на такова. Ето защо комплектът е полезен за педагогически 
съветници и психолози в училище, за да се ориентират бързо в подбудите за деструк-
тивно поведение у малките ученици. 
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Книгата следва да се разглежда като методическо средство за подпомагане на 
образователния процес, чрез актуални методически идеи и подходи в съвременните 
условия на обучение, традициите в българското образование и добри практики в обу-
чението. Искрено се надяваме, че тя ще бъде ценен помощник в ежедневната работа 
на началния учител., психолога, ресусния учител, родител. Пособието има потенциал 
да се превърне в настолна игра, която да се играе от цялото семейство, като алтерна-
тива на все по-ширещата се и всепоглъщаща дигитализация и отчуждение, което 
цари в съвременното българско семейство. Поставени в среда на творчество, децата 
разгръщат своя потенциал и се чувстват удовлетворени от процеса на създаване. 
Участвайки заедно със значими възрастни - родител, учител или съученици, детето се 
чувства уверено и спокойно в изразяване на своите емоции чрез средствата на сло-
вото. По естествен и непринуден начин могат да бъдат видяни и другите – скрити 
вътрешни процеси свързани с неговото личностно израстване и развитие. 
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СИВАТА ИКОНОМИКА: ПОДХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ И ЕФЕКТ  
ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

 

Лиляна В. Георгиева, докторант 
СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономика“ 

 
 

Абстракт: Сивата икономика е комплексно и трудноизмеримо явление, присъщо на 
всяка една икономика по света, макар и в различна степен. За да бъдат точни из-
следванията, необходимо е понятието да бъде прецизно дефинирано и затова мате-
риалът представя различни аспекти от него. Разглеждат се и основни подходи за 
измерване на сивата икономика и се прави оценка на предимствата и недостатъци-
те на част от основните от тях. В заключение се разглеждат оценки на сивата 
икономика в страната от български и чуждестранни изследователи и се дискути-
рат основни фактори, които оказват влияние върху размера й. 
 

Ключови думи: сива икономика, методи за измерване на сивата икономика, дефини-
ране на понятието „сива икономика“, оценка на сивата икономика, предизвикател-
ства пред оценката на сивата икономика като дял от БВП, сивата икономика в 
България 

 
 

Феноменът „сива икономика“ се наблюдава във всяка една страна по света в 
различна степен и с различни особености. Сивата икономика е обичайно явление и е 
считана за добър пример за практическо проявление на свободната икономическа 
дейност, тъй като де факто успява да да избегне държавната регулация. Сивите 
дейности имат както неблагоприятни, така и благоприятни ефекти за икономиката 
като цяло [16]. От една страна, те предполагат намаляване на приходите в държавния 
бюджет и избягване на определени законоустановени стандарти и процедури, напри-
мер, което е предпоставка за понижаване на качеството на публичните блага. Учас-
тието на работна ръка в сивия сектор може да бъде в ущърб на работещите, лишавай-
ки ги от осигуровки, сравнително по-благоприятни и по-безопасни условия на труд 
съгласно законоустановените стандарти, както и да насърчи различни видове пре-
стъпна дейност. От друга страна, наличието на сива икономика често се явява „спаси-
телен пояс“ в кризисни периоди, когато безработицата е висока, а също и при други 
пазарни дефицити. Временното участие в сивата икономика би могло да даде начален 
тласък на стартиращите бизнеси и да допринесе за увеличаването на асортимента от 
предлагани стоки и услуги [12, стp.2-3]. Това са само частни примери за проявите на 
сивата икономика, които илюстрират многоликата й същност. Именно поради специ-
фиките на феномена, изследванията му предоставят редица предизвикателства като 
сред основните трудности са дефиниране на понятието и обхвата му, както и досто-
верната количествена оценка на размера. 

Появата на сивата икономика исторически се свързва с централизирането на 
властта и създаването на държавата. От тази гледна точка, можем да разглеждаме 
икономиката в нейния формален и неформален аспект. В литературата се срещат раз-
лични понятия като „сива икономика“, „неформална икономика“, „неформална дей-
ност“, „сенчеста икономика“, „паралелна икономика“, „подземна икономика“, „сив 
сектор“, и др. В по-голямата част от научните статии понятията не са взаимозаменяе-
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ми и обозначават различни явления. Според доклад на ОИСР първоначално терминът 
„неформална икономика“ се е използвал в контекста на анализа на данни и формира-
нето на политики, а днес значението му е с по-голям обхват и включва дейности, 
които не се отчетени в съществуващите официални статистически данни [11]. В тази 
дефиниция са включва производството на стоки и услуги, които имат пазарна стой-
ност, но не допринасят за формирането на държавния бюджет. Въпреки това, даде-
ното определение не е достатъчно конкретно в изследователски контекст поради фак-
та, че е твърде общо и включва три категории дейности, които е трудно да бъдат из-
мерени количествено: 1) законосъобразни дейности, които не са регистрирани, нито 
отчетени, 2) противозаконни дейности, който не подлежат на данъчно облагане, и  
3) дейности, който не се отчитат в БВП на дадена страна като доброволческа или до-
макинска дейност, например. Понятието „скрита икономика“  не е синоним, а може 
да се разглежда и като събирателно понятие за неформалната и черната икономика. 
Според статия на Каземиър (2003) между трите понятия – скрита, неформална и чер-
на икономика, съществува връзка и всяко едно от тях е дефинирано според различна 
основна перспектива: фискалните и административни процедури, наказателния ко-
декс, пазара на труда и статистическите практики, като е възможно и да има частично 
припокриване в обхвата на всяко едно от тях [8]. Изследване на института „Fraser” 
използва терминът „underground economy“ („подземна икономика”) и разглежда де-
финирането на понятието като посочва два основни критерия, които спомагат опре-
делянето му: 1) пазарно ли е производството? и 2) законни или противозаконни са из-
вършените дейности? [18]. Първото разграничение е важно, тъй като повечето тран-
закции, отчитани от националната статистика са пазарни и количествено измерими в 
парични единици. Дейностите, извършвани от домакинствата, например, не са част 
от БВП и основното правило е, че в този показател се отчитат само пазарни дейности 
и резултати. Втората ограничителна линия е дали самите икономически дейности са 
законни или противозаконни (например, търговия и разпространение на наркотици и 
други). Незаконните по своята същност дейности не се включват като компонент на 
сивата икономика, въпреки че показателят БВП включва цялото производство без 
значение от законосъобразността му. Най-основно, понятието може да бъде опреде-
ляно като дела от икономиката, който остава извън наблюденията поради усилията на 
бизнеса и домакинствата да „скрият“ дейността си. Съществуват четири възможни 
определения, които са следните: 

1. Пазарно производство на стоки и услуги (позволени от закона), което избяг-
ва отчитането в официалните изчисления на БВП 

2. Пазарно производство на стоки и услуги, което избягва отчитането в офи-
циалните изчисления на БВП (без значение от законосъобразността) 

3. Пазарно производство на стоки и услуги (без знаение от законосъобраз-
ността), което избягва отчитането на данъчните органи 

4. Пазарно и непазарно производство на стоки и услуги (без значение от зако-
носъобразността), което избягва или е преднамерено изключено от официал-
ните оценки на БВП [18] 

Статиите на Фридрих Шнайдер, водещ експерт в областта, представят една от 
най-разпространените дефиниции на сивата икономика, според която тя включва сто-
ки, услуги и труд, които не са противозаконни, но самото им производство и реализа-
ция са „прикрити“ от съответните държавни органи най-вече с цел избягване на данъ-
ци, осигуровки или покриване на определени изисквания и административни проце-
дури [14, стр. 5]. В друг негов материал в съавторство с друг водещ експерт, Уилиям 
Колинс [16, стр. 23-25], се посочва като най-обща дефиницията, че това са „тези ико-
номически дейности и доходът, получен от тях, които заобикалят или избягват пра-
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вителствената регулация, данъчното облагане или отчитането [16, стр. 24]“. Авторите 
уточняват, че разглеждат само законното пазарно генерирано производство, което е 
преднамерено скрито от публичните власти с мотив избягване на данъчно-осигури-
телна тежест, спазване на определени законоустановени изисквания (например, рав-
нище на минимална работна заплата, стандарти за безопасност на труда и др.) или 
пък определени административни задължения и процедури [16]. Използваната дефи-
ниция, така формулирана, всъщност съвпада с описанието на „скрита икономика“ на 
СНС 2008, т. 6.40 [17] и се счита за универсална. 

Съществена трудност представлява и измерването на сивата икономика. Това е 
логично, заради самата специфика на този икономически феномен: дейностите са из-
вършени, така че да бъдат скрити и да останат извън полезрението на официалните 
институции. Въпреки това обаче оценки на сивата икономика се правят като 
съществуват няколко основни подхода, които позволяват извеждането на количестве-
ни оценки за размера й като всеки един от тях има както своите силни страни, така и 
своите слабости. Количественото измерване е необходимост най-вече за дейността на 
органите на държавна власт, с цел правилно формулиране на икономически политики 
и достигане на поставените цели по най-ефиктивния начин, както и определяне на 
степента на значимост на всяко едно икономическо явление. 

Методите биха могли да се класифицират в три основни групи: макроикономи-
чески, микроикономически и други като са представени в Таблица 1. Друга възможно 
класификация е разделението на два основни типа: преки и косвени [10, 14]. Всички 
от методите се използват от изследователите в сферата на сивата икономика, но 
получените оценки от всеки един са много различни и отклоненията са значителни. 

 
Таблица 1: Класификация на основните методи  

за измерване на сивата икономика [8] 
 

Методи с 
макро модели 

Монетарен метод 
 Пари в обращение/депозити 
 Транзакционен 
 Търсене на пари в брой 
Метод на несъответствието (Discrepancy method) 

Анализ на чувствителността 

Метод на ненаблюдаваните променливи (MIMIC и други) 

Метод на входящите ресурси (електричество и други) 

Методи с 
микро модели 

Анализ на несъответствието върху индивидуални записи и данни 

Данъчен одит 

Анкетни проучвания на домакинствата 

Търсене на труд 

Предлагана на труд 

Метод на случайния отговор 

Други методи 
Наблюдение и участие 

Метод „Делфи“ 

Източник: Kazemier, B. The Underground Economy; A Survey of Methods and 
Estimates, 2003. 
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Голяма част от микроикономическите методи са преки и включват анкетни про-
учвания и извадки от тях, данъчни ревизии, анализ на несъответствието и чувстви-
телността на данни за домакинствата и индивидите. Най-широко използвани са ан-
кетните проучвания, данъчните проверки и анализите на несъответствието. При ан-
кетните проучвания главен недостатък се явяват именно присъщите грешките и не-
точностите, тъй като качеството и обхватът на получените данни зависят до голяма 
степен от добрата воля и съвестността на респондентите. Друга особеност е, че тема-
та за сивата икономика и участието в нея е по-деликатна и участниците в подобен 
тип проучвания може да не желаят да отговорят честно или пък въобще да предоста-
вят информация. Поради тази причина обикновено има сериозни проблеми с данни-
те, но, от друга страна, методът позволява по-прецизна формулировка на въпросите, 
извличане на повече характеристики за типа дейности, както и за профила на участ-
ниците. По този начин изследователят има възможност да изучи пряко и подробно 
стурктурата на сивата икономика, като има свободата да оформи въпросника си и да 
определи подходящ начин за провеждането на проучването: онлайн, лице в лице, 
подходи ако респондентът се колебае или не желае да отговори, и други. Друг често 
използван метод е измерване на несъответствието между декларирания доход за да-
нъчни цели и фактически установения чрез селективни проверки. Програмите за фис-
кален одит се считат за особено ефективни и чрез тях могат да бъдат съставени оцен-
ки за размера на сивата икономика. Използването на подобни данни обаче също пос-
тавя предизвикателства, тъй като използваната извадка невинаги е представителна, 
тъй като данъчните проверки не се случват на напълно случаен принцип, а се назна-
чават по повод на съмнения или висока вероятност за данъчна измана на база декла-
рираните доходи и имущество. Затова е възможно оценките, базирани на този подход 
да бъдат изкривени и да отразяват само сивата икономика, в която участват единстве-
но икономически субекти с определени характеристики, обхващайки на практика са-
мо част от сивата икономика: поради тази причина микроикономическите методи 
често дават подценена оценка на размера на сивата икономика [8].  

При макро методите оценките на сивата икономика се правят косвено, т.е., из-
позват се официални статистически данни за различни показатели като размера на 
депозитите, паричната маса, обема на транзакциите, и други и се изследва динамика-
та им. Обичайно при тях е, че получените чрез тях оценки са надценени поради проб-
лема с двойното отчитане. Основен подход е монетарният, който е представен от 
Питър М. Гутман през 1977 г. [6], в статия, в която прави оценка на сивата ико-
номика в САЩ. Други автори като Едгар Фейдж и Вито Тандзи по-късно прилагат 
метода и го доразвиват с различни допускания, като добавят инструменти на иконо-
метричния анализ с цел прецизиране на моделите и преодоляване на критиките [1]. 
Монетарният подход може да се приложи от три гледни точки: 1) съотношение меж-
ду пари в обращение и депозити (представен от Питър Гутман [5]), 2) транзакционен 
подход, който се базира на уравнението на Фишър, описващо количествената теория 
на парите (разработен от Едгар Фейдж [3]), и 3) търсене на пари в брой (от Вито 
Тандзи [4]). Критиките към монетарния подход, независимо от частния метод, са 
свързани с базовите допускания. Една от тях е, че фактор за увеличаване на сивата 
икономика са промените в данъчната политика и държавните регулации, което пък 
води до по-високо търсене на пари в брой, поради допускането, че сивите практики 
са свързани с транзакции с пари в брой – допускане, което макар и логично, все още 
не е емпирично доказано и прието единодушно. Друга критика, насочена към тран-
закционния метод, е, че допускането за постоянно съотношение между общ паричен 
поток и национален доход може да е погрешно и да се изменя заедно с настъпващите 
във времето структурни икономически промени и получените резултати не са после-
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дователни. Съществуват критики и към начините на изчисление на скоростта на об-
ращение парите, както и поради неотчитането на нови пазарни специфики, влияещи 
на агрегатите като различните финансови инструменти, депозитите в евродолари, и 
други, както и че последният метод, разработен от Тандзи, не отчита ролята на 
данъчното облагане [8]. Моделът MIMIC (Multiple Causes Multiple Indicators) е по-
специфичен иконометричен подход и се категоризира като непряк. Той използва 
структурно моделиране на уравнения (SEM) и в него заляга концепцията за ненаблю-
даваната променлива. Подходът допуска, че дадена латентна (ненаблюдаема) про-
менлива, в случая размера на сивата икономика, е свързана с набор от екзогенни про-
менливи, които отразяват промените в нея [2]. При MIMIC е необходимо първо да 
бъде изведен теоретичен модел за обосновка на връзката между екзогенните промен-
ливи и латентната и поради тази причина моделът се използва най-вече за потвърж-
даване на зависимостта, отколкото за обясняването й [10, стр. 12-13]. MIMIC търпи 
критики заради това, че дава само относителни тежести и е необходимо приложе-
нието на други подходи, които да потвърдят каузалността и да оценят валидността на 
получените оценки. Затова се препоръчва този подход да бъде комбиниран с някой от 
останалите макро подходи като с този за входящите ресурси, например [10, стр. 15]. 
Съществуват и забележки относно използвания иконометричен апарат, както и към 
теоретичната обосновка на основните допускания [2]. Останалите макро методи също 
имат слабости като, например, методът за вложения физически капитал, не отчита 
спецификите на всяка една индустрия, тъй като производството в различните сектори 
не зависи само от вложените ресурси: проблем е определянето на универсален осно-
вен производствен ресурс за всички сектори. В замеделието, например, метерологич-
ните условия имат водеща роля при определянето на обема на продукцията, а в раз-
виващи се страни е възможно електроенергията да не е основният енергоносител за 
всички сектори. Друг аргумент против този метод е, че пренебрегва тенденцията към 
постигане на енергийна ефективност и пестене на природните ресурси. При методите 
на несъответствие има риск данните за официалните показатели да не са съпостави-
ми, в зависимост от използвания източник или пък специфики в отчитането в съот-
ветната държава [8, стр. 20]. 

Останалите два метода за оценка на сивата икономика, са наблюдение и участие 
и методът „Делфи“. Първият метод може да бъде характеризиран като пряк и подоб-
но на анкетните проучвания дава възможност на изследователя да се докосне до са-
мото явление, да стане пряк участник и да го наблюдава от различни роли. От друга 
страна, основен недостатък при него е ограниченото му приложение до относително 
малък географски район, което значително увеличава риска от генерализация на по-
лучените резултати и тенденции. Методът „Делфи“ може да се отнесе към косвените 
и събира експерти с различни мнения и познания относно сивата икономика, като 
всички те са внимателно подбрани, а условия са да не се срещат и да не знаят кои са 
останалите участници. Методът се прилага в няколко кръга като във всеки експерти-
те изразяват мнението си писмено и изследователят систематизира резулаттите. 
„Делфи“ позволява на участниците да бъдат максимално обективни, без да се влияят 
от реакците на останалите и организацията не позволява на нито един участник да 
доминира в дискусията. От друга страна обаче, практически се появяват затруднения, 
тъй като експертите са склонни да дават не личното си експертно мнение, а тезата, 
поддържана от институцията си. Друг появяващ се проблем е различната експертиза 
на всеки участник или пък недостатъчната, която не позволява равнопоставена 
дискусия или пък допирни точки, въпреки предварителната селекция. 

Всеки от оценъчните методи има своите плюсове и минуси и затова се препо-
ръчва използването на комбиниран подход за по-реалистично измерване на сивата 
икономика. Интересно е да се разгледат оценките за сивата икономика в България, 
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използваните методи от различните автори и да се направи анализ на получените ре-
зултати. Значително предизвикателство е свързанно с данните за страната ни, тъй ка-
то са от различни автори и за различни периоди, което ги прави относително по-труд-
но съпоставими. На фона на ЕС, България е в челните места по размер на сивата 
икономика от БВП. Шнайдер и Медина използват в свое изследване [10] метода 
MIMIC и изчисленията им показват, че страната ни е с резултати, убедителни над 
средното за ЕС както е представено в Таблица 2: в периода 2010-2013 г. данните им 
илюстрират размер на сивата икономика в порядъка 23,5-22% от БВП [10]. Според 
изследване на проф. Ченгелова, основано на анкети, през 2010 г. относителният дял 
на сивата икономика според населението е 58%, а през 2013 г. стойността на същия 
показател намалява до 52,6%. Данните от анкетите й с работодателите показват по-
ниски резултати: оценките им са, че делът на сивата икономика е 42,2% през 2010 г., 
36,8% през 2012 г. и през 2013 г. – 33,6%. От друга страна, данните от работници и 
служители дават оценка на сивата икономика от 48,6% за 2010 г., 41,3% за 2012 г. и 
50,9% за 2013 г [21, стр. 13-14]. Интересни са получените референтни стойности и от 
други източници като НСИ, например, откъдето отчитат, че размерът на сивата ико-
номика за 2007 г. като 7% от БВП, а през 2015 г. – 8.9% [20, стр. 14]. Друго изслед-
ване на проф. Петранов, доц. Златинов и д-р Атанасов от 2022 г., базирано на моне-
тарния подход от гледна точка на дяла на парите в обращение от паричния агрегат 
М1, дава оценка на размера на сивата икономика за периода 2006-2019 г. [13]. За съ-
поставка, средните стойности от осемте използвани модела за разглежданите отделни 
години са следните: 2010 – 34,3%, 2011 – 29,1%, 2012 – 29,5% и 2013 – 29,2%, като 
тенденцията е, че през следващите години размерът намалява, достигайки до 21,1% 
за 2019 г. [13, стр. 12-14]. Резултатите от изследването са близки до получените 
оценки на Шнайдер и Медина в сравнение с получените данни от другите източници. 
Получените стойности от различните изследователи нагледно илюстрират предизви-
кателствата при измерването на този икономически феномен. За най-точни оценка на 
размера на сивата икономика се препоръчва използване на комбиниран подход и съ-
поставка на данните именно поради различните слабости на всеки един от наличните 
методи, както и допълнителен анализ. 

 

Таблица 2: Сивата икономика като дял от БВП в България и средно за ЕС-28  
за периода 2006-2015 

 
Източници: 
Оценки BGR IMG, EU-28 IMF: Medina, M., Schneider, F. Shadow Economies Around the 

World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper No. 18/17., 2018 
Оценка BGR 2022: Petranov, S., Dimitar Zlatinov and Ilia Atanassov. The Shadow Economy 

in Bulgaria during the Period 2006-2019, Economic Studies, No5, 2022 
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При всички положения обаче, страната ни запазва челните си позиции по отно-
шение на този показател в ЕС. Едно от възможните заключение по отношение на си-
вата икономика е, че тя се отличава с характерна устойчивост през годините и в сил-
на зависимост от политико-икономическата среда в страната. От друга страна, сивата 
икономика отразява до голяма степен народопсихологията и дори биха могли да бъ-
дат направени косвени изводи относно обществените нагласи относно ефективността 
на държавата по отношение на осигуряването на публични блага, например, а също и 
за начина на живот. Различни са факторите на влияние като в литературата за основ-
ни се посочват данъчно-осигурителната тежест и сложност на административните 
процедури, данъчни морал, а в някои статии също дори и емиграцията, застаряването 
на населението, ниската степен на доверие между управлявани и управляващи, 
дефиците на пазара на труда и други. Изследване на АИКБ, част от композитния 
индекс „Икономика на светло“, посочва основните пет проявления на сивата иконо-
мика по отношение на пазара на труда, които са: работа без договор, работа с договор 
с фиктивни клаузи, допълнително доплащане на необлагаема сума в брой („заплата в 
плик”), прикрити трудови договори, фалшива самонаетост и извънреден труд без въз-
награждение [19], което е показателно за разнообразните прояви на феномена във 
всеки един сектор. Безспорно е обаче, че съществува отрицателна зависимост между 
размера на сивата икономика и икономическия растеж [5, 12]. Затова е необходимо 
да бъдат предприети навременни и адекватни мерки с цел ограничаването й за пости-
гане на по-високи темпове на икономическо развитие, което би било предпоставка за 
повишаването на качеството на живот в страната. 
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РАЗЛИКИ МЕЖДУ НЕСТОПАНСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ 
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DIFFERENCES BETWEEN NON-INVESTMENT AND 

INVESTMENT ACCELERATORS IN BULGARIA 
 

Yavor Zhivkov Gochev 
 
 

Abstract: The „Investment Accelerators” (IA) take part in a start-up in the form of equity 
and aim to make money from the companies they support. The second type of accelerators 
are „Non-Investment Accelerators" (NIA). They are looking for impact and effect that is 
not measured by the financial results of a start-up. The Non-investment accelerators do not 
take a stake in the companies, but instead often rely on charitable support to fund their 
activities. 
 
Keywords: accelerator, non-investment accelerator, investment accelerator, entrepreneur, 
entrepreneurship, startup 

 
 

Увод 
Макар че акселераторските програми стават все по-популярни и многобройни, 

малко се знае за същността на тези програми и тяхната работа. Най-често акселерато-
рите обединяват групи от опитни предприемачи или експерти, които под формата на 
структурирана програма предоставят услуги, офис пространство, напътствия, мен-
торство, мрежа от контакти, управленски услуги, знания и експертиза на стартиращи 
фирми, за да им помогнат да успеят в ранните етапи от тяхното съществуване, когато 
рискът е голям [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]. Те помагат с изграждането на екипа на даден 
стартъп, участват в прецизирането на самата идея и предоставят менторска подкрепа 
от самото начало, през фазата на прототипиране и развитие на продуктите и услуги-
те. Те предлагат интензивно обучение, подобно на лагер, където участниците са под-
брани сред голяма група кандидати, като се допускат само тези с най-обещаващи 
идеи [7]. Най-често акселераторските програми продължават около 3 месеца, като в 
края на програмата участващите екипи и компании представят своя напредък пред 
жури, което може да е съставено от опитни предприемачи, ментори и потенциални 
инвеститори. Най-добрите екипи могат да получат финансиране за реализиране на 
своите проекти [4]. Наличието и предоставянето на финансиране от акселераторите, 
както и продължителността на менторската подкрепа и образователната програма мо-
гат да варират. 

Акселераторските програми в България се появяват сравнително скоро след ус-
тановяването на подобен тип програми в Европа. Макар и догонващи в този процес, 
организациите в България са приели добрите практики и са се възползвали от вече 
наличния опит, за да създадат пълноценни акселераторски програми, които да под-
крепят развитието на стартиращите предприемачи в нашата страна. Доколкото това 
явление е бързо развиващо се, разнообразно, гъвкаво, витално и стимулиращо мест-
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ната икономика, вероятно то ще бъде все по-актуална тема за изследователите на 
предприемачеството в България. 

Настоящата статия се фокусира върху разликите между двата вида акселерато-
ри, разгледани по отношение на техните цели, предоставяне на подкрепа, размер на 
предоставяното финансиране и способността на компаниите, преминали през тях, да 
се развиват и да привличат последващо финансиране. Изследването се базира на ди-
сертационен труд, чиято защита предстои, проучващна дейността на инвестицион-
ните и нестопанските акселератори в България и тяхната роля в предприемаческата 
екосистема [9].  

 
Основни характеристики на нестопанските и инвестиционните акселератори 
Brenthal (2015) изследва двата типа акселератори [10]. Инвестиционните акселе-

ратори – „Investment Accelerators“, стават част от стартиращите фирми под формата 
на дялово участие и имат за цел да спечелят пари от компаниите, които подкрепят. 
По отношение на предоставения рисков капитал те се очертават като своеобразен 
експеримент в областта на финансите, предназначен да реализира печалба. Основна 
разлика между акселераторите и рисковите капиталисти, които предоставят само фи-
нансиране, е помощта, която акселераторите оказват на предприемачите още в най-
ранните стадии на развитието им. Най-характерните им компоненти са следните: със-
тезателен принцип на кандидатстване и подбор на предприемачите и стартиращите 
компании, разполагане на стартиращите компании в конкретно физическо простран-
ство, интензивно менторство и обмен на информация както между ментори и компа-
нии, така и между самите компании. Компаниите получават определено финансиране 
в замяна на дял от компанията. Според Brenthal може да се говори за няколкостотин 
подобни акселератора в световен мащаб. Най-известни сред тях са: „500 Startups“, 
който е един от най-високо ценените и се развива на принципа на франчайза, 
Techstars и MuckerLab.  

Нестопанските акселератори – „Non-Investment Acelerators”, търсят въздействие 
и ефект, който не се измерва с финансовите резултати на стартиращите предприятия. 
Акселераторите с нестопанска цел не взимат дял от компаниите, на които помагат, а 
вместо това често разчитат на публична или частна благотворителна подкрепа за фи-
нансиране на дейностите си. Основните им цели са икономическо развитие, пред-
приемаческо образование или друга социална цел [9]. 

Критериите, които се използват, за да се определи кое начинание може да бъде 
счетено за акселератор са следните: това са програми, които подкрепят развитието на 
новостартирали компании чрез предоставянето на обучителна програма и менторска 
подкрепа. Програмите трябва да имат продължителност между 1 и 3-4 месеца, както 
и сезонност (т.е. да имат повече от едно издание). Също така, те могат да предоставят 
или не финансиране на своите компании, без да е задължително да получават дял от 
тяхната собственост. Чрез проучването и анализирането на вторични източници на 
информация – публично достъпни научни изследванияза акселераторите, както и тех-
ните електронни страници, са идентифицирани 15 програми в България, които отго-
варят на изискванията за това една програма да се определи като акселератор. До 
всичките програми бе изпратен онлайн въпросник свързан с тяхната работа, като 
представители на 10 програми се включиха в изследването.  

Вторият онлайн въпросник бе насочен към компании, преминали през самите 
акселераторските програми. Той беше разпратен до всички компании / екипи, които 
са участвали в различните програми и техните издания. 183 от общо 1024 са попъл-
нили въпросника. След събирането и анализа на количествените данни са проведени 
и полуструктурирани интервюта с три групи респонденти. Първата група са предста-
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вителите на десетте програми, попълнили онлайн въпросниците. Целта на интервю-
тата е да надгради събраните данни и да допринесе за по-задълбочен анализ. Втората 
група респонденти е извадка от 16 компании, попълнили въпросника, насочен към 
компании / екипи. В третата група са включени 16 ментори и експерти, които дават 
своята по-широка и допълваща гледна точка за състоянието и развитието на акселе-
раторските програми в България и ролята им в предприемаческата екосистема.  

На първо място са определени типовете акселератори, базирано на самоопреде-
лението на техните представители. Според получените отговори 5 от акселераторите 
са в категорията на инвестиционните акселератори, а останалите 5 се отнасят към не-
стопанските акселератори, (Таблица 1). До същото заключение може да се достигне и 
след преглед на описанието на самите програми, което е достъпно на техните 
уебстраници. 

 

 

Таблица 1: Акселераторски програми според вида 
 

Размер на предоставено финансиране и брой финансирани проекти 
Една от основните разлики по отношение на финансовата подкрепа, предоставя-

на от двата типа акселератори, е нейният размер. От Графика 1 може да бъда напра-
вено заключението, че инвестиционните акселератори предоставят много по-голямо 
финансиране в сравнение с нестопанските такива. В голяма част от случаите целият 
награден фонд, който се разпределя между няколко проекта при нестопанските аксе-
лератори, се равнява на размера на инвестиция, която може да бъде получена от само 
една компания, участвала в инвестиционен акселератор. Във всяка програма се под-
крепят по няколко проекта.  

 

 
Графика 1: Финансиране, предоставено от различните организации  

в провежданите от тях акселераторски програми 
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Също така, от Графика 2 може да се направи изводът, че броят на участниците в 
различните кохорти на отделните акселераторски програми, които получават инвес-
тиция, е много близък до броя на компаниите, които, всъщност, са участвали в даде-
на програма. Тоест, инвестиционните акселератори изключително фокусирано под-
бират участниците в своите програми и много голям процент от включилите се про-
екти получават инвестиция. От своя страна, нестопанските акселератори работят с 
по-големи кохорти, като много малка част от проектите, обикновено 3 до 5, си раз-
делят наградния фонд. Може да се заключи, че нестопанските акселератори дават 
достъп на по-голям брой проекти и предприемачи до програмите си, защото тяхната 
основна цел е да подкрепят развитието на предприемачеството, като тази добавена 
стойност е по-важна от реалната възможност за растеж на самите проекти.  

 

 
Графика 2: Брой на екипи и компании, преминали през отделните  

акселераторски програми 
 
Интересно е да се отбележи също така, че докато представителите на инвести-

ционните акселератори споделят за нуждата от по-големи суми за инвестиция в ком-
паниите в най-ранната им фаза на развитие, то представителите на нестопанските ак-
селератори говорят за нуждата от развитие на така нареченото отговорно инвестира-
не или „impact investment“, което добива все по-голяма популярност в Европа, но все 
още е в начална фаза в България. 

 
Последващо финансиране 
Привличането на последващо финансиране от проектите, взели участие в раз-

лични акселераторски програми, също дава допълнителен поглед върху различията 
между нестопанските и инвестиционните акселератори.  

Според наблюденията на представителите на отделните организации, когато 
става дума за инвестиционни акселератори, то между 20 и 40% от проектите успяват 
да привлекат последващо финансиране, докато при нестопанските акселератори пос-
ледващо финансиране привличат под 20% от участниците. 
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Данните, събрани от представители на проектите, преминали през акселератор-
ски програми показват, че 100% (35 проекта) от преминалите през инвестиционен 
акселератор са успели да привлекат последващо финансиране, докато малко над 32% 
(48 проекта) от преминалите през нестопански акселератор са успели да намерят 
последващо финансиране (Графика 3). 

 

 
Графика 3: Привлечено финансиране – съпоставка между нестопански  

и инвестиционни акселератори 
 

Поради броя на проектите, взели участие в попълването на онлайн анкетата, не 
може да се твърди, че извадката е напълно представителна, но може да се направи 
предположение, че участието в инвестиционен акселератор повишава шанса за полу-
чаването на последваща инвестиция от дадена компания. Както беше вече споменато, 
това може да бъде обусловено от целите на различните програми, както и от екипите, 
които се стремят да подкрепят. 

В заключение, може да се каже, че съществуват разлики между нестопанските и 
инвестиционни акселератори в България, които са в съответствие с описаното лите-
ратурата и световните тенденции. Първите финансират проекти и компании, като по-
лучават дялово участие срещу инвестираните средства и целят да спечелят от расте-
жа на компаниите. Вторият тип акселератори са тези с нестопанска цел, които търсят 
социален ефект и въздействие за развитие на средата, като финансовият разтеж не е 
основен критерий. Те не взимат дял от компаниите, като основните им цели са иконо-
мическо развитие, предприемаческо образование или друга социална цел. Когато ста-
ва дума за размера на предоставяното финансиране от двата типа програми може да 
бъда направено заключението, че инвестиционните акселератори предоставят много 
по-голямо финансиране в сравнение с нестопанските такива, а когато става дума за 
последващо финансиране, може да се направи заключението, че преминаването на 
дадена компания или даден проект през инвестиционен акселератор повишават шан-
совете за получаването на последващо финансиране. 
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Abstract: This research examines how integrated systems of (decentral) digital 
technologies across value chains in the agri-food industry might impact the evolution of the 
industry´s value chain. The research is exploratory as the field is yet emerging, thus 
research was conducted via a mixed methods/triangulation approach, via (a) extensive 
literature research, (b) case studies with nine examples of three different industry types, 
and (c) in-depth expert interviews with experts from various areas of the agri-food industry. 
Initial findings reveal that most players initiate or drive the implementation in order to 
shape evolving market standards according their needs and to support positioning of their 
products towards customers. Sustainability will serve as key driver of this evolution and 
efficiency gains will be revealed but likely not sufficient to fully substitute certain roles such 
as of validating institutions by digital technologies. Generally, those systems of connected 
digital systems are seen as potential enabler of a data economy with new forms of trade 
and new types of co-operations and business models and competition between existing 
digital solutions might increase due to improved comparability enabled by more 
transparency. 
 
Keywords: Value Chains, Agriculture, Nutrition, Platforms, IoT, Blockchain 

 
 

1. Intro and context 

The Agri-Food industry is a very broad industry that comprises many different 
players along its value chains. Very often many production steps are required to ensure that 
final consumer products arrive in supermarkets´ shelves and at the same time large (global) 
food producers and raw material suppliers need to interact with small farmers with often 
purely local scope to ensure that production runs smoothly. This makes the value chains of 
the agri-food industry not only very extensive but also complex to navigate as most of the 
players somehow depend on each other for a suitable final outcome at consumer level 
(Rejeb, et al., 2019).  

 

One example is the coffee value chain that entails at least 4 major steps (Grabs & 
Ponte, 2019): 

 Growth & harvest: Coffee beans are grown at farmer level. Most of those farmers 
are smaller family-owned companies that depend on the yield of the latest harvesting of 
their coffee beans and prices they can realize when selling them in order to feed their 
families. In some cases farmers work on their own and even process the coffee beans after 
harvesting. In other cases, they sell their coffee beans to cooperatives, processers or 
exporters and wholesalers.  

 Drying & processing: Coffee beans are dried and processed, either directly by the 
farmers or specialised processing companies. Once being processed and packed, it can be 
that coffee beans from various sources (i.e., from various farmers) are mixed and blended. 
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Often the drying and initial processing steps happen within the country of origin and then 
afterwards the coffee beans get sold and shipped to other countries around the globe. 

 

 Roasting: before being ready for direct marketing to consumers, coffee beans need 
to get roasted. Usually this happens at larger roasteries that can realise economies of scale 
to optimise profitability and ensure competitive pricing at consumer level. Nowadays, 
likewise also smaller roasteries are coming up that position themselves rather in the 
premium segment. If coffee beans with special characteristics are used, i.e., such as bio-
based or organically-grown coffee beans, roasteries need to trust those players from which 
the purchase the not yet-roasted coffee beans that their coffee beans match the 
characteristics they claim to be. This shows already now that the value chain of coffee 
beans can be subject to potential trust issues, i.e., fraud, as beans are quite homogenous and 
it is quite tricky to testify the precise origin. After the roasting, roasted coffee beans get 
packed and labelled to be sold to end customer level. In some cases, larger roasteries work 
for many (larger and smaller) brands as tolling manufacturers, in other cases consumer 
brand owners operate their own roasteries or wholesalers operate roasteries and then sell 
roasted coffee beans to consumer brand owners. Hence, this value chain step shows 
explicitly how complex value chains in the Agri-Food industry can be. 

 Marketing & Consumption: as final step, roasted coffee beans get marketed to 
consumer level, meaning that they get either sold directly to consumers via e-commerce, 
supermarkets or similar points of sale or they are sold to restaurants, hotels and cafes that 
create coffee servings for consumers finally. 

 

 
 

Figure 1: Schematic graph of major steps of coffee beans value chain.  
Source: created by author, 2022 

 
The value chain of coffee beans shows exemplary how complex and multi-

dimensional value chains in the Agri-Food industry can be and that various players can 
operate at different steps of the industry´s value chain at the same time. Furthermore, it 
shows that Agri-Food value chains do often comprise different types of players with local, 
regional or global scope, rather small and rather large ones, with most of them depending 
on each other to finally create value for consumers. Thus, an effective value chain in this 
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industry is one that balances all those different positions and interests in an effective way 
(Tripoli & Schmidhuber, 2018). 

In particular two elements are important when looking at the Agri-Food industry and 
its value chains: 1. the yield and reliability of the of raw materials (growth & harvesting) 
and 2. the general transparency of the value chain from crop level to consumer level to 
ensure that certain quality statements are met (such as „organic”). 

Looking again at the example of the coffee beans value chain, it is obvious that many 
players depend on other players at different steps to operate successfully. I.e., farmers 
depend on consumer brands (and maybe wholesalers as intermediaries in-between) to sell 
their products and realise good prices for them, likewise consumer brands depend on the 
farmers to get supplied with sufficient quantities. Taking this into account, the power 
pattern of the coffee beans value chain is two-fold, with potentially high bargaining power 
at farmer level and at consumer brand level. In particular, as with all products of natural 
origin, the harvesting and its yield is key for the success of the whole value chain. By this, 
the harvesting depends on various elements and conditions such as the quality of the soil, 
the availability and quality of seeds, crop protection, water and other input factors and on 
the weather in most cases. This consideration makes the value chain of coffee beans even 
more broad and complex as raw material suppliers, crop protection companies and other 
players also play a vital role in the effectiveness of the value chain and therefore need to be 
considered as – at least indirect – participants of the agri-food industries´ value chains. In 
the past, the harvesting was the result of the farmers experience, the quality of raw 
materials and proper usage of growth-supporting aids (e.g., crop protection or stimulants) 
and finally the weather. With new digital technologies on the rise such as Internet of Things 
(IoT) and distributed ledgers (e.g., blockchain), farmers can operate their processes more 
effectively and efficiently, for example only deploying crop protection only where required. 
This so-called precision farming could potentially change the current power position of 
farmers and/or those who provide these technologies to the agri-food industry (Patel, et al., 
2021). 

Especially for homogenous products such as coffee beans, rice or similar, 
transparency and traceability along value chains are important. In particular, this hold true 
for value chains that are as broad and complex with players on local and global scope at the 
same time as outlined by the use case of coffee beans above. For example, if consumer 
brand owners for coffee beans aim to sell their beans as organic, they need to ensure that 
the respective beans have been grown and processed according to these standards and did 
not get mixed with other non-organic beans in the meantime. Due to the nature of coffee 
beans -as they almost look the same independently if they are organically-grown or not – 
value chain players need to ensure those characteristics by managing transparency along the 
flow of goods ideally without any interruptions. 

 

Another example that outlines the complexity of value chains in the Agri-Food 
industry is the value chain of meat production as this also connects and includes the value 
chain of crop production as relevant input factor. The meat value chain comprises at least 4 
major steps (Zokaei & Simons, 2006): 

 Feedstock supply: Animals are fed by crops such as corn but also by specific 
growth-support agents. By this, the yield, quality and availability of the crop value chain 
plays an important role when assessing the meat value chain. Likewise, many animals are 
fed with nutritional agents that should support proper growth of the respective animal. 
These products are often produced by larger chemical companies and are either sold 
directly to farmers or to pre-mixers that blend different nutritional aids and then sell to 
farmer level.  
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 Feeding & breeding of animals: Animals are grown on farms whereby a diverse 
picture can be observed with very large animal farms and also smaller (often local) players. 
In some cases, consumer brand owners operate their own farms while in other cases farms 
work as tolling manufacturers for various consumer brands.  

 Slaughter and processing: The slaughtering and processing of meat (i.e., cutting in 
different pieces) can happen either directly on the respective farm or at specialised meat 
processers. Hereby also a mixed picture can be observed with consumer brands that operate 
their own processing facilities and others that source from slaughtering providers. 

 Marketing & Consumption: finally, meat is sold to consumers, often in 
supermarkets or similar points of sale, meanwhile also online. Hereby it can be seen that 
some larger supermarket companies sell meats via their own consumer brands while at the 
same time selling other consumer brands as well. More recently, certain quality aspects and 
consumer claims get more and more prominent, i.e., claims that relate to the composition 
and origin of the feedstuff like bio-based feedstock, and certain quality criteria of the 
treatment of animals during the breeding phase, e.g., indoor-breeding versus open land-
breeding. 

 

 
 

Figure 2: Schematic graph of major steps of meat value chain,  
Source: created by author, 2022 

 
This example shows even more how complex value chains in the agri-food industry 

can become if the effectiveness of one value chain (i.e., the meat value chain) relies to a 
certain extent on the effectiveness of another one (i.e., the crop value chain) (Taylor, 2005).  

Thus, it can be stated that the value chains of the agri-food industry are very 
comprehensive and complex ones. From farmers  that grow food on their fields to 
supermarkets where consumers can buy products, it is a long way with many food 
processors and manufacturers being involved. On various levels of these value chains 
problems and issues can arise and new technologies are explored. For example, many 
goods need to be stored chilled along sometimes long logistical routes. Hereby they require 
constant measuring for which the Internet of Things (IoT) and technologies like blockchain 
could eventually play a beneficial role as they potentially can enable real-time data flow to 
provide transparency instead of trusting certificates of processors and individual value 
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chain players or similar elements of authentication. As this is possible from a pure 
technological point of view, it is subject to research if and how current value chains in the 
agri-food industry will be shaped and if new value chain models might evolve around these 
digital technologies (Rejeb, et al., 2019).  

Especially the agricultural and food value chain is a good use case for decentral 
digital technologies like blockchain and IoT as many benefits of these technologies can 
come together, e.g., combing applications for value chain transparency with payment 
schemes (Patel, et al., 2021). Initial use cases of tracking technologies across many players 
of a value chains in the area of agriculture and food production have been established and 
are now subject to research for further exploration (Schmidt & Wagner, 2019). What makes 
the agri-food industry special is that its value chains are comprised by many players, 
smaller and larger ones, with sometimes competing positions along different steps, and 
likely no player having an overarching transparency and responsibility. Hence, the 
industry´s value chains are subject to trust-related issues quite frequently as it is easier for 
fraud to happen as goods are quite homogenous and are processed quite heavily until they 
reach consumer level  (Borah, et al., 2020). 

Distributed ledger technologies like blockchain and its use cases are in a very early 
stage in the agri-food industry compared to other industries (Liu, et al., 2021) whereas 
technologies in the area of Internet of Things (IoT) are used more widely recently. 
Generally, distributed ledgers can help to overcome specific issues related to IoT such as 
data storage issues and high complexity of IoT systems, i.e., by a layered approach via the 
distributed ledgers with clear data hierarchies (Torky & Hassanein, 2020). One example 
could be that data points on farm level are stored on one distributed ledger system whereas 
data points of food processor level are stored on other distributed ledger systems and once a 
final outcome is generated on farm level, a token is created on the ledger of food processor 
level. This would decrease the amount of data points that need to be stored and managed on 
processor level as it only requires the respective token (which was the result of performing 
certain activities successfully on farm level) to be stored. Likewise, the distributed ledger 
concept on farm level would ensure the validity of the token respectively. 

On the contrary, IoT can help to overcome the issues of distributed ledgers such as 
inserting non-true data points in the distributed ledger system, making those two 
technologies a suitable match to unfold the real value of both technologies individually 
(Kim & Laskowski, 2017). 

As outlined, it needs to be further explored what impact decentral digital technologies 
in general and Internet of Things and distributed ledgers like blockchain in particular can 
have on the value chains of the agri-food industry, how value chains evolve once those 
technologies are applied and how the role and power patterns of players can change. 

 
2. Research approach 

The current field of research on the impact of new (decentral) digital technologies 
such as IoT and distributed ledgers/blockchain on the value chains of the agri-food industry 
is very pre-mature. Hence, research is exploratory and aims to identify first indications on 
what impact these technologies could have, especially if they are used among different 
players. 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 in an adequate manner. Hereby three 
different methodologies are applied to the same research object: 

1. Extensive literature research 
2. Case studies of recent use cases 
3. In-depth expert interviews 
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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). 

 

 
 

Figure 3: Schematic graph of research approach via mixed methods/triangulation,  
Source: created by author, 2022 

 
Accordingly, this research aims to shed light on the question which impact (decentral) 

digital technologies in general and Internet of Things and distributed ledgers/blockchain in 
particular can have on value chains of the agri-food industry around three research 
elements: 

 Trust 
 Coordination 
 Business Models 
 
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? 
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To conduct the research along the mixed-methods/triangulation approach, at first 
recent literature is researched in the respective fields to detect initial insights around the 
research questions. Secondly, case studies of real-life examples of (decentral) digital 
technologies in practice for three different types of value chains in the agri-food 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 agri-food industry. 

 
3. Literature research 

3.1. Trust-related issues: food safety & fraud protection 
 

The agri-food industry provides food for humans and thus food safety is absolutely 
essential as any issues in this area can potentially harm human health. Food safety has 
become an important cornerstone, especially as many diseases are carried via animals and 
thus meat and other foods of natural origin require food value chains to increase 
transparency from farm level to supermarket level whereby many stakeholders looking into 
solutions to overcome issues related to food safety (Lin, et al., 2018). 

Food safety issues can be manyfold. They can relate to issues around poor quality of 
raw materials and feedstuff and they can also relate to contamination of products along the 
value chains (Lin, et al., 2018). In particular, temperature control is very important in the 
agri-food industry as food can become useless and even harmful to humans if the right 
temperature cannot be kept all the time. Looking at the degree of globalisation of the agri-
food value chains where products such as meats and fruits are often exported across 
continents and remain in logistical storage points such as harbours sometimes for days and 
weeks, consistent temperature control is key. Recent research states that generally 
distributed ledger technologies such as blockchain can be utilized for food safety in 
complex and comprehensive value chains (Antonucci, et al., 2019). In particular 
blockchain-based smart contracts are seen  as key enabler for a more secure food and 
agricultural value chain (Lin, et al., 2018). More precisely, this would mean value chain 
players would enter into blockchain-based smart contracts automatically if certain pre-
conditions are met. For example, a meat processor would automatically accept the receipt 
of a truckload of meats from an animal farm if the system of digital technologies would 
ensure that temperature (and other pre-defined preconditions) are met during the logistical 
process. This approach would require certain sensor technologies around the transported 
animals that can reliably track the temperature throughout the entire logistical process and 
feed this information back to a system of distributed ledgers that take action upon the 
received information. By looking at this use case, it reveals that certain technologies might 
be required at the same time to establish a new system of managing processes and flow of 
goods. 

Another dimension of trust-related issues is fraud. As many goods in the agri-food 
industry are rather homogenous (see example of coffee beans), it is quite tricky to 
distinguish goods with different characteristics if they are not obvious at first sight. 
Especially when goods get processed quite heavily and mixed and blended with other 
goods along the value chain, it is much easier for fraud to happen. Hereby distributed ledger 
technologies together with other digital technologies such as sensors could help to improve 
fraud protection with increased transparency regarding the flow of goods. By this, these 
technologies could potentially substitute current fraud-protecting entities such as quality 
assessment laboratories and audits and thus make the value chain operations more efficient 
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and eventually most cost-effective (Verma, 2021). Hence, it is not a surprise that major 
value proposition in various food-related blockchain projects is fraud protection via 
information transparency (Antonucci, et al., 2019). 

Distributed ledger technologies such as blockchain and smart contracts that are 
managed on the blockchain can be a suitable solution for tracking homogenous goods, i.e., 
products that can hardly be distinguished from another such as soy, coffee, meat, grapes 
etc. Nevertheless, it seems to be very important that all participants commit to the same rule 
set along the processes as a recent study for soy beans in Brazil reveals (Lucena, et al., 
2018). 

Especially blockchain as decentral software concept to establish trust among different 
players in agriculture, is said to be a very secure technology. This is true to the fact that 
different players are using and validating the data in the system which makes the system as 
such almost immutable. Furthermore, this approach does not require a superior institution 
that manages the whole data infrastructure operationally as every participant of the system 
enters the respective data set on his or her own and validates transactions of others. By this, 
not one single player has to bear heavy costs of data maintenance but all participants do 
equally and also bear the risk of mutability at equal stake  (Borah, et al., 2020). 

Generally, recent literature sees high value in combining distributed ledger 
technologies with Internet of Things solutions such as sensors, for example to reliably 
manage food safety topics such as temperature control (Markovic, et al., 2020). Most IoT 
solutions operate rather insular and create a massive amount of data points that need to be 
stored and managed. Hereby distributed ledger technologies could be instrumental to store 
and operate the data points more smartly. On the other hand, still data points need to be 
entered into the distributed ledger system whereby IoT sensors can be useful. That being 
said, data entry becomes a delicate topic as the distributed ledger system needs to trust 
somehow that the data entry via IoT sensors is true. Based on this consideration some 
authors see the combination of both technologies as potential improvement but not being 
able to totally overcome any trust issues related to data entry (Yadav & Singh, 2019). That 
some issues related to trustworthiness of data entry can remain was also shown by recent 
research around a distributed ledger project for the value chain of flowers in the 
Netherlands (van Wassenaer, et al., 2021). 

Potential fraud regarding data entry into the system could be tackled by rising new 
IoT technologies such as crypto anchors that are attached to products or a strongly 
improving sensor technology for digital devices that can assess the physical composition of 
a product via analysis e.g., via infrared (Tripoli & Schmidhuber, 2018). By this, individual 
products need to be labelled with a certain tag to ensure their traceability along the value 
chain. Most recent technological developments seems to be promising to create tags rather 
cost effective for individual goods such as fruits (Sengupta & Kim, 2021). With those 
micro sensors products can be tracked from origin to supermarket and the combination of 
digital rather immutable tracking system such as distributed ledgers and smart sensors 
could help to establish a fully traceable system along the entire value chain. Nevertheless, 
as this might be possible for products such as fruits that are shipped along different 
countries around the globe until the reach their final destination on consumer level, this 
might be tricky for products which are heavily processed along the value chain, i.e., where 
the initial product changes its form along the process or where the processing would likely 
destroy any smart tag such as the roasting of coffee beans. 

Another solution to tackle this topic is related so so-called mass balance approaches. 
Hereby known variables such as the total production of organic coffee in one country per 
period of time is considered and recognised by the system. All participants of the system 
enter their data points and once the entered data (e.g., amount of organically grown coffee) 
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is higher than the total amount being known to the system, the system would reject this data 
entry immediately. Nevertheless, this would require that almost all players of a respective 
value chain step (e.g., all coffee farmers of one country) participate in such a system. The 
same would also work for a process at one value chain step whereby only a certain amount 
of product can be created via the production process based on the respective amount of raw 
material, e.g., only X litres of apple juice can be produced out of Y kg of apples. If the data 
point of apple juice in a certain period of production time would highly exceed the amount 
of expected output (litres of apple juice based on kilograms of apples), the system would 
reject this as not true. This approaches could be helpful to overcome issues where 
homogenous goods in the agri-food industry are mixed and blended with other similar 
products with lower quality or different characteristics, such as mixing organically-grown 
coffee with non-organically one during certain steps of the value chain (Caro, et al., 2018). 

In essence, it seems that the decentral digital technologies such as distributed ledger 
and IoT systems and sensors, especially the combination of both, could be vital in tackling 
trust-related issues such as fraud and food safety in the value chains of the agri-food 
industry. Although concepts like mass balance are available and discussed in recent 
research and could potentially help to overcome the issue of non-true data entry, they will 
likely only be a proper approximation to an ideal solution and also it needs to be seen how 
these approaches can be implemented in practice. 

 
3.2. Coordination & process efficiency 
In particular, the high degree of fragmentation and complexity of value chains in the 

agri-food industry and their span beyond national boundaries makes tracking and thus 
allocation of resources even more difficult. Thus, the coordination of different players and 
the flow of goods is a quite difficult topic especially as there is no overarching entity that 
can facilitate coordination. 

Decentral digital technologies can not only be utilized to create more transparency 
within value chains for e.g., purposes around societal impact of products or sustainability, 
they can also be used to improve efficiency of value chains once applied (Kamble, et al., 
2020). 

One dimension that is related to process-efficiency and the potential benefits of 
decentral digital technologies is about the number of players value chains need to have to 
be effective. In particular, many value chains rely on certain intermediaries like wholesalers 
or facilitators of commercial transactions. Most recently, authors see decentral digital 
technologies as potential efficiency drivers in this area, i.e., with blockchain-based smart 
contracts that increase the efficiency of commerce (Tripoli & Schmidhuber, 2018). On one 
hand, this could relate to potential efficiency gains related to buyers (e.g., credit risk checks 
that consume time and resources). On the other hand, this could enable value chain 
participants at the beginning of the value chain, such as farmers for example, to reach out to 
players rather at the end of the value chain like supermarkets or consumers directly. Hereby 
blockchain-based smart contracts would be instrumental as they allow a fast cooperation 
between different players of a value chain if certain pre-conditions are met without the 
necessity of a qualifying player in-between (Linsner, et al., 2019). Players on both ends 
would then not need intermediates to ensure that quality criteria are met but rather rely on 
the transparency being provided by decentral digital technologies and additionally use those 
technologies to trigger automated action for even more efficiency. That these decentral 
digital technologies and the concept of smart contracts can be useful to reduce intermediary 
institutions was also validated by recent research in Thailand, stating that they substitution 
of intermediaries by distributed ledger systems can be beneficial for both farmers and 
consumers (Surasak, et al., 2019). 
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The deployment of systems based on smart contracts can go even beyond pure 
commercial use cases. Recent research states that smart contracts can be also deployed to 
run production processes more efficiently, for examples to manage different productions 
steps on a farm. Especially together with other technologies such as Internet of Things and 
smart sensors this can be beneficial to increase efficiency. Also, by adopting and deploying 
these technologies together, many new ways of improving efficiency and creating value are 
likely to be developed (Yadav & Singh, 2019).  

Based on this line of thinking, some authors see distributed ledger technologies in the 
context of sustainability as the transparency that can come with the usage of these 
technologies could help to allocate resources more efficiently and avoid any redundancies, 
delays or waste of resources and by this to reduce CO2 emission and simply do more with 
less (Nikolakis, et al., 2018). Some authors see value of combining the Internet of Things 
and decentral digital technologies such as blockchain in value chains to reduce C02 
emissions as those two technologies in combination can help to allocate resources and 
manage flow of goods more efficiently (Kamble, et al., 2020). Other authors drive this view 
even further by proposing decentral digital technologies like distributed  ledger as enabler 
for a circular economy, whereby each subsequent activity is triggered by a smart contract 
(Casado-Vara, et al., 2018). More recently, research puts the potential process efficiency 
gains that could come with distributed ledger and IoT technologies in general and smart 
contracts in particular more and more into context of sustainability, carbon footprint 
reduction and circular economy as the increased transparency by those technologies helps 
to make the value chain more energy efficient (van Wassenaer, et al., 2021). 

Notwithstanding, it is subject for further research if these decentral digital 
technologies can really be effective in reducing the carbon footprint of processes and/or are 
superior in driving the evolution of a circular economy. Additionally, agri-food value 
chains are highly complex, so it might be important that various distributed ledger systems 
can communicate among each other, maybe requiring a superior governance system to 
orchestrate this (Kim & Laskowski, 2017). 

 
3.3. Business model evolution 
In recent years, the usage of technologies from the area of Internet of Things have 

increased significantly in the agri-food industry, especially on early steps of the value chain 
such as farms. By this, these technologies have enabled precision farming whereby for 
example crop protection only needs to applied where needed while in the past it was 
applied more broadly. Those smart technologies combine data points from various sources, 
such as weather and soil composition and also allow for remote control whereby farmers 
can trigger activities even without the necessity of being present. Nevertheless, these 
devices are often rather inefficient and require heavy computation power, making them 
costly and often slow paced (Patel, et al., 2021). 

Based on this, some authors put distributed ledger technologies such as blockchain 
next to IoT technologies in the area of precision farming, as distributed ledger systems 
could eventually help to overcome the issues being associated with deploying IoT solutions 
in the agri-food industry. Specifically the area of precision farming could benefit from 
combining IoT solutions with distributed ledger systems in order to prevent disease spreads 
among crops. Also actions can be triggered automatically although the technologies are still 
rather premature and thus do still have many obstacles to overcome (Kumar, et al., 2020). 
For this reason some authors state that smart farming, based on precision farming 
techniques via smart IoT sensors, can be managed most efficiently via distributed ledgers 
and their smart contracts (Torky & Hassanein, 2020). Additionally, joint usage of data point 
by various different players via distributed ledger networks might be very beneficial for 
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precision farming application as data can be shared and handled in an efficient, reliant and 
compliant way via distributed ledgers (Kim & Laskowski, 2017). 

Besides the usage of decentral digital technologies in the area of precision farming, 
research also mentions their usage to be potentially beneficial to effectively and efficiently 
manage  supply chains in the agri-food industry (Antonucci, et al., 2019). 

Nevertheless, the adoption of these technologies might be also associated with certain 
issues. For example can farmers be hesitant to deploy digital technologies to the best extent 
possible due to risks being related to data privacy. In this case, distributed ledger system 
could help to overcome such issues as they help to establish trust among different 
participants. Notwithstanding, the increased transparency that might come with using those 
technologies might trigger other fears related to sharing data by value chain players among 
each other (Liu, et al., 2021). 

In terms of value creation by using decentral digital technologies, one important area 
is the enabling of cost saving. In particular, the topic around energy consumption might 
play an important role when deploying digital devices more broadly. Especially IoT devices 
consume a lot of energy so that managing these devices in a smart way would be beneficial 
for their usability. Hereby distributed ledger technologies could be instrumental if they 
enable a more efficient way to allocate energy resources (Awan, et al., 2020). 

Another dimension of potential costs savings and thus value creation could relate to 
managing administrative processes more smartly and efficiently. Especially in the agri-food 
industry many intermediate actors are active that testify and validate certain activities such 
as meeting regulatory requirements or quality standards. If decentral digital technologies 
could help to reduce the degree of bureaucracy and the amount of admin work associated, 
this would turn out to be a real value-add (Tripoli & Schmidhuber, 2018). 

Recent research also sees potential benefits of decentral digital technologies as they 
can not only simplify but potentially also enable new forms of cooperation among value 
chain participants. Nevertheless, there obviously need to be some kind of superior entity 
that facilitates the usage of such systems and orchestrates these new forms of cooperation 
(Linsner, et al., 2019). 

More tangibly, decentral digital technologies and the eventual increase on 
transparency once being deployed, could result in a more smart management of diseases 
and waste during the production process. For example, if diseases of crops on a field could 
be detected at an early stage, these crops could be separated before spreading the disease 
more broadly and by this affecting also other crops which would result in a strong loss of 
productivity of the value chain. Hence, by using decentral digital technologies, productivity 
and reliability of the production could be strengthened  (Tripoli & Schmidhuber, 2018) . 

Whereby this would work with using sensors and other IoT devices independently in 
closed systems, e.g., on one farm, some authors see especially distributed ledger 
technologies as beneficial to deal with various data (own and external) sources at the same 
time, such weather, soil quality and similar. Hereby the distributed ledger technology 
would serve as kind of validated and trusted common database among various value chain 
players and by this makes it easier, faster and less cost-intense for individual players to get 
access to certain types of data and thus information. Consequently, if applied, this would 
also question the value-add of current supporting entities that aggregate data points and 
information and provide this to value chain players respectively (Osmanoglu, et al., 2020). 
Very likely this would then result in a kind of competition whereby existing providers of 
such information would compete with new systems of decentral digital technologies. 

In that context, also Institutional stakeholders such as supra-governmental 
organizations could benefit by distributed ledger technologies as they can be utilized to 
track compliance to international standards and regulations in an efficient and inclusive 
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way, helping to save costs for people managing that process as of now (Tripoli & 
Schmidhuber, 2018). 

In addition, in-between players such as processors might save time and money for 
testing and validation of raw materials and they can hold farmers accountable for any issues 
arising, all in all saving costs and eventually making processes more efficient (Verma, 
2021). 

Besides potential cost saving and efficiency gains, farmers could also utilize these 
technologies to get direct access to consumers and by this differentiate their offering 
towards consumers or even approach consumers directly from a commercial point of view 
(Verma, 2021). Hereby smart contracts could enable new forms of cooperation and 
commercialization, i.e., new ways to sell products more efficiently (Linsner, et al., 2019). 
Although these ideas might sound reasonable, it is subject to research if smart contracts 
would be able to substitute (e-)commerce as it is known today. 

Another important topic of additional value by applying decentral digital technologies 
could be around credit risk management which is an important topic in the agri-food 
industry especially on farm level. Credit risk checks consumer a lot of time and bear a high 
administrative workload. If decentral digital technologies can be used to optimise this topic, 
they would also unfold a new way of value creation for the industry. In particular, farmers 
need to invest into products and raw materials for the next season before they can sell the 
harvesting of the current season. To estimate the likely profits of the current season – and 
by this give an indication on the credit risk level for investment loans for the next season – 
credit risk assessments do not only need to validate the prices farmers could get on the 
market for their current harvesting but also determine the yield of the harvesting, i.e., the 
quality and quantity of the harvesting, which again is impacted by various elements such as 
weather and soil quality among others. If a comprehensive system of digital technologies 
would be able to validate all or most of those elements, credit risk management could 
eventually be simplified and made much easier. This would also allow smaller players such 
as local, family-owned farms to participate even more in the value chains of the agri-food 
industry as currently it is quite tricky for them to comply with all the administrative 
requirements. Also, the concept of smart contracts could be used to transfer money, e.g., 
from processors to farms, much faster and without any comprehensive checks. To create a 
plannable and steady income, many farmers sell their harvest in terms of derivates to 
financial institutions that take a certain risk away from farmers. If decentral digital 
technologies would enable a more precise judgement on the expected yield of the harvest 
and allow for faster transactions and less administrative workload, these technologies could 
save money and offer new opportunities for particular value chain players, e.g., famers, to 
be captured  (Tripoli & Schmidhuber, 2018). For this reason, some authors state that 
decentral digital technologies require a more comprehensive system for the agri-food 
industry, including elements of banking and commerce, to become impactful significantly 
(Sengupta & Kim, 2021). 

In addition to this, some authors also state that using these decentral digital 
technologies would create a significant amount of data insights, e.g., process-related data, 
commerce-related data, that can be sold to other companies to simplify decision-making 
there. By this, these technologies would serve as enabler of a type of data-economy and 
create value to be captured (Tripoli & Schmidhuber, 2018). 

Another consideration for potential new ways of value creation relates to increased 
transparency on consumer level. Distributed ledger technologies could be used together 
with sensors and IoT devices to trace the origin and processing of consumer products in a 
trustworthy manner and by this consumers might able to see where their consumer products 
to originate from and how they have been processed (van Wassenaer, et al., 2021). 
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Although it might be questionable of consumers are willing to pay more for bare 
transparency, some authors state that this transparency will create trust on consumers and 
therefore could result in higher brand awareness or similar types of loyalty. Also providers 
of such value chain tracking systems could differentiate themselves from competition, at 
least until such system have become market standard (Verma, 2021).  

Especially in the agri-food industry certain quality criteria can play an important role 
for the consumers´ willingness to pay. Product characteristics such as non-genetically 
modified or organic grown are usually seen beneficial by consumers and thus could realise 
higher prices for consumer products. In many cases these characteristics are validated by 
specific certifiers that validate on a sample basis. This does not only create higher costs to 
the value chain, it is also a solution that cannot fully ensure that the claimed statements are 
true in all cases. Hence, the usage of a value chain-wide tracking system to testify and 
validate certain quality claims would enable retailers and consumer brands eventually to 
address a higher willingness to pay by consumers and to do this more time and cost-
efficient than with certifying institutions as of today (Sengupta & Kim, 2021). 

Some authors go even further and propose to attach a scoring system for the quality of 
the food value chain that incentivizes all actors to contribute in a compliant and reliable 
way along the different steps of the value chain and also to connect credit risk management 
and banking topics to this quality scoring scheme (Patel, et al., 2021), which is another hint 
of the necessity of a more comprehensive approach and system requirement. 

Notwithstanding the potentially additional value that could come with using decentral 
digital technologies in the agri-food, it subject to research who is likely to be the one that 
established such a comprehensive system that will be required to make the above possible. 
In some cases it can be perceived that private actors set up blockchains initially, whereby 
these actors can be existing value chain players or companies from other industries. The 
major incentive to do this is the economic attractivity of the platform economy whereby 
these players strive to become the ones who orchestrate the industry platforms of the future. 
Nevertheless, especially in the agri-food industry also public stakeholders will likely play 
an important role as well (van Wassenaer, et al., 2021). 

In this context it will be a key question on who is taking the initial costs to establish a 
distributed ledger system and onboard other players, as those systems go beyond the own 
scope of activity but address the entire value chain as such. Based on the notion of 
incentives, retailers and consumer brands could be willing to do this as they could 
eventually realize higher selling prices with consumers once they offer a system of trusted 
transparency. Also, other players at earlier stages of the value chain such as farmers or raw 
material suppliers might be interested to establish such transparency systems if they can 
differentiate their offer up until consumer level. In practice, sometimes  non-profit 
(superior) organizations can be observed act as initiator of such system but generally this 
question will be subject to research as this can eventually provide conclusion for 
practitioners to establish such systems effectively and utilize them more and more (Kim & 
Laskowski, 2017). This was also confirmed by recent research as funding of distributed 
ledger projects in the agri-food industry is tricky as potential investors are not sure about 
their return on investment and as value capture is not always clear at the beginning of such 
projects (van Wassenaer, et al., 2021). 

 
3.4. Obstacles to implementation 
Although that research suggest that the combination between different (decentral) 

digital technologies such IoT and distributed ledgers could eventually unfold many benefits 
for value chains in the agri-food industry, there might be certain obstacles for the successful 
implementation that need to be considered as well. 
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Technically, the combination of both technologies could be very powerful as each 
technologies could somehow substitute the weakness of the other, i.e., distributed ledgers 
could help to manage energy consumption and connectivity-issues of IoT devices and 
systems among different players of a value chain, and IoT technologies can help to support 
issues related to data entry that distributed ledger systems might have. Nevertheless, it 
needs to be said that also distributed ledger technologies can have a high level of energy 
consumptions that increases with the number of participants, e.g., looking at public 
blockchain concepts (Torky & Hassanein, 2020). One solution to this would be sharding, 
whereby different layers of blockchains interact with each other and only transactions on 
one layer need to be validated by the participants of the respective layer but not by all 
participants of the entire system. Nevertheless, IoT systems are often local and differ 
strongly among each other which could make it difficult for different systems to be 
integrated into one blockchain (Awan, et al., 2020). Thus, the successful implementation of 
these technologies would somehow require a kind of market standard or common ground 
for these systems to operate. 

Besides potential technical topics, these systems also need to be adopted culturally be 
players in the agri-food industry. For instance, the strong increase of transparency that is 
associated with applying such technologies, could also be seen negatively by certain 
players, for example by farmers as they might fear that raw material suppliers, e.g., for crop 
protection, can tailor their prices towards the farmers´ individual maximum willingness to 
pay if they can see transparently how their individual harvest is predicted. Generally, the 
cultural adoption will somehow depend on the cultural affinity towards new technologies 
which can be sometimes rather limited in the agri-food industry and especially for certain 
value chain steps as the one on farm level. Also, these new technologies might require 
certain capabilities at the respective players to be implemented and used which might not 
be present at most players likely as of today according to recent research (Linsner, et al., 
2019). 

Furthermore, as value chains in the agri-food industry operate often beyond the 
borders of individual countries, the implementation of new technologies that connect 
various players in different countries would be subject to different countries´ legislation. 
These different legal environments, e.g., in terms of data privacy law, can make it difficult 
in practice for such new technologies to be established successfully as recent research 
shows (Tripoli & Schmidhuber, 2018). Accordingly, it is likely that such technologies will 
be used on a smaller scale, i.e., more local scale or within on part of the value chain or a 
smaller value chain of the agri-food industry. 

 
3.5. Results of literature research 
Fraud can be managed to a certain extent by (decentral) digital technologies; 

especially the combination of distributed ledgers and IoT technologies such as sensors can 
be promising. Nevertheless, both technologies together can likely improve the situation 
around trust-related issues in value chains but not totally overcome these obstacles. 
Approaches that aim to manage this , such as micro tags for low-processed foods and mass 
balance approached for highly processed foods are in place but there real value-add needs 
to be assessed in practice. 

In terms of coordination, (decentral) digital technologies are seen as potentially strong 
efficiency driver for value chains. Smart contracts are seen as vital element in this area as 
they eventually help to safe time for value chain participants by interacting with each other. 
Also, this would require in many cases that several technologies work together, i.e., that 
smart contracts are operated on distributed ledger systems whereby sensors technologies 
can contribute by providing information to this system. In addition efficiency gains are seen 
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in the area of reducing indirect value chain participants such as quality assessment 
institutions and similar players as (decentral) digital technologies can eventually substitute 
them for tasks such as validation and by this act much faster than those institutions would 
do. 

Use cases for (decentral) digital technologies as driver of value chain efficiency gains 
are seen in many areas and on various steps of the value chain, from consumer perspective 
but also from farmer or raw material supplier perspective. In essence, commercial support 
use cases such as credit risk checks are seen as vital examples and pinpoint towards 
integrated systems of (decentral) digital technologies that facilitate the evolution of value 
chains in the agri-food industry. Beyond this, efficiency gains by (decentral) digital 
technologies are also seen at individual value chain steps as driver of productivity. Hereby 
researchers strongly point towards those technologies as key element of making the value 
chains of the agri-food industry more sustainable, i.e., more resource-efficient. Hereby 
recent research mentions the technologies in context of the green and circular economy. If 
this is valid will be subject to research around use cases in practice. Notwithstanding, 
research mentions the creation of common standards (technologies, ways of interaction) as 
crucial success factor for those use cases to be implemented and effective which can be 
seen as hint on the concept of ecosystems that drive and promote a certain market standard. 

In terms of business models, actually cost efficiencies are seen as key benefit of 
deploying (decentral) digital technologies in context of value chains in the agri-food 
industry. Moreover, this related to the potential reduction of admin tasks and time and 
money that could be safed for tests and other forms of quality assessments, i.e., by test labs 
and auditors. This could be a strong driver for improvement especially in the agri-food 
industry as this industry is quite intense in terms of paperwork and bureaucracy. In 
addition, value creation potentials of those (decentral) digital technologies are seen by 
researchers in the ability to reduce waste along different steps of the value chains and 
manage topics such as disease control more smartly and with less money being wasted. 

Besides the elements of cost-efficiency, (decentral) digital technologies can 
potentially also enable new forms of interaction and cooperation between value chain 
participants that can ultimately result in new forms of commercialisation. In addition, the 
increased transparency that can come with utilising those technologies could enable to 
trustworthy and authentically establishing marketing claims of consumer products that 
could result in an increased willingness to pay on consumer level.  

Aside from this, value chain-wide systems of deployed (decentral) digital 
technologies would gather a lot of data whereby insights on e.g., processes can be created. 
These insights can be a strong support for other players within the value chain and thus 
could be sold to them. The connected system of (decentral) digital technologies would 
enable a more efficient gathering and especially a much more efficient sharing of those data 
points and thus insights among interested other players.  

Nevertheless, obstacles are seen in many areas for those solutions to be implemented 
successfully. Accordingly, potential obstacles can relate to cultural elements such as tech-
affinity of value chain players as this might impact their adoption rate of such digital 
technologies. In addition, legal framework conditions can also turn out as obstacle for the 
implementation of such systems and they can differ among the countries and geographies 
which can be tricky for often globalized value chains in the agri-food industry. More 
basically, some obstacles are also seen in the technical nature of those (decentral) digital 
technologies as most of them require a high amount of energy to operate. Concepts such as 
sharding could potentially be a solution to this, whereby it needs to be assessed if this can 
be really implemented effectively in practice. 
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More importantly, a crucial role is seen in the creation phase of such value-chain 
systems as the incentive for one private company to establish a comprehensive system for 
many players can be quite low looking at the financial return purely on short- to mid-term 
perspective. Hereby it is subject for further research to assess who is establishing such 
systems and driving the implementation especially during the early stage of implementing 
solutions of connected (decentral) digital technologies among different players of the agri-
food industrys´ value chains. Accordingly, it will also be subject to research if single 
players will establish those systems are ecosystems of players need to be created that jointly 
drive the implementation. 

 
4. Case studies 
To assess the research questions in practice, use cases of decentral digital 

technologies in practice for three different types of value chains in the agri-food industry 
are assessed. Although the research is exploratory and the usage and deployment of 
(decentral) digital technologies and initiatives is yet emerging, the three different types of 
value chains are chosen as they cover different characteristics of the agri-food industry and 
thus help to give comprehensive insights on the research questions. Additionally, this 
approach helps to identify communalities and discrepancies to draw conclusions and 
provide guidance for further research.  

1. The first type of value chain of the agri-food industry is related to the value 
chains of meat and fish, as food safety, temperature management and hygiene are very 
important for those value chains. Additionally, these value chains are quite complex with 
raw materials coming from different sources and meat and fish are processed to a medium 
extent but usually by many different players. Consumer branding is not as important as in 
other areas of the agri-food industry. 

2. The type of value chain is about the value chains of coffee and cocoa. This type 
was selected as these value chains often have quite extensive logistical routes to cover and 
combine local with global supply chains and products are highly processed along their way 
until they reach consumer level. In addition, consumer branding plays an medium to 
important role. 

3. The third one is related to the value chains of wine and beer, as wine and beer 
can be considered as non-essential food and thus marketing and positioning might play an 
important role, i.e., consumer branding is quite important in many areas. Also goods are 
processed to a larger extent and supply chains comprise local elements with global trade.  

 
With practical examples of those three different types of value chains, the research 

can be tackled comprehensively and thus create initial insights effectively. 
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Figure 4: Schematic graph of   study research approach. Source: created by author, 2022 
 

4.1. Meat & fish value chains 
The supra-national non-governmental organisation WWF has partnered with digital 

companies, among them BCG digital ventures, to establish a blockchain-based system 
called OpenSC that can track fish production. The rationale behind is that malpractices of 
fisheries led to severe issues for the availability and quality of fish and also for the 
biodiversity of the sea. The system combines blockchain as database with IoT technologies 
such as RFID chips and a gives a unique QR-code to each fish that allows consumers to 
track all the way of its processing until it reaches their consumer level. By this, 
transparency on consumer level should facilitate that only sustainably and ethically sound 
fish will be bought by consumers and thus malpractices of fishers are reduced (Whiting, 
2020). 

In 2020 the Norwegian Seafood Association has established a traceability initiative 
for salmon with many players across the industry in cooperation with tech company IBM. 
The system is based on a blockchain database and allows consumers to scan a QR-code that 
is attached to the fish and then to get information where and how the fish was raised and 
processed. In addition, also several indirect players of the value chain, such as customs 
officials are getting access to the information in order to reduce processing time and thus 
improve for efficiency  (Chase, 2020). In addition, the initiative aims to prevent fraud as 
this seems to be a significant issue in the fishing industry with a two-digit percentage of 
fish being mislabelled and with false claims in order to realise higher prices. Especially, 
Norwegian fisheries aspire to position themselves with high quality standards and 
compliance to sustainability and ethics. The traceability system shall help to communicate 
this positioning in a trustworthy manner towards consumers to raise awareness and trigger 
buying decisions for fish being produced by quality players. As the initiative was 
established with several players of the Norwegian fishing industry via a cooperative 
approach, the key players believe that systems like this will become market standard after a 
while as consumers will specifically seek for such types of transparency and the 
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supermarkets and other retailers will require their suppliers to provide such traceability 
systems or otherwise likely won´t do business with them (ocean.economist.com, 2020). 

In South America, especially in the area of the Amazonas river, agriculture and 
farming used to have a significant impact on the local quality of the forests and thus 
ecology. Malpractices of farmers led to a significant downturn of the nature´s quality in this 
particular area. Consequently, governments and large corporations strive to take action and 
implement systems to protect local nature. In line with this, meat producer JBS launched a 
blockchain-based system to onboard farmers as their suppliers to check if their practices 
comply with certain sustainability and social goals  (Feedtsuffs.com, 2021). The system 
was developed together with the Brazilian company Ecotrace and was established as open 
system, meaning that other players (i.e., also competitors) can join the initiative. The 
ambition is to onboard at least one million animals on the system within the first year. The 
system is created in a way that JBS as meat producer will only see data points from farmers 
on an aggregated level, i.e., data privacy of suppliers is maintained while at the same time 
sensitive data is shared via the blockchain network. Also the system is linked to a database 
being run by a public administrative institution in order to validate the data. JBS aims to 
make the system a must for all suppliers by 2025, meaning that they have to participate in 
this initiative latest in that year or otherwise are delisted as suppliers (Ferrer, 2021). 

Another project, NSF verify was established in In Ireland in 2020 as blockchain-based 
solution in order to track meats from animals up to consumer level, especially for cows and 
sheep. The system was developed via a consortium approach, comprising private 
corporations from the agri-food industry and also tech companies, but likewise also public 
bodies such as quality certifiers and universities. Value is seen for this project not only by 
generating transparency throughout the whole value chain but also to optimise for 
efficiency on farm level and for transaction between different players. The system 
combines the blockchain technology as database management tool together with IoT 
technologies such as RFID chips that are attached to each animal once being born, whereby 
the RFID chip is associated with the DNA of each animal likewise. By doing so, this 
approach is obviously saving time and thus money compared to traditional methods of 
record keeping (Green, 2020). 

In essence, looking at the value chains of fish and meat, the combination of various 
(decentral) digital technologies can shape the value chain in various ways. Digital 
technologies are predominantly used to overcome fraud issues and verify information 
provided by players along the value chain in order to be compliant. Furthermore, these 
system of (decentral) digital technologies can also create value in terms of optimising the 
value chain for efficiency, i.e., more efficient transactions and saving time for validation 
tasks and record keeping. Interesting is that the examples of fish & meat value chains 
pinpoint towards certain market dynamics, whereby such approaches can – potentially – 
become market standards at one point in time, although obviously these initiatives can 
likely only succeed if various players of the industry and along the value chain push such 
systems as common agenda which is shown by either consortium approaches or by the fact 
that a certain system is implemented by a very powerful player that defines such systems as 
prerequisite for its suppliers and thus some kind of standard alike as in the case of JBS in 
South America. 

 
4.2. Coffee & cocoa value chains 
The Massimo Zanetti Beverage Group launched in 2021 a traceability system 

comprising several (decentral) digital technologies that allows consumers to scan a QR-
code on the final consumer product, i.e., the coffee package, and to track the origin from the 
coffee all the way back throughout the value chain. Main rationale and goal of this initiative 
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was to leverage the origin of the coffee beans from Honduras and showcasing its way 
throughout many destinations through roasteries and packing stations up to consumer level. 
The system was created by the consumer brand owner in cooperation with technology 
provider IBM. The traceability should leverage the perception of the consumer brand 
Segafredo and promote quality and sustainability in this context towards consumers. The 
company has been active with certain sustainability-related initiatives to support its farmer 
partners in Honduras and now strives to utilise the system of decentral digital technologies 
to showcase the benefits of this work towards consumers in a trusted way.  (Ferrer, 2021). 

In 2022 a blockchain-based traceability system was launched by a small company 
called Koa with the aim to improve the positioning of cocoa farmers in Africa. Rationale 
behind this is the fact that large food producers that source cocoa as raw materials 
especially from Africa, tend to pay very low prices for cocoa and thus cocoa farmers 
struggle to make a living out of their daily work. The project aims to shed light on the 
payment situation of farmers and by this to increase awareness on consumer level which 
ultimately might result in higher income for farmers as consumers might rather choose 
products where farmers have been paid fairly  (Newar, 2022). If this works out in practice 
effectively, needs to be assessed in the upcoming years. Nevertheless, the initiative was 
supported by larger tech companies from Europe and obviously there is a momentum and 
belief in the effectiveness of this approach. 

Also recently larger corporations in the food area are such as Cargill investing in to 
tracking system with (decentral) digital technologies for cocoa, in order to share the origin, 
ecological and societal impact of the raw materials in the cocoa value chain and by this 
achieve an improved marketing positioning towards consumers. Additionally, these 
approaches should help to comply with certain sustainability goals and support to measure 
the effectiveness of certain sustainability-related initiatives. Nevertheless, the approach also 
reveals obstacles with many different digital technologies in place at various points of the 
value chain, which makes it tricky to integrate all these technologies in one overarching 
system (Schleicher, 2020). 

What the examples of the coffee and cocoa value chains reveal is that (decentral) 
digital technologies can contribute to business model evaluation by enhancing the value 
creation in terms of more trustworthy marketing claims or even by enabling to make certain 
marketing claims such as sustainably-sourced and similar. Eventually, these marketing 
claims can trigger an increased willingness to pay by consumers. Next to sustainability 
topics, focus is also given to topics around social justice and fair treatment of value chain 
participants in those value chains, especially on farmer level. Notwithstanding, a key use 
case of deploying those technologies relate to ensuring and meeting certain quality 
standards and thus compliance. Due to the nature of coffee and cocoa being highly 
processed along their way up to consumers, technicalities, i.e., managing different digital 
technologies in parallel and integrating them into one comprehensive system, remains a key 
challenge. 

 
4.3. Wine & beer value chains 
In 2016 the company Everledger established the first system to track wine bottles in 

order to validate their origin. The system is based on a blockchain-database and updates 
with new transaction on the blockchain once the bottle moves from one owner to another 
(Everledger, 2016). With this approach, owners of the wine bottle can trace back the history 
of ownership and the origin of the wine which shall ultimately lead to higher value of the 
wine as wine bottles that can undoubtfully be verified being true to their claim of origin, 
realise much higher prices among sellers and buyers (Megget, 2016). Also, fraud is a 
serious issue in the wine industry, especially for high quality wines and with this approach, 
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transactions on the wine market can be made more secure for all players. More recently, 
Everledger started a partnership with the labelling manufacturer Avery Dennison to utilize 
Avery Dennison´s smart labels for its tracking system. The smart labels have a unique 
digital identity and are tamperproof and can be read via NFC readers by consumers or 
retailers, in order to track the processing and handling along the value chain (Hancock, 
2019). With this partnership, two decentral digital technologies, IoT and distributed ledger 
are combined to protect even more against fraud, as fraud can open at many stages of the 
value chain. Due to high prices that can be realised for high profile wines, the value chain 
of wine is subject to fraud (attempts) quite frequently (Williams, 2019). The system of 
Everledger also captures information of the raw materials of the wine such as the growing, 
harvesting and processing of grapes. Nevertheless, in order to capture the processing parts 
of grapes until the turn into wine, the system relies on trusted accrediting agencies and 
certifiers (Banham & Alper-Leroux, 2021). 

In parallel, digital professionals from Ernst & Young have created the TATTOO 
Wine Platform, a blockchain-based systems, for the Asian market. The primary aim is also 
to validate authenticity of wine origin whereby more than 11 million bottles of wine have 
been processed on the platform already. The wines originate from various areas of the 
world including Europe, and the system shall improve fraud protection during trade flows 
from the wines place of origin across many steps of distribution until they reach retailers, 
restaurants and hotels in Asia. Beyond protection against fraud and validating the true 
origin of wine, the system shall also enable commerce, i.e., selling and buying wine among 
different players and at the same time also help to optimise the flow of goods across the 
value chain in areas such as warehousing and logistics management (Khatri, 2019). With 
the launch of TATTOO Wine Platform, wine bottles get digital twins, so called tokens, and 
thus can be traded easily across participants of the system, ultimately resulting in TATTOO 
Wine Platform becoming a kind of marketplace (Williams, 2019). With this example it can 
be seen that systems whose primary aim was to protect fraud and ensure validity of product 
claims, can also trigger the evolution of new forms of business models.  

Another example for the value chains of beverages is related to the project 
Downstream Beer. Within this project, consumers can scan a QR-code at the labels of beer 
bottles and then retrieve a couple of information around the beers origin and processing 
along the value chain, being capture on a distributed ledger database. In addition to 
showing the information on the beers origin and processing, further marketing content is 
shared such as the history of brewery and key people being engaged in the brewing process. 
Aim of this is to utilize the technology in order to communicate marketing messages and 
position the beer as quality product with a high level of authenticity (Brannigan, 2017). In 
addition, the craft beer brand Downstream Beer wants to distinct its product based on this 
positioning from more mass-oriented beer producers. The system was established by the 
beer producer Ireland Craft Beers and the blockchain company arc-net (Brody, 2017). 

Generally, the key element of using (decentral) digital technologies for the value 
chain of wine  and beer is related to avoiding fraud. As this topic is clearly linked to market 
prices, there might be an in incentive to establish such systems also by a few players only. 
Nevertheless, the example of TATTOO Wine Platform shows that such systems do benefit 
a lot if many participants of a value chain join these platforms. Additionally, the example of 
the TATTOO Wine Platform also highlights that these systems can eventually enable new 
forms or commerce and by this create value for value chain players also aside from purely 
managing trust-related issues. Interesting to note is, as the example of Everledger wine 
shows, that some parts of the value chain obviously need to rely on traditional certifiers and 
validating institutions, such as the growth, harvesting and processing of grapes as part of 
winemaking, although distributed ledger technology is used. Generally, it can be seen for 
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the value chains of wine and beer that value chain tracking via (decentral) digital 
technologies does not only create transparency and by this eventually establishes trust 
towards consumers, but that this way of communication towards consumers is also used to 
convey other marketing messages as with the examples of Downstream Beer. 
Consequently, it can be derived from these examples that (decentral) digital technologies 
can potentially also be used to convey marketing messages effectively. 

 
4.4. Results of case studies 
The case studies of three different types of value chains with fish & meat, coffee & 

cocoa as well as wine & beer 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? 

This can be verified looking at the examples from those different value chains. In 
essence, almost all use cases of (decentral) digital technologies in the examples mentioned 
above do relate to or evolve around the topic of manging fraud issues and ensuring 
authenticity of product claims. Consequently, it can be stated that deploying these 
technologies can obviously contribute to overcoming trust-related issues in the agri-food 
value chains. If these technologies are fully effective to tackle these topics, can be validated 
considering the example of the Everledger wine platform that still needs to relay on 
certifiers, i.e., trusted quality-ensuring parties, to validate at least certain steps of the value 
chain such as the handling of grapes for wine production. 

2. Can (decentral) digital technologies help to allocate resources more efficiently 
and/or generally optimize flow of goods and processes within the value chains? 

Some examples pinpoint towards this direction, i.e., managing certain process steps 
along the value chain more efficiently by providing data points and information fast and 
reliably, e.g., to manage customs.  

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? 

New forms of value creation are seen in conjunction with making certain marketing 
claims in a trustworthy manner and thus supporting the positioning of a certain product. 
Especially the topic around sustainability and compliance towards ethical standards seem to 
be elements that can be promoted by deploying (decentral) digital value chains as outlined 
by the case study examples. As the examples indicate only that these marketing claims can 
potentially trigger increased awareness of consumers around those topics and eventually 
result in a premium positioning of such products being associated with a higher willingness 
to pay, it will likely be the point of sale, i.e., retailers etc., that can capture the potentially 
increased value for consumers. There is limited indication in the case study examples if the 
new value being generated gets distributed among other players except for the example of 
cocoa farmers, whereby the expectation of the related project is that the transparency on 
value chain profits, i.e., regarding the income situations of the farmers, will result in 
consumers buying more products where farmers get paid fairly, whatever this might mean 
in this context. Thus, the system as such will not automatically lead to an increase of value 
on different players of the value chain but the transparency that comes with using such 
systems can trigger a market dynamics where only those producers will sell their products 
that meet certain requirements, e.g., paying fair prices to cocoa farmers. Consequently, it 
can be stated that in this case deploying (decentral) digital technologies will have not a 
direct impact on letting other players except those who operate the point of sale towards 
consumers capture the increased value being generated, but it can facilitate this eventually.  
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Aside, as seen with the example of the TATTOO Wine Platforms, deploying those 
digital technologies can enable new forms of commerce which can be seen as additional 
form of value creation. Who is capturing this, is subject for further research as this needs to 
be observed in the next years to come. 

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 examples are all at an early stage of implementation but already now 
reveal that cooperation can happen faster and in some cases more efficient. If the presence 
of various players on such systems will eventually led to new relationships, for examples 
with the case of TATTOO Wine Platforms, can be a valid hypothesis that needs to be 
explored further. Obviously, the systems that are created around those technologies can 
unfold a similar pattern than platforms do, whereby many players do have access to 
information but only a few can capitalise, i.e., the ones that have access to consumers. 
Furthermore, some examples state that they facilitate faster transactions and flow of goods 
among different players, although there is no clear evidence in the mentioned examples is 
this might be subject for further research to come. 

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? 

Interesting to note is that the examples point towards the notion of common market 
standards that are both required to successfully implement such comprehensive systems but 
also that have the ability to shape markets and facilitate who is getting access and who not 
like in the example of the meat value chain with JBS in South America. Similar to 
platforms, these systems can obviously unfold a certain power on the market, i.e., to 
regulate who is getting access and who not. Notwithstanding, it needs to be explored in the 
years to come further what will happen if these technologies will become market standard 
and some players refuse to participate. 

The examples mentioned for the use cases generally pinpoint towards more efficiency 
gains, e.g., in terms of saving time and thus money for certain process steps. Eventually, 
this can be seen as hint that certain players that perform these processing steps might not be 
required anymore. Nevertheless, there is no evidence in the examples where the (decentral) 
digital technologies have actually led to the disappearance of some players or some types of 
players. In fact, the example of Everyledger wine even shows the opposite, i.e., that 
although distributed ledgers as trusted database-systems are applied, still certain process 
steps of the value chain that are difficult to track need to be monitored and verified by the 
incumbent verification players (i.e., certifiers for processing the grapes). Nevertheless, as 
these systems are still at a very early stage of development, it is subject to further research 
if these developments will led to effective changes on the composition of players along the 
value chain. 

In a nutshell, it can be stated that some of the questions can be verified, especially 
around the elements of trust and business model evolution, whereas other elements such as 
the cooperation and composition of value chain players need to be assessed further. 

 
5. Expert Interviews 
The third method as part of the mixed methods/triangulation approach is related to 

expert interviews. To derive insights effectively, a diverse group of experts was chosen, 
comprising decision makers and experts from smaller and larger digital companies for the 
agri-food industry, experts from larger raw material suppliers and food producers as well as 
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representatives of institutions and organisations that support the implementation of digital 
technologies in the agri-food industry. In total, interviews with 8 different experts took 
place in order to create initial insights and outlooks as part of the exploratory research along 
the research questions and the three research objects: transparency, cooperation and 
business models. 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 to speak openly about their experiences and 
views. 

 

 
 

Figure 5: Schematic graph of expert panel for interviews.  
Source: created by author, 2022. 

 
After taking place, the interviews have been transcripted and analysed using the 

qualitative research methodology from Mayring. Accordingly, codes have been identified 
and the following superior themes have been derived that were expressed by the 
interviewed experts (Mayring, 2015): 

 
5.1. Sustainability as key driver of increased transparency 
Many interviewed experts pointed out that supporting sustainability will be a key 

benefit of increased transparency that can come with new (decentral) technologies being 
combines. In particular, some experts mentioned the strong increase of legislation and 
regulations for the area around sustainability in the agri-food industry, whereby digital tools 
can be instrumental to ensure compliance likewise. In essence, the experts interviews reveal 
that sustainability can be connected to the successful implementation of integrated systems 
of (decentral) digital technologies across various different players along the value chain. 
I.e., this would mean that whenever sustainability plays an important role, those connected 
networks of (decentral) digital technologies will likely be adopted much quicker. If this is 
the case might be subject to future research; nevertheless, it can be stated the sustainability 
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and compliance with sustainability goals are among the most important drivers for 
increasing transparency with (decentral) digital tools in the agri-food industry. 

 
5.2. Fraud-protection with limited importance 
Despite many voices in research literature, the experts state that fraud protection can 

be an issue for the agri-food value chain but likely with a rather limited magnitude. In fact, 
some interviewees mention that the incentives for fraud are rather limited in many areas of 
the agri-food industry and generally might depend on the particular value chain as even 
within one type of value chains, e.g., the value chain of meat, the topic around fraud 
incentives might be seen differently, e.g., for cows vs. chickens. Notwithstanding, some 
experts state that fraud protection and the need for transparency might be different not only 
across different value chain (types) of the agri-food industry but also depend on the 
geographical region. Generally, there was consensus that fraud-protection can be a valid 
issue to tackle for the deployment of (decentral) digital technologies and that those 
technologies might be effective in doing so, but the sense of urgency in this area might be 
limited. On the contrary, one exception was mentioned regarding the topic around so called 
greenwashing whereby food producers and other players of the agri-food industry claim 
certain characteristics of their products in relation to sustainability in order to promote and 
position those products as sustainable solutions. In fact, (decentral) digital technologies and 
their usage across various steps of the value chain could be supportive to proof certain 
sustainability statements which would require the aforementioned players to use these 
digital tools instead of making certain sustainability-related statements as they do today. In 
essence, this could lead to a level of transparency where players have to prove that their 
products are really sustainable according common market standards and they can not make 
any – potentially misleading – statements around sustainability anymore that deviate from 
those common market standards. Hence, it can be said that those digital technologies could 
be instrumental to avoid some kind of false statement around sustainability, which in turn 
might be rather connected to the importance of sustainability as driver of the 
implementation than to the avoidance of fraud. 

 
5.3. Support of marketing and product positioning 
Across the board, interviewed experts see the usage of integrated systems of 

(decentral) digital technologies across value chains in the agri-food industry as strong lever 
for marketing purposes. Increasingly, consumers demand transparency regarding their 
foods where it is coming from and how it was processed, whereby those tools and systems 
can be instrumental. Interestingly, some experts mentioned that in practice many consumers 
are not actually making use of the transparency that can be provided by such approaches of 
integrated systems of (decentral) digital technologies and rather see the fact that they could 
make use of it as already beneficial. E.g., consumers are – according to experts – not 
scanning QR-codes in supermarkets to see all the information that they would be able to 
access via this approach. But they would perceive the pure presence of such a QR-code, 
i.e., the option to get all the information, as benefit that could influence their buying 
decision and willingness to pay. Hence, some experts see those technologies as modern 
substitution of certain quality seals that are attached to consumer products nowadays. In 
fact, some others see those integrated systems of digital technologies as more efficient way 
of providing such seals and thus quality statements on consumer levels. This finding is 
interesting in context of the fact that many projects and initiatives around using systems of 
(decentral) digital technologies in the agri-food industry were established to create 
transparency and avoid any kind  of  misbehaviours  of  value  chain  players,  whereas  in 
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practice consumers actually don´t access this information but simply trust that the 
information around the validity of the claimed origin and processing of their products is 
given if they would access it. Consequently, these approaches can be seen as new ways of 
marketing and positioning of those products as trusted ones. In this context, the experts 
point out that retailers, supermarkets and other points of sale towards consumers will be 
able to realise higher prices for products that have such transparency labels or support high 
quality brands in their brand communication and likewise farmers and food producers do 
see those transparency systems as suitable way to convey additional marketing information 
such as branding, history and background information of the production process towards 
consumers. 

 
5.4. Cost saving & efficiencies as additional value creation 
Many interviewed experts point out certain efficiency gains that are associated with 

the usage of systems of (decentral) digital technologies across different players and steps of 
the value chain. In fact, efficiency gains and potential cost savings are seen with the 
reduction of admin work and bureaucracy along the value chain, especially as this might be 
severe obstacle to fast processing between different players along the value chains of the 
agri-food industry. Next to reducing administrative work or making it more efficient, also 
these technologies are seen as vital instruments to optimize the actual production steps of 
the value chains, at least during certain periods, by sharing data publicly whereby other 
players or indirect value chain participants can take action on the received information that 
will lead to an optimisation of the goods. One examples that was mentioned is that data for 
animals can be shared during their growth phase in real time via integrated systems of 
digital technologies, and actors such as nutritionists and veterinarians can become active 
once the see certain patterns of the data points that might require action. Basically, this can 
also be done by simply applying IoT sensors to animals and sharing gathered data points 
with the respective nutritionists and veterinarians, but actually those combination of IoT 
technologies on farm level with open systems such as distributed ledgers are seen vital as 
they allow many players to participate and thus increase the likelihood that optimisation 
can happen. Consequently, one expert pointed out that efficiency gains are obvious at first 
sight only at individual steps, especially on farm level of the value chain, but the real of 
such systems will unfold once all players of a value chain will be connected. 
Notwithstanding, with more and more regulatory and compliance topics becoming 
important for the agri-food industry, integrated systems of (decentral) digital technologies 
will have a big benefit in managing those topics effectively and – seen even more important 
by the experts – efficiently. Consequently, many experts associate cost reduction potentials 
with the deployment of those technologies once many or all players within one value chain 
are coming together. Furthermore, some experts mention that the pure fact that data across 
the value chain can be visualised more efficiently can also be a value, but it is not clear 
nowadays how this could be commercialised. 

 
5.5. Scope of usage still limited 
The interviewed experts point out that it will be tricky to cover entire value chains 

holistically and comprehensively with an integrated system of (decentral) digital 
technologies that provides transparency. Consequently, the experts see such approaches 
being effective rather on smaller scopes such as particular geographical regions or parts of 
value chains. This might also be the case in light of the fact that value chains of the agri-
food industry are very complex and many players on different levels contribute to the final 
outcome, as raised by one expert. 
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5.6. Digital systems as enabler of new business areas 
In addition, the integration of IoT technologies with open and shared databases such 

as distributed ledger would enable that certain resources can be allocated much better where 
required and new forms of business can arise. One examples that the experts brought up 
was related to CO2 emission certificates, whereby animal farmers could share data (being 
gathered via IoT sensors on farm level) on a distributed ledgers and other players or 
participants of the distributed ledger can help the farmers to optimise the growth phase of 
their animals, i.e., to reduce CO2 emission in this context. The farmers would then need a 
lower amount of certificates for CO2 emissions which they can sell to other players (maybe 
also outside his industry) and both the farmer and also the optimiser can benefit from the 
sale. Hereby the experts raise the topic around tokenisation, meaning that physical assets 
are digitised and made transparent, e.g., on a distributed ledger database. By this, physical 
objects such as animals would become tokens that can be traded, lend or borrowed and 
whose value would be impacted by the optimisation success described above. At such 
conceptions, various (decentral) digital technologies would play a role, ie., IoT sensors 
would enable to track physical objects such as animals in the physical world and bring data 
to the virtual world. Shared database systems such as distributed ledgers would then serve 
as connector and processor of data points and allow that the tokens of the physical assets 
are managed among various different players. 

In addition, the experts point out that the data that is captured, enriched and shared 
among those systems becomes as value as such, especially with more and more players 
participating, sharing and enriching data points on such systems as the data would enable 
insights that allow optimised decision making. Thus, the insights that are generated by all 
these data points can be traded as goods. In this context the interviewed experts point out 
that the shared systems among many players deem to be more effective as insular systems 
where for example only one farm operates an IoT-based optimisation on its farm. Hereby 
the experts also state that value chain players become more and more aware that their data 
points can become assets and thus ownership of data becomes an essential element. 

 
5.7. Value capture and incentive schemes opaque 
The topic around value capture and incentives for value chain players to participate in 

such systems were discussed controversially, with almost all experts stating that is not yet 
clear how value can be captured once systems of (decentral) digital technologies would 
enable new value and also revenue streams. Some experts elaborated on a local example in 
Germany where a system was established to track food throughout the entire value chain of 
bread, from wheat being planted and processed up to consumers that buy bread in a bakery. 
Hereby 10 cents of additional value compared to other bread on average at the same bakery 
could be realised, i.e., consumers willingness to pay increased by 10 cents. This additional 
value was shared among all players of the respective value chain that participate in the 
tracking system based on their particular effort they had to undertake to implement the 
system for their particular value chain step, whereby the player who has established the 
systems was getting the highest share of this additional value. Generally, the experts state 
that incentives can be given to value chain players to participate in such systems if they get 
a revenue share (of additional value that can be commercialised with consumers) but it can 
also be an obstacle in such approaches that consumer solutions like this have shorter 
product lifecycles and consumers might want to use different solutions after a certain period 
of time, making it less attractive for other players than retailers and consumer brand owners 
as they are used to shorter product lifecycles anyhow. More importantly, most experts point 
out that value chain players would be incentivised  to  drive  the  implementation  of  such 
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systems as those systems would lead to some kind of common industry standard and 
players ultimately want to shape this standard according their needs. In fact, most experts 
state that almost all players aim to establish such value chain-wide systems with the 
primary aim to define the future industry standard based on their individual requirements. 
In essence, this has led to a special situation of push and pull, where many players aim to 
establish certain integrated systems of digital technologies for tracking and data sharing 
(push) while at the same time they need to adopt to systems that have been established by 
other players (pull) in order to remain in business. Hereby some experts clearly point out 
that the sought creation of industry standards will ultimately create pull effects and it will 
likely be impossible to escape for value chain players. 

 
5.8. Consortia and ecosystem approaches 
Almost all interviewed experts point out the all initiatives of integrated systems of 

(decentral) digital technologies that can currently be observed in the market are basically 
almost every time cases that rely on some kind of consortium approach including many 
powerful players. Hereby the experts state on one hand, that an ecosystem approach is 
required that integrates a broad set of players fast, whereas on the other hand some experts 
point out that this consortium approach can be cumbersome and might diminish any 
competitive advantage that one player would have if he would establish such a system with 
a few partners on his own. This development can be explained according to some 
interviewed experts as one of the major drivers to do all that, is to set some kind of industry 
standard as already highlighted. Hereby key players of the value chain belief that it requires 
a critical mass of key players and thus they involve also competitors in such initiatives, 
whereby in parallel they fear that competitors will shape such industry standards (together 
with other players of different value chain steps) and they have to commit to certain 
standards which might not be in their favour. Almost all experts point out that once a 
consortium is successful in establishing a comprehensive digital system that cover key parts 
of the value chain, this system will be very powerful. According to experts, this can explain 
why most initiatives are driven by consortia but also as closed approaches and not open 
ecosystems and platforms where everyone can connect to. In essence, some experts point 
out that this evolution around integrated systems of (decentral) digital technologies has 
enabled partnerships of different players that would likely not have partnered up if before 
those technologies were rising. As a consequence, interviewed experts observe a special 
kind of coopetition where competitors are teaming up in some cases and try to define 
industry standards based on digital technologies and in parallel still maintain their 
competitive momentum in order to defend own interests and become frontrunner for any 
kind of value chain evolution. Hereby one expert points out that the bare presence and 
usage of digital technologies in an integrated system across various value chain steps will 
lead to an ecosystem being established and then trigger massive change momentum 
naturally than can have an impact on the whole industry. 

In context of who is establishing and running such systems of integrated digital 
technologies across many players and steps of the value chain,  experts point out that access 
to consumers is not a key success factor anymore although this would have been a key 
element in the past. I.e., retailers, supermarkets and others who sell directly to consumers 
would have been naturally the ones who might be striving to implement integrated systems 
throughout the entire value chain in the agri-food industry. Nowadays, consumer access 
still plays an important role but some experts point out that this does not necessarily mean 
that those players are also the one that set up and operate such systems as it seems to be 
more important that players have critical mass looking at all the steps of the value chain, 
even if they don’t have direct consumer access. One expert pointed out the example of 
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integrated food producers that operate multiple steps of the value chain such as farm level, 
processor and brand owner level like large wine producers do in some cases. Those types of 
powerful value chain players would be suitable according to experts to establish and drive 
such integrated systems even though they need to rely on other players such as retailers for 
consumer access. In any case, most experts point out that it is sufficient that consumer 
access is digital, i.e., there is no necessity to have physical access to consumers. Next to the 
mentioned likelihood that players who are highly integrated into the value chain (operate 
multiple steps at the same time) are eventually those who might be the ones that establish 
and drive such integrated systems, some experts mention the ability to establish networks of 
ecosystem players fast and effectively as key success factor and capability for those who 
drive the implementation of such systems. 

 
5.9. Consolidation and new roles 
Most experts see that the value chains of the agri-food industry are likely to become 

more consolidated once cross-value chain systems of (decentral) digital technologies will 
rise. This means that larger players who operate such systems of integrated technologies 
will dominate smaller players or even absorb them, as those technologies and insights being 
created in that context likely make them very powerful. Examples are seen by raw material 
suppliers who operate or participate in such systems and by this get insights on farmers 
which they could utilise to put more pressures on farmers in turn. Most experts see that 
value-chain wide standards might evolve and by this comprehensive platforms, one expert 
mentioned this latest by 2030 for most value chains of the agri-food industry. Other experts 
mention that new platforms will arise and current platforms will evolve but likely it will not 
end up for the agri-food industry with one predominant platform player but rather evolve 
towards a kind of oligopolistic structure with a couple of powerful platforms that operate 
their systems by connecting various players throughout the entire value chains of the 
industry. 

Looking into incumbent players, experts state that they will likely explore new roles 
beyond their current ones. I.e., key players of the value chain that currently operate one or 
more steps of the value chain are asking themselves if they want to become some kind of 
orchestrator of such platforms and systems that are used throughout the entire value chain 
and thus beyond their current scope of activities. According to most experts, this question 
has certain momentum and remains unanswered for many key players in the agri-food 
industry. Some experts mention that for some projects and initiatives raw material suppliers 
have taken over the role of the orchestrator of such system of (decentral) digital 
technologies across various steps of the value chain, but likely raw material suppliers would 
not be the most suitable candidates to take over such a role and it is not likely that they will 
success looking ahead. 

Generally, the aforementioned development would likely unfold a severe change 
momentum in the value chains of the agri-food industry according to experts as those new 
industry standards – once being in place – would require that all companies need to adopt to 
such standards or otherwise likely won´t be able to do business anymore. The fact that 
many key players pursue the mentioned coopetition approach will likely even accelerate 
this transformation towards common standards with binding character for all participants as 
some experts outline. An example of this potential exclusion momentum was mentioned by 
one experts whereby in some value chains of the agri-food industry those companies are 
fast-tracked as suppliers that commit to the transparency standards of their customers 
whereas others who not commit have difficulties to maintain the supplier relationship to 
those players. Generally, some experts point out that those who will not adopt are likely to 
be the loosing ones in context of evolution of value-chain wide digital systems and 
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platforms arising. On the contrary, one expert mentioned that likely no current key player 
of the agri-food industry will be removed in light of those technologies rising as they will 
always find ways to commercialise on their products.  

In parallel, some interviewed experts mention that the rise of value chain-wide digital 
systems will likely have an influence on those players who currently operate the various 
digital systems for various players along the value chain. The rise of an integrated and 
common layer across many players of the value chain will require all players to commit to 
certain standards and it will be possible to compare different software and technologies 
easier which will likely result in more fierce competition between different software and 
technology providers with one winner at the end.  

In terms of potential losers for this type of evolution one expert also stated that 
certifiers and similar proof-providing institutions will likely not be substituted by digital 
technologies within the next ten years although their work can be made more efficient and 
smart. 

 
5.10.  Results of expert interviews 
In essence, the experts point out that improving sustainability and meeting 

compliance standards are seen as key value driver in context of the implementation of 
connected systems of (decentral) digital technologies across various players of value chains 
in the agri-food industry. Fraud protection or other trust-related issues are seen as of limited 
importance. 

Increased transparency, that comes with the implementation of connect systems of 
digital technologies, might have the potential to unlock additional value and trigger a higher 
willingness to pay on consumer level. Nevertheless, experts perceive that consumers rather 
see this as marketing topic whereby they likely will not make use of the technology at the 
point of sale but rather see the accessibility of value chain-related information via digital 
systems as new type of quality seal. 

Experts see additional value of implementing such integrated systems of (decentral) 
digital technologies across different steps of the value chain by reducing admin work but, 
whereas the biggest value driver is seen by the fact that such integrated systems offer the 
opportunity that many players can connect to each other, share data and communicate and 
in essence, enable a kind of data economy for the agri-food industry. A key element of this 
would the opportunity, that due to various digital technologies being interlinked with each 
other, e.g., IoT systems and shared databases such as distributed ledgers, physical assets 
can be digitised and data around those assets can be shared with others. Once practiced, this 
would enable the optimisation of goods and products much more broadly than today and 
also enable new forms of business models, allocate resources more effectively and 
efficiently – also to players outside the industry, and generally remove barriers of 
participation, i.e., to trade among each other. 

Generally, connected systems of applied (decentral) digital technologies are still on 
the rise and do only cover parts of value chains with specific geographical scope or  for 
particular applications. Value capture and incentive schemes are still not fully clear and 
remain a key question to many players in the industry according to the experts. As an 
indication, it seems that the major incentive for players in the agri-food industry to 
establish, join and drive system of integrated digital technologies is that they strive to 
define some kind of industry standards that fits their needs. Consequently, value chain 
players fear that other players or superior institutions might define those industry standards 
and thus rather drive the transformation towards using such systems than risking to be 
driven by others, i.e., having to adopt to market standards that were established by others. 
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According to the experts, it seems to be more of an incentive for players in agri-food to 
shape such industry standards than to participate in additional revenue shares that can 
potentially arising from providing cross-value chain transparency systems to consumers. 

Due to this consideration, many consortia-approaches can be observed, ultimately 
resulting in a kind of hybrid model between cooperation and competition between players 
of the value chain at the same time. This development creates strong change momentum on 
one hand and triggers unusual partnerships between different players, but also diminishes 
any competitive advantage and makes general progress of adoption and implementation 
rather slow on the other hand.  

Players that initiate such systems are no necessarily those who have or own access to 
consumers but more likely those type of players that operate on multiple steps of the value 
chain. Nowadays, a key success factor is rather to establish an ecosystem or various players 
fast in order to realise network effects and attract even more players, rather than to optimize 
the connection to consumers. 

In the future, the experts expect the market to consolidate further, whereby systems 
will become very powerful and larger players might eventually absorb smaller ones. 
Although market consolidation might happen according to the experts, they project rather 
oligopolistic structures of different integrated systems of digital technologies in the future, 
not only one single approach that fully dominates the market. Although the work of 
validating institutions such as certifiers or similar will likely be much more efficient once 
these systems of digital technologies are in place, experts point out that it will not be likely 
that those players will be gone soon and fully be substituted by digital technologies. Only 
for providers of digital solutions the experts see more fierce competition rising once 
integrated and shared systems of digital technologies between different value chain players 
and steps are implemented as this will make comparability much easier. 

 
6. Evaluation & Discussion of findings 
In order to derive comprehensive insights for exploratory research, the different 

methodologies have been compare with each other around common themes and related 
topics. In particular, the three types of value chains of the case studies have been examined 
and compared with the research literature and the expert interviews accordingly, as some of 
the topics might differ between the different value chain types. In a nutshell, two hypothesis 
of current research could be falsified and six open questions of current research literature 
could be validated, whereas two of them only partially while assessing different types of 
value chains. In addition, also new findings could be created that give direction for further 
research. 
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Figure 6: Comparison of research findings. Source: created by author, 2022 
 

The findings haven been clustered in three overarching themes with each three 
different topics as follows: 

 
Motivation:  
Current research literature around using systems of (decentral) digital technologies 

across value chains in the agri-food industry give significant attention to the topic around 
fraud protection. Looking into the three types of value chains being analysed, a diverse 
picture can be observed. Whereas for meat & fish as well as wine & beer this topic might 
have a higher relevance, the coffee & cocoa value chain as well as the expert interviews 
give this topic a rather limited attention. Generally, this can be explained by the fact that 
fraud protection is used as anchor to establish digital systems with the ultimate aim to 
position products towards consumers being trusted and of high quality, i.e., to support 
quality statements. Following this notion, protecting fraud can be understood in some cases 
as contribution for product positioning rather than to prevent crime to happen. 
Consequently, the hypothesis of recent research literature can only be validated partially 
and thus will be subject to further research. 

The question around (decentral) digital technologies as supporting system for 
sustainability was subject to further research (van Wassenaer, et al., 2021) and could now 
be validated strongly as both the meat & fish and the coffee & cocoa value chain types as 
well as the expert interviews rate this topic as super important driver. Even for the wine & 
beer case studies the topic had some relevance, so that it can be stated that sustainability -  
whether the improvement of sustainability impacts or the compliance with sustainability 
standards – is a key driver of the implementation of system of (decentral) digital 
technologies in the agri-food industry. 
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As outlined, It has been subject to research if and how systems of connected 
(decentral) digital technologies and increased transparency that can come with this relate to 
product positioning on consumer level and especially if this can trigger a higher willingness 
to pay at consumers. The analysis of all three types of value chains in the agri-food industry 
reveal that supporting quality statements and thus marketing towards consumers is very 
important and a key driver and outcome of the implementation of (decentral) digital 
systems across value chains. Also the expert interviews rate this topic to be of very high 
relevance. In addition, the expert interviews reveal that in some cases higher prices on 
consumer level for providing transparency via digital systems could be achieved but likely 
consumers won´t make comprehensive use of such systems and rather see them as new type 
of quality seal or they serve as digital marketing gimmicks that support the brand 
communication of high quality brands. Consequently, it can be validated that increased 
transparency via digital system in the agri-food industry can support marketing statements 
whereas consumers might see this as new type of quality seal which needs to be examined 
by further research. 

 
Implementation: 
An open question to research who is initiating and driving the implementation of 

connected digital systems across value chains and what goals those initiators and drivers 
might have. As researchers claimed this to be an open question for new research, there was 
an hypothesis being discussed that those players who have access to consumers directly, 
i.e., consumer brand owners or retailers might be the ones who likely drive the 
implementation of such systems. In fact, this research sheds light on this question as all 
three types of case studies reveal that those players who initiate and drive the 
implementation of such systems are rather those players who have a high degree of 
integration throughout the respective value chain, i.e., operate several steps of the value 
chain at the same time and do this together with external tech companies, in order to 
support their product positioning. Also, it was highlighted by the interviewed experts that in 
some cases raw material suppliers have tried to initiate and drive the implementation of 
such systems with the goal to promote the quality of their ingredients but likely those 
integrated players will be the ones who will drive this development also in the future. 
Likewise, it was expressed that consumer access is necessary but digital access is sufficient 
and there is no need to own the access to consumers such as retailers and similar players do. 
Thus, researchers´ questions around who is likely the player that might initiate such 
systems can addressed by putting integrated players in focus that aim to promote their 
product positioning whereby details will be subject to further research. Accordingly, it can 
be stated that players who own access to consumers are not necessarily the ones who 
initiate such systems on a frequent basis. Nevertheless, it needs to be stated that research in 
this field is still exploratory and the connected digital systems across value chains in the 
agri-food industry as research object are still at an emerging stage so that further research 
will be required. 

Another question by recent research relates to the approach that is utilised when 
implementing such connected systems of digital technologies across value chains. Hereby 
the initial assumption was that co-operations between larger players can be foreseen in the 
agri-food industry. In fact, this early hypothesis could be validated by almost all case 
studies and especially by the interviewed experts as they explicitly point out that in most 
cases consortia approaches are utilised which result in a special market dynamics of co-
operation between key players and competition among them at the same time. Also, the 
expert interviews reveal that this is a special characteristic of the agri-food industry as 
many larger players somehow fear that others might define market standards that will be 
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binding in the future and that might not fit their individual needs. Out of this reason many 
key players team up with their competitors and other larger players of different value chain 
steps to be able to shape potential binding market standards of the future. Looking at three 
types of cases studies, it reveals that for the examples in the wine & beer value chains 
consortia approaches are not always observed whereas for the value chain of fish & meat to 
a greater extent and the value chain of coffee & cocoa to a medium extent consortia 
approaches can be examined. Comparing these different types of value chains among each 
other, it can be stated that the type of wine & beer can be considered as non-essential foods 
where consumer branding and other marketing elements play a major role which might not 
be the case to this extreme for the value chains of fish & meat, whereby coffee & cocoa 
might be somewhere in the middle. Thus, a potential conclusion could be that the more 
consumer branding plays an important role for the particular value chain, the less consortia 
approaches are likely to be used to implement systems of connected digital technologies 
across value chains for transparency. Again, this research is only exploratory and thus can 
only provide direction for future research whereby this can be used as hypothesis for further 
research to come. Generally, it can be derived that consortia approaches will play a vital 
role for future research to come. 

Another key element that was pointed out by research was around potential efficiency 
gains and if systems of connected digital technologies across different players and/or steps 
in the value chain can be effective to optimise for efficiency. Hereby research literature 
states that digital technologies, once being connected, can be effective in making certain 
activities much more efficient, especially tasks around validation and quality checks up to 
the level to substitute validation institutions, and generally decrease admin work. In fact, 
this hypothesis can be confirmed only partially when assessing the case studies of the three 
value chain types and the expert interviews. While the examples of the fish & meat value 
chains and the coffee & cocoa value chains point out that efficiency gains are effective, the 
value chain examples of wine & beer and especially the expert interviews reveal that admin 
work can be reduced and thus efficiency gains can be realised and the work of validating 
institutions might become more efficient in the future by utilising such digital systems but it 
is not likely that they will be substituted near- to mid-term by such digital solutions. 

 
Evolution: 
One new finding of this research is that many players in the agri-food industry 

initiate, drive or participate in the implementation of connected digital systems across value 
chains not only to position their offerings better from a marketing perspective but 
especially to drive and to shape any market standards that might eventually arise as result of 
the rise of such digital systems and the transparency that comes with it. This holds true 
especially for topics around sustainability and is also true for other topics. Researchers have 
selectively already expressed the potential evolution of market standards in context of 
competitive advantages that might last until such technologies are an instrument to express 
compliance with market standards (Verma, 2021) but the fact that many players are striving 
to shape market standards and actively participate in such systems to do so is obviously 
new for research although this research is exploratory and thus can only provide direction 
for more detailed research to come in this field. 

In context of value chain evolution in the agri-food industry, research was posing the 
hypothesis that validating institutions can eventually be substituted as certain digital 
technologies, i.e., distributed ledgers, would help to manage such validation tasks more 
smartly. Based on the findings of this research, this hypothesis could not be validated. It 
might well be that their work will be reduced but especially the interviewed experts do not 
see their substitution happen in short- to mid-term. Another finding of this research was 
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that likely it can be that competition between software providers will increase once those 
systems of connected technologies are in place across different value chains players and 
value chain steps as the transparency that might come with this will help to compare them 
much easier. 

Lastly, this research could mostly confirm the hypothesis of other researchers that 
these new systems of integrated digital technologies will eventually enable new forms of 
business models and new types of co-operations between different players and in essence, 
serve as enabler of a data economy where goods can be traded as digital assets and 
generally data and meta-data becomes a valuable asset as well. 

 
7. Conclusion & Outlook 
Generally, it can be stated that integrated systems of (decentral) digital technologies 

can have a significant impact to the evolution of value chains in the agri-food industry. 
Although trust-related issues might eventually play a less important role than expected, 
sustainability will serve as key driver for the evolution at least likewise. In essence, the 
notion of shaping market standards, that was revealed by this research, will – together with 
sustainability-related topics be a key topic on researchers´ agendas in that field.  

Beyond, it was shown that many digital solutions will be instrumental to support 
marketing positioning. To what degree and how this will differ among different types of 
value chains, needs to be further explored. First indications pinpoint towards a potential 
distinction between essential and non-essential foods although digital technologies are still 
emerging and their impact on value chain evolution can only be assessed partially. 

It will be interesting how initiators of such systems will utilise the transparency that 
comes with those systems and if they are able to capture value sufficiently. This research 
can – due the nature of new technologies – only assess recent pilot projects that are 
established in practice. Hence, it will be interesting to observe how roles of players in such 
projects and initiatives will evolve after a certain period of time when these initiatives are 
live. One hypothesis could be that typical platform roles and architectures evolve whereby 
one player – can be the initiator of the system but not necessarily – unfolds a superior 
power and is able to monetise on data much more than other participants of the system. 
Although, the assessment of this evolution might be subject to further research to come. 

 
8. Table of figures 

 

Figure 1: Schematic graph of major steps of coffee beans value chain. Source: created by 
author, 2022 

Figure 2: Schematic graph of major steps of meat value chain, Source: created by author, 
2022 

Figure 3: Schematic graph of research approach via mixed methods/triangulation, Source: 
created by author, 2022 

Figure 4: Schematic graph of   study research approach. Source: created by author, 2022 
Figure 5: Schematic graph of expert panel for interviews. Source: created by author, 2022 
Figure 6: Comparison of research findings. Source: created by author, 2022 
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9. Attachments 

Comparison of research finds 
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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.  
This research paper examines at the extent to which digitisation in the banking sector is 
needed and why customer centricity plays an important role in terms of market shares. 
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 visualization of business models will be provided. It then takes a closer 
look at drivers for change, customer centricity, digital ecosystems, and customer data. 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 behavior to 
derive recommendations for action to change or keep the business model customer centric. 
 
Key words: #banking #digitalisation #customercentricity #customerdata 
#predictiveanalytics #digitalecosystems 

 
 

Introduction  
The banking and financial industry is undergoing rapid change, driven by evolving 

customer needs, new technology, the COVID-19 pandemic, new and disruptive 
competitors, new generations, and new ways of working. Although the environment with 
regards to disruptive competitors is changing fast, 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. 
Although 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 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

176 

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. The rapid increase in the internet usage rate underlines this trend: 
around 71% of the German population used the internet daily in 2019 (Statista, 2021). 
These developments call for the digitalisation of banks' traditional business models.  

In the course of increasing technological change and the spread of the internet, Bill 
Gates, the founder of Microsoft, made the following statement as early as 1994: „Banking 
is necessary, banks are not“ (Bender, 2013). He has been using this quote to describe the 
banking sector ever since. With it he expresses that banking is essential, but banks as 
institutions are not. This sentence seems to be steadily gaining in importance due to 
ongoing technological progress (Eismann, 2015).  

However, it is not only technological progress but also changing customer behavior 
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 behavior 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). 

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 
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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). 

Several publications around customer centricity and organizational change have been 
underlining the necessity to consider client needs along the entire value chain. Customer 
centricity is the proactive approach with the use of analytics to understand the customer in 
order to design the experience based on anticipated needs. Additionally, it uses customer 
feedback to drive real-time improvements (Deloitte, 2014). 

This paper will contribute to answer the following research question: 
Why does the coherence between customer centricity and market shares has a bigger 

impact on banks nowadays compared to the past? 
 
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 „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.  

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). 

  

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. This requires a steadily adjustment of the 
value proposition and marketing mix (Valls Giménez, 2018). 

 

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 
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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) Whether and to what extent does the banking industry need to change its current 
structure to ensure a future-viable business model and consider any disruption?  

2) 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 7: Objective of the elaboration, Own illustration. 

 
Change of business model and drivers 
1.1. Business models  
For the analysis of a business model, among other things regarding customer needs, it 

is indispensable to first present it. There are various methods and procedures for presenting 
such a business model. The best-known model is the Business Canvas Model (BCM). The 
BCM was introduced by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur in 2008 in their 
publication Business Model Generation. The tool consists of nine components that clearly 
represent the respective business model and make it comparable. As a result, the tool 
provides a good basis for taking a critical look at the business model and carrying out 
optimizations. The nine components of the BCM are as follows (Auge-Dickhut, Koye and 
Liebetrau, 2014) (Osterwalder and Pigneur, 2011): 

1. customer segments 
The customer segments represent the bank's target customers.  
2. value propositions 
The value proposition represents the service that leads to the best possible satisfaction 

of the customer's needs. 
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3. customer relationships 
Relationships are built and maintained with each customer segment. The type and 

intensity of the customer relationship is described here.  
4. channels 
The value proposition is transported to the customer through the appropriate channels. 

The communication channels are also considered.  
5. revenue streams 
Revenue streams represent the result of successfully selling value propositions.  
6. key activities 
Key activities describe the action steps that are necessary to be successful. They are 

an important determinant of the value proposition.  
7. key resources 
Key resources describe those resources that are essential to the business and the 

factors already mentioned. They can contribute to the differentiation of the offering. 
8. key partners 
Key partners are important stakeholders within the network. These can be outsourcing 

partners, suppliers or even management consultancies that inform the bank about important 
market trends or competitive information.  

9. Cost structure 
Within the cost structure, all costs necessary for the business model are outlined. This 

can be used to identify unnecessary costs 
BCM is suitable for deriving the operational business model from the corporate 

strategy. The following figure represents the BCM template (Eckert, 2014): 
 

 
Figure 8: Business Canvas Model 

Source: In accordance with (Osterwalder et al., 2011) 
 

1.2. Drivers for change  
Digitalisation is not a change that has hit the banking sector unexpectedly. Rather, it 

is a change in preconditions that led to the need for digital transformation. 
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This chapter will use Michael E. Porter's „Five Forces“ model to examine the key 
prerequisites and drivers of digital transformation. 

Porter's model forms the scientific basis of the Market Based View (MBV). The MBV 
shows as its most important characteristic the consideration of external influences to 
explain sustainable and above-average corporate results, the so-called outside-in 
perspective (Wirtz, 2003). The counter design is the Resource Based View (RBV), a so-
called inside-out perspective (Wit and Meyer, 2010). In the RBV, the quality of resources 
and capabilities within the organization is responsible for competitive advantages, whereas 
in the MBV it is primarily the corporate environment (Stolper, 2008).  

Porter's Five Forces Model analyses the structure of an industry. It assesses the 
attractiveness of an industry taking into account competitive forces (Johnson, Scholes and 
Whittington, 2011). The five defined competitive forces according to Porter are potential 
new competitors, buyers (customers), substitute products, suppliers and the competitors in 
the industry (Heger, 2013). The following illustration provides an overview of these five 
forces (Heger, 2013). 

 

 
 

Figure 9: Porters five forces 
Source: Own illustration according to (Heger, 2013). 

 
These five forces determine market attractiveness. The individual strength of each 

force depends on some factors within the industry (Porter, 1999). 
Potential new competitors 
The banking industry is generally subject to some regulatory barriers to entry, which 

makes it difficult for new competitors to enter the market. Nevertheless, the growth of so-
called non- and near-banks or foreign institutions is large. Non- and near-banks are 
companies that come from neighboring economic sectors or offer bank-like services and 
develop their business activities into the financial services sector: 
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„While we ponder whether banks still have a future, many new entrants seem to think 
that the time is right to start a bank or something similar“ (Frühauf, 2014). More and more 
non-banks and near-banks as innovative start-ups or internet giants like Facebook, Google, 
Apple, or Vodafone are using their market share to offer e.g., payment services. With their 
digital capabilities and simple and new financial solutions, these non-industry providers are 
changing the market environment of banks. The additional advantage of large Internet 
companies such as Google or Amazon is that they can make customized offers based on the 
customer's purchasing or search behavior (Dapp, Stobbe and Wruuck, 2014). This precise 
analysis of consumer behavior is currently not feasible for traditional retail banks due to 
their outdated IT infrastructures, although it cannot be ruled out in the future (Leichsenring, 
Hansjörg, 2015). 

Buyers (customers) 
A central driver for digitalisation and at the same time one of the five forces 

according to Porter's model is the customer. In particular, the focus here is on customer 
behavior. Increasing globalization, accelerated using the internet, has also changed people's 
communication behavior. People can now live their social lives to a large extent in the 
digital world without any physical contact (Munzinger and Wenhart, 2012). This 
phenomenon in turn promotes mobility and globalization. 

Modern end devices, which can be used regardless of location and time, are also 
increasing expectations of banks with regard to digital solutions (Dapp, Stobbe and 
Wruuck, 2014). Through the almost unrestricted use of the internet, customers are more 
informed and mostly enjoy a high level of transparency in banking services. Comparison 
portals can be mentioned as an example, which allow customers to compare loan conditions 
within a few seconds. This development makes personal advice in the branch more 
challenging (CONSART, 2013). A Research Online Purchase Offline (ROPO) effect can be 
seen. This describes the behavior of consumers that information is gathered in the online 
channel before the purchase and the purchase of the good or service takes place in the 
offline channel. This effect can also occur vice versa. The ROPO effect therefore requires 
from banks not only a high level of transparency in the online channel but also a high level 
of competence in the offline channel since the investor can switch within these channels at 
will. 

Not only the high transparency in the online channel is decisive, but also the quality 
of the offer. Because the high level of transparency means that the customer can also decide 
in favor of another competitor. It would be particularly unfavorable if the customer were to 
obtain advice offline from the house bank1 but then purchase the product or service online 
from a competitor. The high degree of standardization in retail banking offers the customer 
a high degree of flexibility about the choice of products. Due to high rivalry between 
competitors, many services are offered to facilitate switching banking relationships and 
increase customers' willingness to switch (CONSART, 2013). 

Substitution products 
A big driver of substitution products in the banking sector is new technologies. They 

ensure that traditional banking services and products are revolutionized or even completely 
replaced. The spread of the internet acts as an important prerequisite - reinforced by mobile 
devices, which have also experienced high growth in the recent past.  

This development shows that time and location-independent services are becoming 
increasingly important. One consequence could be that the bank branch loses importance.  

                                                            
1 The house bank is the bank that accompanies the customer in the majority of his financial 
transactions (Brock, 2015). 
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New business ideas as well as technological progress or innovative applications 
(apps) are providing more and more substitute products to traditional banking services. In 
the area of payment transactions, near-field communication (NFC) has developed, which is 
used in the point-of-sale (POS) area i.e., at the point of sale. NFC technology is a form of 
contactless payment. Currently, NFC technology is widely incorporated in credit and debit 
cards. Some smartphone manufacturers, including Apple, have already built an NFC chip 
into their smartphones, which could replace cards in the future.  

Suppliers 
Compared to industry, there is no supplier in the banking sector in the classical sense. 

When considering banking transactions in the economic sense, these are divided into two 
categories. The first category is service transactions. This includes payment transactions, 
securities transactions, and other transactions such as asset management. The second 
category consists of lending and deposit business. The lending business is the credit 
business. Deposit business deals with the procurement of funds. Since the procurement of 
funds is essential for all services of the bank and can be understood as the delivery of 
money, the providers of funds are defined as suppliers in the sense of Porter for the 
purposes of this paper. Examples of fundraising are customer deposits, the taking out of 
money loans and the issuing of bank bonds.  

Deposit customers can be seen as a determinant of the digital transformation. Due to 
the high transparency of bank products and interest rates on the internet, investors 
nowadays have a global choice of banks to place their deposits. Direct and auto banks in 
particular lure interest-sensitive investors with high interest rates for their deposits to first 
attract new customers and then retain them in the long term through cross-selling. Since 
banks have not yet managed to offer or become part of a digital ecosystem like Apple or 
Amazon, there are currently hardly any barriers to switching for customers. With the help 
of a few mouse clicks, customers can invest a sum of money at an institution worldwide. 
Especially interest-savvy savers, who constantly try to get the highest interest rate for their 
deposits, have a high willingness to switch.  

The banks' high transparency requirements in the online channel also force them to 
always make a competitive offer. But the high transparency is not only characterized by 
disadvantages; it can also give banks access to foreign customers. Overall, however, it can 
be summarized that the power of deposit customers (suppliers) has increased because of 
digitalisation and the accompanying high level of transparency, especially in the online 
channel. 

Competitors in the sector 
Competitors within the banking sector are also drivers of digitalisation. As the 

banking sector is in cut-throat competition, the competitive pressure is correspondingly 
high. Regarding digitalisation, every bank must ensure that it does not miss the trends of 
the digital transformation. Missing an important trend or innovation could lead to a 
significant loss of customers due to the overall increased willingness to switch. Especially 
in a low-margin business such as retail banking, the willingness to reduce unit costs 
through digitalisation is increasing.  

Strategic alliances with selected and innovative partners can prove to be promising. 
However, the decisive factor is that the respective bank must pursue a differentiation 
strategy to distinguish itself as positively as possible from competitors in the customer 
perspective. This is the only way to secure important market shares. Regarding 
digitalisation, banks should try to be the first in the market with an innovation, because 
laggards will be punished accordingly by a prior loss of customer relationships.  

 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

183 

Coherence between customer centricity and market shares  
 

1.3. Customer centricity  
„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 value = benefits - 
cost 

In the business context, customers prefer products and services where the customer 
value is higher compared with all alternatives (Deshpande, 2014). In banking context this 
means that customers would select the bank where they get the highest value. The 
advantage is probably disadvantage while benefits are not only related to economical 
benefits. Benefits on the customer side could be functional, psychological e.g., image or 
branding. In other words, a good branding with a not so good product relative to peers 
could lead to a better market position because customers would overweight the branding 
benefit. At the same time costs are also not limited to economical. The overall effort needed 
to use the product or service must be considered. Also cost to change from one provider to 
another is an important factor to mention in terms of cost.  

Customer centricity requires not only a precise knowledge of the customer, but also a 
high degree of operational flexibility in the processes to best meet the customer's needs. 
Customer centricity is not a one-off exercise which even more emphasizes the point of 
operational flexibility. It is therefore essential for customer-oriented companies to optimize 
the customer experience across all channels and touchpoints with the customer. To build a 
positive customer experience, it is imperative that all channels and customer touchpoints 
interact seamlessly. For this reason, more and more financial service providers are investing 
in the organizational networking of the traditionally separate units as well as in the 
development of new, digital customer touchpoints or in the optimization of existing digital 
channels. 

The cost to change is growing its importance with companies pursuing a digital 
ecosystem strategy. 

  

1.4. Digital ecosystems 
A digital ecosystem approach is about delivering services beyond the core products 

and services to offer customers a friction-free and far-reaching service. In a banking 
example these additional services could focus on a variety of aspects of individuals’ lives, 
such as accommodation, retail, mobility and wellbeing, as well as financial health 
(Mastropietro, 2021).  

In a digital ecosystem approach, internal as well as external actors provide their 
products and services on a single and integrated digital platform from a customer 
perspective. The aim is twofold, offering additional benefits to clients to increase CPV and 
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creating a level of integrations across all offerings which would require a significant 
amount of disintegration which equals to costs in the CPV equation. The overall strategy 
has to be to increase benefits and lower costs, which is almost given through ecosystems, to 
get to a higher benefits-cost-ratio i.e. CPV (Deshpande, 2014). In addition to their interest 
in banking services, large corporations such as Apple, Facebook, Google and Amazon are 
pursuing the goal of binding customers to their own digital ecosystem (Dapp, Stobbe and 
Wruuck, 2014). These companies already dominate the internet business today and are the 
drivers of most large, marketable innovations. All of them represent serious and strong 
competitors from a market or innovation perspective (Dapp, Stobbe and Wruuck, 2014). In 
addition, customers place a similarly high level of trust in the internet giants as they do in 
the banks due to positive experiences. 

The digital ecosystems not only try to increase their market share through innovative 
technologies, but also use the walled garden strategy (WGS) to maintain their market shares 
in the long term. The WGS is a combined technology concept that describes a vendor-
constrained environment. This strategy involves a distribution model that offers content, 
software, and hardware exclusively to a certain group of customers and is controlled by the 
provider. The aim of this „walled garden“ is to sell as many services as possible via the 
respective own platform, so that the customer no longer has to leave the digital ecosystem if 
possible (Beuth, 2011). The customer thus receives a high degree of convenience, time 
savings and security. The digital ecosystem thus secures its own market position because 
switching from one walled garden to another is costly and time-consuming. An example for 
a digital ecosystem concept is the Apple ecosystem where all Apple products are linked to 
each other where seamless data exchange and synchronization is ensured. Additional 
services e.g., iTunes, Apple TV and smart home capabilities are also part of this ecosystem. 
It hardly possible to achieve the same level of seamless synchronization by using multiple 
components of different digital ecosystems. In other words, the concept behind digital 
ecosystems is to increase the level of benefits and at the same time to make it difficult for 
clients to leave the ecosystem due to the number of incompatibilities of different 
ecosystems. This concept enables banks in certain scenarios to increase or at least keep 
market shares but also decrease the ability for competitors to reacquire lost customers back. 
As a bank not pursuing a similar context could mean that losing customers would require a 
significantly higher effort to win the lost market shares back. Winning customers costs 25 
times more than retaining them (Gallo, 2014). Experts underpin the above-mentioned 
importance of ecosystems. By 2025, experts predict about 30% of global revenues in the 
financial services industry will be generated in cross-sector ecosystems (Lingens, 2018).  

Ecosystems often raise new IT requirements, especially with regards to OpenAPI, 
cloud and infrastructure services. For many financial services providers, this will require 
significant effort from a financial and people perspective.  

The collective use of data is a key value driver of ecosystems. However, financial 
services providers are currently conservative to share their customer data with others often 
due to regulatory constraints. Financial services providers will need to radically rethink 
their positions in this respect to proactively drive customer and commercial benefits from 
ecosystems – obviously with the consent of their customers.  

Digital ecosystems are not only a future strategy for banks but also a beneficial 
concept for customers. Through digital ecosystems propositions will be delivered in a much 
more comfortable and seamless way with less frictions. The right usage and the correct 
interpretation of customer data tough is going to be even more important to customize the 
proposition. 
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1.5. Customer data 
The effective and joint use of data is a key driver of ecosystems. Banks have a huge 

amount of data available however rarely in an unusable way. Data is very often inconsistent 
across multiple systems, decentralized, unstructured or stored in a wrong place (Blokdyk, 
2019). Furthermore, banks are reluctant to share data with third parties to avoid any breach 
of regulatory requirements (PwC, 2021). To operate with effective ecosystems smart usage 
of data is key to understand customer needs more adequately and to offer the right 
proposition at the right point in time where the customers experiences customization.  

A successful transformation to a more digital and client centric offering including 
digital ecosystems very often requires modern IT with regards to performance, flexibility 
and security (Brühl and Dorschel, 2017). Most banks currently must operate with old, 
inflexible, and hardly transformable legacy systems which creates a hurdle to overcome. 
This not only requires significant investment, but also time and effort alongside the right 
culture and mindset to change it to the essential standard to enable adoption at scale. Not 
only the necessity to consider the topic of modernization of the IT-infrastructure for one's 
own institution, but the constant emergence of disruptive technologies, where competitors 
build the IT-infrastructure they need on a greenfield, puts banks under massive pressure to 
retain relevant market shares.  

With increasing digitalisation, the amount of data available is also rising. Transaction 
data can be used to conveniently evaluate income and spending behavior, the means of 
payment used and consumption preferences. A meaningful use of these digital footprints 
would allow banks the unique opportunity to provide needs-based customer approaches as 
well as tailor-made offers. They serve to analyze customer needs and are one of the best 
ways to analyze one’s own customer structure meaningfully and efficiently. Data are 
sometimes referred to in the literature as the raw materials of this century. Non- and near-
banks such as Amazon are already successfully using data analysis in their business model. 
Consumer behavior is evaluated based on data so that customized offers and approaches 
can be made. In addition to addressing customers according to their needs and tailoring 
offers, these data analyses can be used for the bank's risk management. The efficient use of 
customer data is not only a huge benefit for the company but also creates a real value add 
for the customer which will be reflected in any case in the CPV. 

Already today, a large amount of data is used for monitoring suspicious transactions. 
In addition, the Know Your Customer (KYC) requirements for the banking sector have 
been sharply raised. This is due to various incidents of banks facilitating terrorism and drug 
money financing, among others, due to inadequate risk management. Banks like HSBC had 
to pay fines in the billions. These requirements are regulatory demands that banks get to 
know their customers and their transactions better. However, the practice leads to a large 
amount of data being requested and used to assess risk. This data is thus not used to 
conduct a needs analysis of the customer or to analyze his behavior. Often, the basic 
problem lies in the organizational structure of the bank. These KYC checks are largely 
prepared in outsourced units, mostly abroad. Often, there is no provision for a systematic 
and processed return flow of this information. They are therefore valuable raw materials 
that are stored unused in the system architecture. It would be conceivable here to 
systematically feedback the collected information for the purpose of data analysis and 
customer needs assessment or to support the customer advisor in recognizing and using 
new sales approaches.  

Effective use presupposes a meaningful linking and evaluation of this data. Banks 
face the challenge of having a fragmented IT infrastructure, which requires that a multitude 
of data from different sources be drawn upon and combined. Corresponding analysis 
technology or the necessary know-how for data analysis must be purchased by banks at 
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high cost. Part of the solution to the problem could be the simplification and 
standardization of the system landscape of banks, which would not be less cost intensive. 
The core banking systems are mostly proprietary creations that are also very outdated.  

 
Predictive analytics 
Intelligent use of customer data combined with an effective and value adding 

ecosystem contribute to a higher CPV which ultimately increases market shares. 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 at the moment 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 rearview mirror. Basically, it 
assumes that there is a correlation between historical behavior of customers and future 
behavior (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 analyze 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 behavior 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): 
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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 
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 analyzing 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). 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 behavior.  

 

Models can be designed to visualize relationships between different behavior 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 
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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).  

 
Future of customer proposition  
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 10: Channels - Example of a customer process 

Source: Own illustration according to (ibi Research, 2014): 
 

As shown in Figure 4, 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:  
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- 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.  

 
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. In particular, the digital ecosystem strategy of 
new competitors poses a greater threat than ever before. Winning back customers is not 
only 25 times more expensive than keeping them, but it also makes it almost impossible in 
some cases. 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 behavior 
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 
behavior with the future. To account for the delta between the full correlation and the actual 
correlation, i.e., the deviation of future behavior in anticipations, an ongoing trend analysis 
is required. This addition mitigates the unexpected change in behavior. To go one step 
further, this should ideally be supported with innovation by the respective company to set 
trends and thus actively influence customer behavior. 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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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. 

 
 

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 company and have an immense influence on the 
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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. 
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Fig. 3. 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.  

 

 
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 
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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 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. 
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PRETEST VALIDATION 
A pretest was conducted to test the interview guide. During this pretest, 3 managers of 

different ages and management experience were selected and the interview was conducted 
in a dialog. The main test was how the defined questions are understood and answered by 
the corresponding test subjects. In the context of qualitative research, it is particularly 
important to avoid misleading expressions in order to maintain a certain degree of 
comparability in the later course of the research.  

The test also showed that the questions could basically be answered very well. 
However, since there were some repetitive questions at the beginning, these thematically 
related questions could be united and combined with each other (Mayring & Gläser-Zikuda, 
2008; Methods of Text and Discourse Analysis, 2000). Nevertheless, some questions were 
asked again in a modified form in the later course of the interview. The sole purpose of this 
was to validate and ensure the validity of the respondents' answers.  

Not only operationally, the pretest was used to validate the questions and the structure 
of the guide.  

It was also intended to check whether sufficient information could be obtained from 
the answers given to supplement and expand the content of the digital maturity model. To 
validate this, the interviews were transcribed and analyzed accordingly.  

The content of the interviews was then coded so that upper and subcategories are 
formed based on the methodological theory described (Hussy et al., 2013, pp. 255–259). By 
applying content analysis, the content of the interviews is systematically examined against 
this background and the meaning of the individual categories, as well as their effects and 
dependencies on each other, are illuminated. 

 
EMPIRICAL FINDINGS 
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. 
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Table 2: Thematic expansion of SLOAN Management & Deloitte  
(own illustration according to Kane et al., 2016) 
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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.  

 
 

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.  

Charles Handy (1978) developed an approach for typologizing and classifying 
corporate cultures. The central object of his observations is the behavior, values and norms 
of people in companies. Handy's explanatory hypothesis is the distribution and use of 
power, which significantly influences the ideology of companies. For classification 
purposes, Handy exhibits the following four culture types: power culture, role culture, task 
culture and person culture. For each of these types, Handy identifies not only typical ways 
of working but also, and above all, leadership characteristics and motives of power (Dill, 
1987; Wagner et. al, 2001; Handy 2007). 

The power culture is particularly characterized by a strong centralization of power. 
Power is exercised here by a selected top. The power to make decisions also rests only with 
a select group of people in charge. 

The role culture is characterized by precisely defined role descriptions that define the 
authority of individual groups. Job descriptions as well as competence delimitations and 
communication rules fix organizational roles. This type can be found above all in public 
services. 

The task culture describes a form of culture that is less characterized by status 
thinking. Rather, the focus is on the task and its achievement by a select group of experts. 
Employees are granted a high degree of self-control. The task culture is characterized by a 
high degree of flexibility and adaptability. This type of culture can be found primarily in 
management consultancies or agencies. 

The person culture, on the other hand, is a culture that is very much shaped by the 
individuals within the culture. Often characterized by a smaller group of people who act as 
experts. This type of culture can therefore be found primarily in people-dependent 
organizations, such as tax advisors, law firms, or architectural offices. 

Handy's typologies simultaneously classify different types of companies. In order to 
ensure a company type-independent view, Henry Mintzberg's approach is also considered 
in more detail. This approach also focuses on the distribution of power and leadership in 
companies. (Dill, 1987; Handy, 2007) 

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.  
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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 
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 
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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 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 
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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 
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. 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. 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“. The crucial difference to type 3 
is, that this type of company has already recognized the need for change. 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. 
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These company types help to assess companies in terms of their culture and the 
leadership culture that prevails there. It provides information about the dimensions 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 can be 
represented in the following four-field matrix (Fig. 5) 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 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 already conducted 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 4) is possible. Hereby, interview participants can be selected for the 
corresponding target group.  

In this way, 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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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 
only provides a limited view of corporate practice. In practice, a holistic view of the 
relevant factors of corporate culture, leadership behavior, digital aspects and maturity as 
well as the individual teams, is inevitable. This is exactly the point at which this research 
contribution starts in bringing the factors mentioned holistically and yet practically into a 
factual logical context and in establishing a relationship between them as well as their 
interactions. This research approach includes and evaluates agility in companies, as well as 
the willingness to take risks and decision-making within a company.  In addition, this 
research approach considers these factors in relation to leadership behavior and 
management structure. Last but not least the 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 and succeeded in taking a 
holistic approach that placed the aforementioned factors (leadership, culture, digitality, and 
teams) in a factual context. The focus of this research approach was on the interactions of 
corporate culture and leadership behavior within a company. These were enriched and 
supplemented with additional dimensions in terms of content 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.  

The pretest validation of the interview guide conducted as part of this research 
contribution revealed that content categories can be formed in the evaluation. And these 
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 was achieved through this research contribution by 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 this 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. The classification researched in this context makes it 
possible to assign companies to specific typologies. This in turn makes it possible to relate 
corporate culture and management behavior to one another against the backdrop of digital 
aspects and in relation to the digital maturity of a company. This makes it possible to 
classify and characterize the companies in the individual typologies. 
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APPENDIX 1 
The interview guide is provided in full below. The version presented here corresponds 

to the final version after the pretest validation. 
 
Door Opener / Starter 
1. You have been with the company for several years, How long exactly? 
 
Leadership Style 
1. You are a manager and have been leading a team for some time. Please describe 

your typical working day to me. 
3. What exactly does leadership mean to you? 
4. How do colleagues deal with it? 
4. How would you characterize and describe your role as a leader?  
5. What are the biggest challenges in your job as a manager?  
6. Describe to me the 3 most challenging situations as a leader in your career. 
7. Why were these situations so challenging for you?  
8. What were you missing in these situations?  

1. What kind of support would you have liked in this situation?  
9. What are the most important qualities and competencies that a leader should 

possess in your eyes and why?  
10. What roles does a leader fulfill today in your eyes? 
11. In what ways has leadership changed in your eyes?  
12. If you had one wish in terms of your job as a leader, what would it be.  
13. How do you succeed in getting the team excited about your goals? 

1. How do you manage to motivate your team? Please give some examples. 
2. Describe the last situation you had to face in which it was harder to motivate 

your team? How did you manage the situation? 
14. How do you reach your team “emotionally” especially remotely? 

1. How do you manage to establish a personal closeness with them? 
2. How do you manage to build a trusting relationship with your team members? 
3. How do you feel about building a relationship to your team from the standpoint 

of leading your teams remotely? 
15. What does “you worked successful in a team” mean to you?  

1. When is your team successful? 
2. How do you measure success in your team? 
3. Do you measure success in milestones? 

 
Cultural dimensions  
1. Describe the company to me. 

a. Do you like working in this company? If yes, why? 
b. What exactly do you like?  
c. What values does the company represent? (schwer zu beantworten) 
d. What are the best 3 things about working here? 
e. What do you think are the worst 3 things about this company? 

2. If you would outline the companys culture in three words, which would it be?  
3. How are teams structured (regarding diversity) how many women do you have in 

your team?  
4. Please mark out how you work together with team mates?  
5. Please also describe how you work together with your direct leader? 

a. Can you imagine what this is due to?  
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b. How are decisions being made?  
c. To which extend are you allowed to make decisions on your own? Can you 

give examples for typical decisions you make?  
d. What was the hardest decision you have ever made in your career? 
e. Can you describe what makes that hard for you? 

6. If you could change something about the company, what would it be? 
7. Has the culture of the company changed due to the changes of digitalization and 

the pandemic from your point of view? Describe this change to me. 
8. How would you describe the mood among colleagues and supervisors? 

 
Collaboration / Virtual Collaboration 
1. How do you work together with your team mates and colleagues  

a. How is your team structured?  
b.  Do you work with colleagues of different departments? Which are your most 

common contact persons within the company? 
c. With which experts from other teams do you often work together? 

3. Has the impact of the pandemic changed the way colleagues and and supervisors 
work together? Describe them to me. 
1. How can I imagine the collaboration and corporation? 
2. Please describe how you work together virtually. 

4. Can you outline how you manage your team virtually? 
1. Have you changed anything regarding your leadership style due to the 

pandemic in order to lead your team virtually? 
2. What tools do you use in order to structure your day and manage your team? 

 

Team Performance  
1. What does Team Performance mean to you and what is it in your opinion? 

1. When does someone perform well from your perspective? 
2. How would you describe a good team performance? 

1. What is high performance for you? / What does high Performance mean to 
you? 

2. How do you measure your teams performance? 
3. What do you do to bring your team to high performance? 

3. Does HP have changed in your opinion through the virtual teams? 
4. How do you manage to still guarantee a good performance even though you are 

leading your team remote? 
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Abstract: Digitalization is seen as one of the biggest megatrends in the 21st century. 
Companies in the industrial B-2-B value chain are entering into the new age of Industry 4.0 
where corporations, interactions and processes become very smart. This is also true for the 
chemical value chain. Hereby digitalization will impact the chemical industry in three 
ways: (1) by improving the business processes of companies, (2) by changing power 
patterns in the chemical value chain, (3) by optimizing existing and inventing new business 
models to serve customers. Chemical 3rd party distributors as integral part of this value 
chain navigate slowly through this digital journey to optimize internal operations whereas 
their customers and suppliers move much faster. New market players, so called “online 
platforms” entered the market recently and define new standards with its digital business 
models in terms of a customer journey. Market leaders who are capable to manage the 
digital transformation can utilize digital solution to serve the huge number of small and 
medium sized customers smarter and more efficient. In this regard digitalization can define 
new standards to provide customers with chemical applications and value-added services. 
The digital transformation of business models of chemical 3rd party distributors will 
support and even increase the quality of the analogue business and will help distributors to 
become more competitive and successful. This research paper aims to shed light on the 
question how to manage the impact of digitalization on companies' business model and its 
operating model with focus on sales and marketing activities in the chemical distribution 
industry. Especially the success factors and challenges in terms of digital transformation 
will get analysed.  
 
Keywords: Digitalization; Transformation; Business model; Operating Model; Chemical 
Distribution 

 
 

Introduction to chemical distribution industry 
The chemical distribution industry is a major pillar in the global chemical value chain. 

This value chain is characterized by three main segments, the chemical manufacturers 
(principals) who produce the raw material, the various chemical 3rd party distributors 
who deliver the goods and the companies (customers) who use the chemical products for 
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further production steps. The below graphic shows the distribution set-up in the chemical 
value chain. (FECC, 2022) 

 

 
 

Figure 11. Chemical Distribution Value Chain. Source: self created design, 2022 
 

In general, chemical manufacturers distribute their goods through two different 
distribution channels (direct and indirect distribution) into the market. Direct accounts, 
so called Key Accounts demand huge quantities and are delivered directly via pipelines, 
ships, trains, trucks. Indirect accounts, so called small and medium sized entities (SME) 
demand chemicals in much smaller quantities e.g. pallets, cartons, canisters. SME could not 
be served directly by chemical manufacturers due to complexity reasons and higher 
structural costs. Alternative distribution models are needed to serve these SME in industries 
such as automotive, construction, agriculture, industrial manufacturing, consumer goods, 
textile, paper, electronics, healthcare & pharmaceuticals, water treatment, oil & gas, animal 
nutrition, plastics, food processing, etc.  

Chemical manufacturers use 3rd party distributors who are specialized in converting 
bigger production volumes from bulk into smaller quantities. Therefore 3rd party 
distributors take over a prominent role in the chemical value chain and act as interface 
between the chemical manufacturers and the SME. (Grand View Research, Inc., 2016) 

However, chemical 3rd party distribution does not only mean converting bigger 
volumes into small package sizes. Distributors also offer a wide range of value-added 
services to their customers which chemical manufacturers could not offer to SME. Most 
common services are blending and mixing, warehousing, logistics, repacking & refilling, 
labeling, vendor inventory management, lab support, technical support and consultancy 
services. The symbiosis of chemical products together with value-added services build the 
basis for the “one-stop-shop offering” of 3rd party distributors. (Schneider & Hay, 2019) 

Chemical products in this regard can be categorized into commodities and 
specialties. Commodity chemicals are produced in huge volumes and are delivered via 
trains, ships, pipelines and trucks. Whereas specialty chemicals are normally produced in 
smaller volumes and proprietary formulations that can be used in specific applications 
based on performance and function. The below graphic shows the structure of the chemical 
distribution market from product type perspective. It highlights the splits into commodities 
and specialty chemicals and in which industries they are used.  
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Figure 12. Chemical Distribution Market Segmentation; Source: FECC, NACD, NWCA, 

Chemical Week, Journal of Chemical Education 
 

The chemical distribution market is a quite fragmented market. This is mainly true for 
emerging markets like Middle East, Africa and Asia-Pacific where the top three distributors 
hold up to 10% of the market size. Whereas in North America and EMEA the top three 
distributors hold up to 40%. Distributors who offer the entire portfolio of commodities and 
specialty chemicals are so called „full-liner”. Others who focus on specialty chemicals are 
so called „specialty distributors”. Full-Liner distributors aim for a one-stop-shop sales 
approach where customers can buy almost everything from one single distributor. Whereas 
specialty distributors offer a rather selective portfolio of high runner specialty chemicals 
and rather less of commodity products.  

In 2021 the global chemical distribution market generated a revenue of around USD 
253bn and is expected to grow to USD 317bn in 2025. The compound average growth rate 
is currently at 5.6% CAGR. Growth in this industry is driven by the continuous increase of 
chemical consumption in all areas of production. The 3rd party distribution market is 
supposed to continue in growing as the chemical industry is growing as well. (Grand View 
Research Inc., 2016) 
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Figure 13. Chemical Distribution Market Revenue, 2007-2025, (USD Billion); Source: 
FECC, NACD, NWCA, Chemical Week, Journal of Chemical Education 2020 

 
This industry paper will keep focusing on the chemical distribution market in EMEA. 

The chart below provides an overview of the distribution landscape in EMEA. The 
dominating market leader in the chemical distribution market is Brenntag. This 3rd party 
distributor offers a wide range of commodity and specialty chemicals and is therefore 
known as „full-liner”. But also UNIVAR, IMCD and Azelis are holding leading positions 
in the chemical distribution industry, even though they are not as strong as Brenntag. 

 

 
 

Figure 14 EMEA Overall Distribution Market Players by net sales share 2019 in bn€ 
 

The value proposition of 3rd party distributors, which means offering a „one-stop-
shop solution” for SME is also their major challenge. Distributors who can manage this 
high level of complexity for chemical manufacturers efficiently and attract new customers 
with the right portfolio and value-added services are able to survive and grow. Therefore, 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

215 

chemical distributors have to have a differentiated business model in place which 
incorporates various prerequisites:  

‐ Offer the right portfolio: offer the right portfolio mix with anchor products and 
relevant brands which are able to cover the relevant market demands of the target 
customers. 

‐ Ensure a strong collaboration with manufacturers (principals): provide the latest 
technologies and the right technical know-how to the customers while in parallel 
collecting and sharing market demands with principals for new product 
developments. 

‐ Manage a high level of process efficiency: reduce structural costs and complexity 
when serving customers. Adopt a customer segmentation model consequently. 

‐ Establish sales excellence: reach all relevant customer segments via a multi-sales-
channel approach. Ensure a state-of-the-art customer journey. 

‐ Offer value-added services: offer the right mix of services to differentiate from 
competition. 

‐ Enter new markets: use the unique insights and experiences of the mature markets 
to expand the business model to new regions.  

‐ Use a value pricing approach: generate profitable growth rates by adopting the 
specific pricing strategy consequently. 

‐ Implement the right digital set-up: offer state of the art digital services for a 
sustainable customer journey. 

In addition to the right business model, 3rd party distributors need to react on 
changing market conditions and trends. Digitalization in this regard is seen a one 
dominating mega trend in the chemical distribution market.  

 

 
 

Figure 15. Impact of Digitalization in the B-2-B Industry; McKinsey; Simon-Kucher; 
Statista 

 
A representative survey developed and executed in 2020 by McKinsey, Simon-

Kucher and Statista shows that 85% of B-2-B companies prefer to re-order online. 64% of 
B-2-B companies request online services like Track & Trace. 70% of the purchase activities 
of B-2-B companies are spend on product and price search. Even more interesting is the 
fact that 55% interviewed companies expect that half of the turnover in the B-2-B industry 
will be generated via e-commerce solutions e.g. webshops and platforms.  

Beside the traditional distributors new players like online platforms enter the market 
and define totally new market standards with their digital business models. Due to the fact 
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that the entire distribution industry is moving to the digital age, transparency and 
connectivity along the whole chemical value chain is increasing. (BCG, 2018) 

 
Almost all 3rd party distributors in the chemical industry somehow started their 

digital journey to increase efficiency and to differentiate themselves from competition. 
However, clear strategies and structured roadmaps verify among the various 3rd party 
distributors. There are some distributors who defined clear targets and started the 
transformation process whereas others have not considered on their digital journey yet. The 
way how to digitalize the business model of 3rd party distributors offers room for further 
research. Therefore, this industry paper will shade light into this area to understand the 
importance of digitalization for chemical 3rd party distributors. Especially the way how 
established business models and operational models are affected by digitalization, how new 
market players change the game and how 3rd party distributors need to react on these 
changing market conditions will be analyzed.  

 
Research Methodology 
The aim of this industry paper is to analyze the impact of digitalization on the 

chemical distribution 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 chemical distributors come along.  

Two research methods have been used to analyze the relevant parameters in the 
evaluation phase. On the one hand various industry paper, business studies, analysis and 
consulting reports have been reviewed. On the other hand, a survey with qualitative 
interviews of Business Experts have been executed over a period of one month to explore 
the impact of digitalization in the chemical distribution industry. The interviewed Business 
Experts hold senior positions at well-known 3rd party distributors, online platforms and 
chemical associations. They have multiple years of business experience in the chemical 
distribution 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 

chemical distribution industry in EMEA?  
 
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  
 Can digitalization lead to the design of a business model innovation in the 

chemical distribution industry? If so, how would this business model look like?   
 In which areas of a business model could digitalization bring the most 

opportunities for sustainable growth? 
A Digitalization Manager who works for one of the top 10 chemical distributors 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.   

 
Evaluation  
The evaluation and in particular the qualitative interview phase show a quite 

homogeneous picture with regards to the impact of digitalization on the chemical 
distribution industry. During the interviews for both market players, the distributors and 
online platforms it turned out that digitalization is seen as highly important and one of the 
mega trends in this industry. Most distributors see this impact as stimulator to shape their 
existing business model, whereas digital platforms have per definition a digital business 
model in place. Additionally, the selected distributors mentioned a huge impact of 
digitalization especially on the established operating model.  

Most of the chemical distributors envision a frontrunner role in digitalization in the 
next 5 years. They strive to utilize digital solutions for sales excellence and process 
efficiency. In particular they purpose is to use digital solutions to be best in class in sales 
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and service. Furthermore, they are aiming to be the distributor of choice for customers and 
principals. In this role chemical distributors strive for offering a convenient one-stop-shop 
solution to grow their business with existing customers sustainably but also to attract new 
customers. Whereas the vision of platforms is to become the leading platform in EMEA 
and even on a global scale where customers find the right solution and the right distribution 
partner. The interviewed platform owners strive for growth and visibility in all areas of 
their business. They intend to become the „amazon of the chemical industry” and to be best 
in class in networking and providing convenient services like financial services and a smart 
navigation with focus on mobile devices. The first thing customers should do every 
morning is to enter the chemical online platform and check their activities.  

Even though the impact of digitalization has been ranked by the interviewed parties as 
very important, the digital readiness and capability shows a quite diverse picture. Chemical 
distributors shared a critical self-reflection and rated the digital readiness and capability 
with a value of 2 out of 5 (1 = not ready; 5 = totally ready) which is rather low rated. 

 

 
 

This is due to the fact that their entire operating model as well as the related processes 
and employees are still focused on supporting the historical distribution business and 
keeping it up and running. The first priority for most of the distributors is still converting 
big volumes of specialty and commodity chemicals to smaller package sizes and selling 
those smaller quantities to SME. As mentioned before, digitalization is of course seen as 
one of the mega trends in the industry but due to certain internal and external circumstances 
it seems to be challenging for distributors to start the digital transformation. Most of the 
involved employees who have been nominated to support the digital journey have dedicated 
ongoing jobs in logistics, supply-chain, marketing or sales. Therefore, it is challenging to 
free up such resources who are capable and talented to drive digital solutions forward 
besides their daily business.    

Platforms rated their readiness and capability with a value of 5 which means that they 
are already fully digitalized. Digital readiness and capability are per definition in their 
genes and a substantial prerequisite of their business model. That means digital readiness 
and the related capability is a given fact for platforms.  
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In addition to the general readiness and capability, the evaluation shows that smaller 

distributors face rather more challenges to get started with the digital transformation than 
larger players. In most of the cases, smaller distributors do not have a digital roadmap in 
place nor dedicated experts and know-how. Their activities around digitalization are rather 
reactive w/o a clear focus. Almost all larger distributors have designed their digital 
roadmap and have recently started with the implementation phase. Their focus is primarily 
on automation of processes and the development of self-services to reduce complexity and 
to strive for process efficiency. This is mainly true for logistic and OTC (order-to-cash) 
processes. Furthermore, it is the aim of larger distributors to go for a multi-channel sales 
approach which is supposed to significantly increase profit and market share. Those larger 
distributors somehow have an indication which of the digital solutions they will adopt. But 
the focus is rather on me-2-solutions, short-term results and low budget. Those short-term 
solution have usually a higher priority as they seem to deliver quick wins. Both, smaller 
and larger distributors confirmed that due to the missing readiness and capability they are a 
bit hesitant to initiate digital long-term solutions. Such long-term solutions would affect the 
existing business model and the operating model much deeper and would require usually a 
high digital budget, a proper change management process and entrepreneurial spirit.  

Platforms focus in their roadmap on two goals. The first goal is increasing visibility, 
traffic and users. The second goal is to gain more market share and more organic growth. In 
general, distributors generate a solid annual revenue with an average EBIT margin of 
approx. 20-30%. In relation to the annual revenue, it seems that the budget they spend for 
digital transformation is rather low (less than 3%). The picture of chemical trading 
platforms shows the total opposite. As those platforms gain the majority of their annual 
revenue with adds and marketing services, the share of their digital budget in relation to the 
annual turnover is extremely high (70-100%). This budget covers the total costs for running 
the platform.    

When looking at the transformation plan forward it turned out that distributors go 
rather step-by-step. They selectively start implementing digital solutions like web-shops, 
apps, PIM based on their digital roadmap. Also, the automation of logistic services is an 
important topic within the digital transformation. Distributors feel the pressure from 
manufacturers and new market players like platforms. Changing customer expectations 
with regards to a digital customer journey increase this pressure. Even though distributors 
mentioned a clear prioritization in terms of activities and timelines, it seems that due to  the 
external pressure distributors focus rather on quick wins and short-term solutions instead of 
long terms improvements. This effect is especially true for smaller distributors. The 
progress of digital transformation is consequently on a rather early stage.  
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When asking distributors about the success factors they mentioned topics like 
entrepreneurial spirit, digital mindset, digital readiness and a proper change management. 
They envision to have a dedicated team in place which is responsible and accountable for 
the development and the implementation of the digital solutions. Therefore, the right 
internal skill set is crucial. Furthermore, the various digital solutions and channels need to 
be orchestrated and implemented. Distributors see it as key to involve the organization in 
this development and implementation process. Transparence via a clear and simple 
communication along this process is seen as highly important for sustainable success. 
Whereas platform owners see success rather in creating a perfect user experience and 
offering value added services.   

What has been mentioned by the Business Experts as success factor is also seen by 
the literature and is simultaneously a huge challenge for chemical distributors. The 
direction is somehow clear on paper, they all see the need to be digital and roadmaps are 
prepared in most of the cases. However, it seems to be difficult to kick off the digital 
transformation process, implement digital solutions and orchestrate them in the right way 
that value will be created sustainably for the customer. In this context, the spending of the 
right budget is an important topic. Most of the distributors spend just 2-3% of their annual 
turnover as budget the design of digital solutions. In parallel it seems that the establishment 
of a proper change management process is challenging as well. Most of the decisions 
around digitalization have been decided top down.  

The evaluation has shown that distributors and platforms see the biggest growth 
potential in digitalizing Sales, Marketing and Logistics processes. Furthermore, Pre-Sales 
processes to attract prospective customers and After-Sales processes to keep existing 
customers buying are seen as important areas where the digital transformation can bring the 
biggest benefits in terms of sustainable growth. 

When asking platform owners about the potential of digitalization to further create a 
new business model they seem to be very ambitious and innovation driven. It turned out 
that they envision to develop the existing platforms form a pure market place to a digital 
chemical distribution platform. Platforms strive for becoming the Amazon of the chemical 
distribution industry. They are working consequent on the development of new innovative 
functionalities like financial services and smart navigation processes. Mobile connectivity 
in this regard is seen as next step on the way to create the perfect customer journey. 
Platforms also started investigations with logistic providers and re-fillers to develop own 
logistic services which until now are a clear strategic field of established distributors. The 
tendency of platforms is to expand more and more into the direction of distributor’s key 
competences but in a totally digitalized and innovative manner.   

Whereas chemical distributors still believe in their traditional business model of 
distributing chemicals, filling bigger volumes into smaller quantities. They clearly feel the 
need to develop themselves and to transform their existing business model to the digital 
age. However, they do not see the development of a totally new business model. 
Expectation is that rather all relevant units and processes of the existing operating model 
from purchasing to logistics to warehousing to OTC and marketing will get digitalized 
during the next decade. They envision that digital solutions and tools will automate 
processes, reduce manual workload, increase efficiencies and consequently improve the 
customer journey. 

 
Discussion 
As already indicated in the 2nd chapter of this industry paper, two methods have been 

conducted to shade light into the defined research gap of this dissertation:  
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 Literature Review  
 Qualitative Interviews  
 
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 dedicate Business Experts was 
executed in the 2nd chapter. Finally, in this discussion the outcome of both methods was 
compered and further used to answer the research question and its subordinary questions.  

 
In general, there is a common understanding among the actual literature and the 

interviewed Business Experts that digitalization is strongly impacting the chemical 
distribution industry. It has been observed that the entire industry is impacted by 
digitalization which includes the established business models of the chemical 3rd party 
distributors and its operating models. This effect has been indicated already in the proposal 
of this dissertation under chapter 3.2.1. Hereby, digital technologies offer lots of 
opportunities but also challenges for the market players. (CEFIC Innovation; SPIRE cPPP 
Industrial R&I Advisory Board; PRACE HPC Industrial Advisory Commitee , 2019) 

Three sets of subordinary research questions have been defined in this dissertation 
and will be covered by the evaluation results for a deeper understanding of the established 
business models and how to manage the transformation process properly. 

1. The first subordinary set of questions deals with the goals and success 
factors of chemical distributors to digitalize their business model. Furthermore, it is of 
interest how distributors 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. 
 

 common aspects of literature 
review and evaluation 

additional new findings of the 
qualitative interviews 

Goals Create data transparency; 
improve logistic planning 
and services; strive for 
efficiencies; simplify 
services;  

Increase profit and market share; 
automate repetitive tasks in customer 
service departments; reduce workload 
internally as much as possible; 
digitalize the entire OTC (order-to-
cash process); simplify all relevant 
touch points of customer interactions; 
offer self-services for customers 
where appropriate; improve customer 
experience along the customer journey 

Success 
Factors 

Have a digital road map 
ready; ensure the right 
internal know-how, digital 
capability and readiness; 
focus on added values;  

Provide digital trainings; spend 
enough budget for digitalization, 
establish a proper change 
management as integral part of each 
digital project; „walk the talk” which 
means that Senior Management needs 
to stay committed and accountable; 
start with the value drivers not with 
the quick wins; success of the 
customer is seen as success for 
distributors/platforms 
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Digital 
Transformation  
Approach 

Step-by-step approach; start 
with the quick wins first; 
Larger distributors usually 
have several different 
business models in place and 
have to implement a tailored 
approach for each 
(customer- and best-source-
driven business; supplier-
driven business; value-added 
services and formulation 
business)  

align with principals before starting 
the transformation; partner with 
online platforms; cluster activities in 
short-term, mid-term, long-term; 
prioritize digital solutions which 
support and improve established 
processes; start to improve existing 
IT-infrastructure and data quality; 
distributors are rather reactive and 
don’t know exactly how to start  

 
Table 1 - Subordinary Research Question 1 

 
 

The evaluation phase has provided a similar picture but with more in-depth 
information compared to the literature review how distributors are dealing with 
digitalization and digital transformation of business models and operational models. Very 
important to mention is the aspect that many distributors are facing major challenges to 
start the digital transformation. Most of them still work on their digital roadmap. It seems 
that they haven’t identified the main customer pain points yet. Nor have distributors 
specifically addressed those pain points in their digital roadmaps. It shows that especially 
the larger distributors have done their homework of preparing the roadmap; whereas 
smaller distributors still struggle with the theoretical part. As indicted in the 3rd chapter, 
chemical distributors start rather reactively with a step-by-step approach to implement the 
strategic measures. Hereby they focus on fixing well known bugs in the established IT-
infrastructure. Furthermore, they start establishing basic digital solutions like a web shop or 
a CRM system (customer relationship system system). (BCG, 2020) 

 
Distributors still underestimate the fast-changing market conditions. Especially the 

ongoing shift of power patterns will lead to a situation where digital platforms will become 
more and more powerful. (Deloitte, 2017) Interesting side remark is that most CEOs of 
such newcomers who established those online platforms are very experienced in this 
industry as they have worked many years for leading chemical distributors or 
manufacturers. They know about all the pain points in this industry and created online 
platforms with state-of-the-art digital solutions to ensure a perfect customer journey. 
During the evaluation it has appeared that distributors do not tackle the major challenges 
like implementing a multi-channel approach. They even do not spend enough budget for the 
digital transformation. Only approx. 2% of their annual turnover is spend for digital 
transformation projects. The low budget effect resonates with the focus on quick wins. 
Distributors who are not willing to investigate sufficient budgets in the digital 
transformation of their business model cannot leverage the benefits of automized processes 
and a digital customer journey. (BISG, 2018) 

 
With regards to the goals and success factors of digitalization there is a common 

understanding between the chemical business literature and the findings in the qualitative 
interviews. Both evaluation methods echoed those chemical distributors who have set 
themselves quite ambitious targets. Most of them plan to digitalize their operating model 
entirely, to become the first-choice distributor for principals, to be frontrunner in 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

223 

digitalization and to strive for sales excellence and process efficiency. It is interesting to see 
that all these goals are addressing internal aspects only. With this approach they differ from 
the goals of chemical platform owners. These platform owners focus to become the global 
player in selling chemical products digitally, be best in class in networking and providing 
advanced value-added services. Platforms have identified the major pain points in the 
customer journey and have started to improve their services accordingly. This is mainly 
true for the OTC (order-to-cash) process for customers. The online platforms define new 
standards in terms of digital transformation, information transparency, connectivity, value 
added services and speed. They have put the customer in the center of all their digital 
activities. Clear goal is to offer the most convenient services and tools to ensure a perfect 
customer journey. Hereby they are going to attract new customers as well as principals 
(chemical manufacturers).  The arising market dynamics have a strong influence also on 
power patterns. (Deloitte, 2017) Many companies have already tried the new possibilities of 
online platforms. This is especially true in times of the current covid pandemic where the 
global market of various chemical products is scarce and where customers try each and 
every channel to get the needed products. (BCG, 2020) (Journal of Business Chemistry, 
2018)  

 
 
2. The second subordinary set of research questions covers the digital 

readiness and capability of distributors. 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. 

 

 common aspects of literature 
review and evaluation 

additional new findings of 
the qualitative interviews 

Digital Readiness Digitalization has already 
started but distributors are not 
ready to kick off with the 
transformation process 

Digital readiness was rated 
with a value of 2 (see the 
results of the evaluation in 
chapter 3); IT-infrastructure is 
not state of the art; internal 
know how is not on an 
appropriate level; less 
dedicated resources; low 
budgets; focus is rather on 
keeping the established 
processes up and running;  
Digital platforms are already 
fully digitalized; customer 
pain points with traditional 
distributors are well known 
and digital solutions like 
order to cash and other value-
added services where created 
to specifically solve these 
pain points 
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Transformation of 
the operating model 

Distributors focus on 
marketing and sales processes;  

Selective approach; 80/20 
which means distributors start 
with the basic improvements 
e.g. to equip the sales force 
with digital tools like 
reporting dashboards, tablets; 
adopt AI (artificial 
intelligence) for advanced 
marketing services; offer new 
online sales channels; 
consequently adopt customer 
segmentation and offer self-
service to non-attractive 
customers; automate the 
order-to-cash process; adopt 
Marketing Cloud for 
standardized customer 
communication  

Digital Orchestration It is essential for a successful 
digital transformation that all 
relevant digital solutions are 
interconnected. Only a 
centrally coordinated 
orchestration of all digital 
elements ensures long-term 
success.  
This digitalization will enable 
the creation of highly 
functional customer portals  

Install a central digitalization 
unit with dedicated digital 
experts to develop corporate 
solutions; this unit needs to 
develop a digital solution set-
up which is based on the 
roadmap and which ensures 
that all solutions are 
interconnected; all digital 
solutions need to add value to 
the entire business model and 
finally to the customer; follow 
a multi-channel-approach; 
different sales channels can 
work for different customer 
types, a key performance 
indicator (KPI) system is 
necessary to track a 
successful implementation 

 
Table 2 - Subordinary Research Question 2 

 
It is common sense that chemical 3rd party distributors need to start the digital 

transformation now. Some distributors have recently started their digital journey and have 
launched basic digital initiatives to improve marketing and sales processes. However, when 
looking into an analysis provided by McKinsey & Company, it shows that beside other 
industries, the digital maturity level compared to other industries is rather on a low level. 
This has led to the very last position in the overall industry ranking. It seems that there is a 
disconnect between the ambitious targets and the digital readiness and capability of 
chemical distributors. (Grand View Research Inc., 2016) (SPIRE cPPP Research and 
Innovation Advisory Group, 2019) 
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Figure 16. Digital Maturity Level by Industry; Source: McKinsey & Company; 
Digitalization of the European Chemical Industry 2019 

 
This picture resonates with other studies of e.g. the Boston Consulting Group and 

Deloitte who echo that chemical distributors have recently started with basic activities like 
improving the established IT-infrastructure, implementing a CRM system, increasing their 
digital connectivity and cleaning up their master data. It shows that the focus of chemical 
distributors in terms of digitalization is more on digitizing individual parts of their 
operating model rather than transforming their entire business model holistically to the 
digital age. Especially the smaller distributors are rather hesitant to change or miss the right 
capability whereas the market leaders move faster into the digital direction and have 
developed their digital roadmaps. (Deloitte, 2021) (BCG, 2020) 

 
Even though the chemical business literature has provided a common picture on the 

progress and the general readiness of chemical distributors with regards to digitalization, 
the evaluation generated much deeper insights on the reasons why distributors are still a bit 
hesitant to start the transformation process. Among all interview partners it has appeared 
that distributors miss the right know-how to turn concepts into actions. Their major 
challenge is to identify the most relevant transformation spots and to bring the right 
solutions to life. Additionally, it seems to be challenging to orchestrate the selected 
solutions centrally so that cannibalism effects get minimized as much as possible. Last but 
not least it shows that distributors who recently started with the basic topics just focus on 
the technical aspects of digital projects. They underestimate that the arising changes need to 
be properly managed to avoid internal resistance. If people in an organization are 
confronted with digital transformation processes and they do not understand the „WHY” 
and „HOW”, then internal resistance will occur. This makes it hard to drive this 
organizational adjustment process which is needed on the way of digital transformation. 
The internal resistance will even increase when leading positions in senior management and 
project management change every 2-3 years. The digital transformation is a long process 
and only when the senior management is demonstrating consistency in daily work, 
employees will understand and follow.  
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All these measures are rather basics. They are rather basic measures to improve and 
digitalize existing operations. By consequently transforming all parts of the operating 
model, distributors can also leverage arising benefits from digitalization while trying new 
things through innovative business models. For example, they can establish a multi-sales-
channel-approach through online portals and use them ether as additional order option or as 
lead generation funnel. Distributors can even increase efficiency and effectiveness of their 
sales teams while adopting or developing order apps and chat-bot functions.  

 

But distributors are predominantly used to run their core business. The design and 
execution of a digital transformation process with all its strategical, technical and change 
management aspects seems to be extremely challenging for them. 

 

Chemical distributors who are strong in providing value-added services and are 
capable to digitalize all processes among the customer journey will become even more 
powerful. They will outperform the competition. Smaller distributors who cannot follow 
this digital pathway will sooner or later disappear from the market. In parallel, the 
platforms will increase their market share and both market dynamics will lead to a market 
consolidation effect. (McKinsey & Company, 2021) 

 
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. 

 
 common aspects of 

literature review 
and evaluation 

additional new findings of the 
qualitative interviews 

Major growth 
areas 

Sales and Marketing Pre-Sales;  
Marketing;  
Sales;  
Logistics;  
After-Sales 

New business 
model creation 

business models of 
established 
distributors need to 
get digitalized; 
digitalization will 
not lead to totally 
new business 
models; It is seen as 
rather unlikely that 
one online platform 
will become the new 
„Chemazone”;  

Chemical distributors still trust in their 
traditional business model; they see 
digitalization rather as supporting aspect 
to improve/ simplify established 
processes and to gain efficiencies; 
distributors are rather reactive and do not 
see a higher synergy to design innovative 
new business models; 
Platforms are more active and have 
already started working on innovations; 
Their main focus is on the „perfect” 
customer journey; avoid any pain points; 
make it easy to search and buy products; 
therefore, platforms investigate in new 
digital payment services and new 
technologies to improve connectivity via 
e.g. mobile devices   

 

Table 3 - Subordinary Research Question 3 
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The current business literature of the chemical industry and the evaluation results 
provided the same output with regards to growth aspects. Both methods echo that 
Marketing, Sales and Logistic processes show the most relevant areas for digital 
improvements. Whereby the interviewed Business Experts also mentioned that Pre-Sales 
and After-Sales processes offer a substantial field for digital improvements and growth. 
Especially the automation of the lead generation processes and the after-sales 
communication via chatbots is in focus. This finding resonates with the aspect that the 
interviewed Business Experts estimate digitalization as rather unlikely to develop a brand-
new business model. Digitalization is still seen as supporting aspect to improve, automatize 
and standardize the established processes. Whereas the owners of chemical platforms think 
already ahead of their existing business model and started working on new innovative 
financial services like new digital payment options via mobile devices etc. (McKinsey & 
Company, 2017) 

The evaluation results show additionally to the literature that chemical distributors do 
not realize the need to develop their established business models to the digital age. Their 
focus is on trying to digitalize their operating model. It shows that their reactive modus is 
on protecting the existing business and slightly improving where appropriate. Whereas 
digital platforms who have already a fully digitalized business model in place reach out to 
the next level. They predominantly strife for innovations and understand digitalization as 
basis for existence.  (McKinsey & Company, 2022)   

 
Conclusion 
The good news is, whatever digitalization is going to change, chemicals as building 

elements or as part of any formulation or application will remain in future. Chemicals will 
continue to be the fundamental part of everything we use, consume or demand in our 
physical world. With regards to the future of chemical distributors as part of the chemical 
value chain there is no black and white. It is unlikely that digitalization will promote digital 
business models of platforms predominantly. Furthermore, it is unlikely that established 
chemical 3rd party distributors will disappear from the market. Whereby it is also unlikely 
that everything stays analogue like it was in the past. It is also true that a poor business 
model that does not add real value to the customer will not be saved by digitalization. 
Those weak organizations or change-resistant distributors will most likely disappear from 
the market. As indicated in the proposal of this dissertation, the digital transformation in 
this industry has already started and will definitely influence almost all parts of the 
established business models and especially the operating models. Whatever can be 
digitalized, for sure will. Main focus in this digital transformation will be on marketing, 
logistic and sales processes. Most of these processes will be automatized and standardized 
to gain efficiency on all levels. Additionally, the entire order to cash process will be 
digitalized. In this regard, chemical distributors can learn from best practices of chemical 
platforms and online market places outside of this industry to transform their existing 
business model.  

But it is not just about getting the technical parts of the digitalization done. One key 
success factor which dropped out of the evaluation is the digital readiness. Chemical 
distributors need to get ready in terms of having the right resources and the right know-how 
available. They need to plan enough budget to implement the right solutions not just the 
quick wins. Only organizations who establish the right infrastructure and have a centrally 
organized digital unit in place will reach their goals.  

Another success factor which dropped out of the evaluation is the proper orchestration 
of the various digital solutions. Only if organizations manage to establish a multi-channel-
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approach in alignment with the relevant automation processes in logistic and marketing it 
will be ensured that organization can utilize the benefits of digitalization.  

Lasts but not least beside all the benefits digitalization might bring, the human factor 
still remains crucial for chemical distributors on the way of transforming the business 
model. It is essential that distributors take their employees with them on this digital 
journey. Employees need to understand the „WHY” and „HOW” to avoid internal 
resistance. Therefore, it is important to complement the execution of the digital roadmap 
with a proper change management.  

No matter, what individual benefit digitalization for distributors will bring, long-term 
success is still based on quality, consistency and trust. Distributors who can combine these 
relevant values of their traditional, analog business with the digital aspects are able to fully 
utilize the benefits. Those who keep their waiting position will miss many of the arising 
opportunities and will either be claimed by the new digital platforms or fast moving and 
digitalized distributors who already know how to combine the established operating model 
with new digital solutions.  

As with all research studies, also this industry paper has its limitations. Not just the 
sources of industry relevant papers and articles are limited, but also the evaluation existing 
of eight qualitative interviews with Business Experts in EMEA has its limitations. There is 
still room for further research to broaden the research scope to other regions like North 
America or Asia Pacific and to understand how the digital transformation is impacting 
chemical distributors in those markets. 
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Abstract: German air traffic thrives on tourism; thanks to a global network and a central 
European location, most destinations can be reached by direct flight. In 2020, the global 
turnover of airlines dropped from 600 billion to about 190 billion US dollars. This had 
drastic consequences for many airlines. The German airline had only 3000 passengers per 
day at the beginning of the ongoing Corona pandemic. Before the pandemic, however, 
350,000 people were transported daily. This created a loss of 1 million dollars per hour. 
This example only represents the needle in the haystack. Especially since Lufthansa is a 
healthy airline with consistently generated profits and thus built up reserves, these 
circumstances were often not given for many airlines, tiny ones. In principle, the industry is 
financed via two pillars: little On the one hand, the transport of passengers and goods. 
Passenger aircraft are based on a system that allows the aircraft to be upgraded to meet 
the latest standards such as onboard entertainment or Wi-Fi. Similar to other industries, 
measures could not help manage the pandemic. 

 
 

1. Aviation Industry 
Even though the first powered aircraft was not built in Germany, Germany still 

influenced aircraft development. As early as 1891, far before today's technological 
advances, the German mechanical engineer Otto Lilienthal set off several hundred meters 
with a gliding hoist (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, n.a.).  Only 
nine years later, the first zeppelins were designed in Germany. These represented the first 
points of contact between the civilian population and aviation. Especially when the Nazis 
came to power, zeppelins were considered prestige objects and were gladly used by the 
upper class. Whereas ship travel had been used as the primary means of transcontinental 
travel, zeppelins also made this possible. Thus, trips were offered from Frankfurt am Main 
to Rio de Janeiro. The airship needed more than 60 hours to cover the distance (Althoetmar 
& Ziegler, 2019). At the same time, the first flights with airplanes were completed in 
Germany in 1919. Most of these flights were mail flights over manageable distances. Since 
there was no GPS at that time, flight routes were often navigated with the help of 
directional arrows on the ground. 

While the first motorized aircraft were intended for military use, restructuring was 
necessary after World War II. The Treaty of Versailles prohibited Germany from pursuing 
any military activities. So the machines were unceremoniously converted into civilian 
aircraft. The German Aviation Agency was founded in 1919. Shortly after that, the 
forerunner of today's Lufthansa also developed. In the early years, however, these flights 
were a privilege for the upper class, and in addition, the converted aircraft were not 
designed for comfort. It was not until the mid-1920s that the first civilian aircraft were 
produced (MDR Zeitreise, 2017). 

Over the past decades, flights have become more and more an integral part of society. 
What used to be unattainable for many turned around completely. Distant destinations can 
be reached in ever shorter intervals with ever-larger machines. One example is the Airbus 
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A380, which was introduced in 2005. Depending on its configuration, it offers seats for up 
to 853 passengers and can cover distances of up to 15,200 km. However, the newly 
developed machine also brought new problems. It was a risky investment for many airlines, 
as the European manufacturer estimated a base price of 445 million euros per aircraft 
(Zhang, 2021). 

The profitability of aircraft of this size had not yet been tested, and many airports 
were not designed for it. Frankfurt Airport is no exception. Over the past decades, it has 
developed into a European hub for civil aviation. In 2019, 70.5 million passengers were 
handled at this airport alone. These were allocated to 514.000 flights in (Fraport AG, 2020). 
Across the country, some 124 million passengers were carried, spread across Germany's 24 
largest airports. Frankfurt Airport thus had a share of more than 56% (Statistisches 
Bundesamt, 2020). Due to the steadily growing demand, high sales could also be achieved 
with ever-increasing forecasts. In 2019, the civil aviation industry in Germany will generate 
around 32 billion euros. That is about 75% of the total German aerospace industry. For this 
purpose, the sector employs approximately 85,000 people. Before the onset of the ongoing 
Corona pandemic, this industry continued to grow. This was based on several factors.  

On the one hand, flights themselves became cheaper, so you could book flights from 
Frankfurt to Los Angeles for about 500€. This is a round trip without stopovers and with 
additional luggage. The flight takes more than 11 hours and covers a distance of more than 
9000 kilometers. On the other hand, the aircraft were upgraded to cover longer spans more 
efficiently. Flight routes were also expanded and adapted. Global networking has thus been 
simplified many times over for the customer. The longest flight currently offered is 18:45 
hours from New York to Singapore. Alternatives are still being worked on today. Concepts 
are constantly being developed for more environmentally friendly aircraft that can also 
reach higher speeds. At its time, the French Concorde was the front-runner among aircraft. 
It reached supersonic speeds and could fly from Paris or London to New York in 3 to 3.5 
hours. However, the ultra-modern aircraft did not remain on the market for long. Due to a 
tragic crash in 2000 caused by several unfortunate correlations, the flying licenses were 
revoked for the first time. These were reissued a short time later with the retrofitting of the 
aircraft, but tickets were costly compared to the competition. The high speeds also meant 
that an excessive amount of paraffin was needed. In addition, the concept was space-saving, 
so only up to 100 seats were available. Due to the high costs, the model was not profitable 
and discontinued in the long run.  

 
1.1. Direct effects and long-term consequences  
With the onset of the COVID-19 pandemic, the first consequences for civil aviation 

also occurred. Hardly any other industry was so severely affected from the start. Society 
was frightened, as it was unknown how the disease would be processed and its effects on 
health. In addition, federal restrictions and lockdowns were gradually introduced, making it 
much more challenging to enter the country. Since the incidence of infections has been 
shown to correlate with seasonality, an increase in bookings was recorded in the following 
summer months, but this was by no means sufficient to compensate for the deficits incurred 
up to that point. More than 40 airlines have declared a state of emergency by 2021 or have 
already gone bankrupt. This is a negative trend that will probably continue after the 
pandemic. Even though many countries help the operators, the costs are often too high to 
maintain business operations. According to initial forecasts, air traffic in 2022 is expected 
to be about 40-45% before the pandemic (Immel, 2021). The restrictions and security 
measures may have a long-term disadvantage, but since 2022 global markets have also 
shown increased inflation. As purchasing power declines, travel becomes increasingly 
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unpleasant for the customer. The fastest returning sector is business travel. These took off 
with the reintroduction of entering the various countries. 

 

 
 

Figure 17: IFR flights in the Federal Republic of Germany 
 

Thanks to its low-price segment, which is particularly attractive for skilled workers, 
the low-cost airline Ryanair even managed to generate a plus of 225 million. The minus in 
2020 was just as much (Kotowski, 2021). Central European countries such as Great Britain 
and Germany are among the most popular transshipment hubs for passengers. Due to their 
geographically central location, almost all destinations can be reached. This is precisely 
why the decline is so noticeable. Germany ranks second in Europe with a drop of 52%.  

In comparison, Spain only had losses of 27%. Countries such as Turkey or Spain are 
generally considered popular holiday destinations for Central Europeans and often did not 
have too strict conditions to deal with the pandemic. They continued to be visited in high 
numbers (WirtschaftsWoche, 2022). Hardly any other country has as many and constantly 
changing corona measures as Germany. In addition, these often differ from region to 
region. The entangled regulations often caused discontent and confusion. 

For example, you could buy food at Frankfurt Airport, but you couldn't eat it in the 
shop; you had to eat it in the airport area. However, this made no difference as the airport is 
one ample closed space (Radtke, 2022). However, there is more to the industry than just 
airlines. Among other things, they finance the airports. Due to the high infrastructure, high 
daily costs arise here that have to be covered. Around 14,000 people are employed just for 
the direct operation of Frankfurt Airport. However, if you add external service providers, 
such as catering or airline staff, you get about 81,000 jobs at just one location (Fraport AG, 
2021). However, the aviation industry operates internationally and the figures mentioned 
are only a fraction of what is happening. The restrictions and cutbacks that have occurred 
so far are only early consequences of the Corona pandemic. However, these always 
correlate with the cash flow of the individual companies of each industry affected. Only 
after the end of the ongoing situation and the discontinuation of the steady-state subsidies 
will it become clear whether the companies can still cover their costs independently. While 
the original goal of airports was to bring passengers and cargo to their destination, today, 
they try to offer the passenger an experience from entering the airport to boarding the plane. 
To maximize customer satisfaction, various services are provided for this purpose. 
Frankfurt Airport, for example, starts with the control process and transport to the aircraft. 
Since the airport cooperates with Lufthansa’s most significant German airline, their 
customers have further advantages. Customers with bookings in higher classes, for 
example, are granted access to controls with reduced waiting times. In addition, a 
supplementary package can be booked at any time, which allows the passenger to be driven 
directly to the tarmac in a limousine in mint condition. If you still decide to take the usual 
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route to the aircraft, many airlines offer frequent flyers and business class customers. 
Depending on the rank of the customer, the advantages are different. Lufthansa, for 
example, has its building at the airport in Frankfurt for its highest-turnover customers. The 
passenger does not have to enter the usual terminals.  

All bureaucratic matters, such as check-in or luggage check-in, are handled directly 
on site. In addition, the customer has a place to sleep and a shower, bar, and buffet at his 
disposal, and all this at no extra charge. To become a member of such a program, high 
requirements must be met. Six hundred thousand miles must be flown in business class and 
above within one year to qualify for the first time. Once this has been achieved, it is 
maintained for two years, and the member then has two years to complete a further 600,000 
miles for renewal. This unique experience makes traveling as comfortable as possible. 
Although these services may seem very expensive at first, on the whole, they help to 
increase sales many times over. Due to the many restrictions, especially in international air 
traffic, many flights could no longer be made, and destinations could not be met. This, in 
turn, meant that the regulars could not follow up on their miles. But it was not only the 
airlines that had to struggle with the losses early on. Many shops stationed at airports can 
only be reached after security checks, but customers stay away after canceling many flights. 
Even when commercial flights became widely available again in Germany, legislation had 
strict rules for retail and catering. This meant that many shops could not open. 

 

The resulting uncertainties for employers and employees could not be reduced but 
increased with the onset of the second lockdown. One of the first and most drastic measures 
was eliminating about 4000 jobs at the Frankfurt site (Redaktionsnetzwerk Deutschland, 
2021).  

 

 
Figure 18: IFR flights in the Federal Republic of Germany - Development 
 
The capital's airport BER, which made negative headlines due to its excessive 

construction time, showed a loss of 391 million euros for the year 2020 (Fahrun, 2021). 
Due to the delayed opening and the increased expenses, the first profits could only be 
expected in a few years. Due to the onset of the pandemic and the resulting delays and 
passenger transport, profits are not expected before 2034.  

 

However, what is more, tragic is that the airport could already no longer be operated 
without state aid. The planned measures include 1.8 billion euros, which will be drawn 
from taxes, and the cancellation of 1.1 billion euros in debts. However, the financial aid 
will only affect if the business promptly stabilizes. Under the current conditions, insolvency 
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can no longer be avoided (Althammer & Opalka, 2021).  The airport is by no means alone 
in receiving state subsidies. 

  
1.2. Further influence on Aviation 
In addition to the already known problems primarily triggered by the ongoing 

pandemic, a war between Russia and Ukraine escalated at the end of February 2022. To 
counter the Russian invasion of Ukraine, Western states imposed far-reaching sanctions 
against Russia. However, countries like Germany are currently dependent on Russian 
natural gas. The current situation is leading to further tensions and rising commodity prices. 
While Russia is approaching a default, Germans struggle with ever-increasing gasoline 
prices. Thus, in the first week of March 2022, more than 2€ per liter prices were achieved. 
It also came as a novelty, as diesel was temporarily more expensive than gasoline. The 
rising costs must be passed on to customers in the long term; otherwise, the business will 
become unprofitable. In addition, several flight bans have been initiated. 

On the one hand, aircraft are no longer allowed to enter European airspace, but on the 
other hand, European aircraft must also avoid Russian airspace. This leads to longer flight 
times and routes and thus to rising costs. Adjusting purchasing power would take the state 
further and further toward inflation. German inflation has been at a record high of more 
than 4% since (ifo Institut, 2022). 

 

 
T 

Figure 19: Inflation expectations for Germany 
 

While the airline industry has not even gotten over the Corona pandemic yet, it now 
has to deal with another crisis case. The no-fly zones also mean that various flights are 
canceled, as certain airports are no longer served. This means a further slump in sales with 
costs remaining the same. In 2021, a 22% increase in airfares had been noted compared to 
2019. It is assumed that prices will continue to rise this year, but not in such large jumps as 
before. The airlines cite various reasons for this.  

On the one hand, demand is increasing again. Still, the airlines have not yet operated 
at total capacity, so the direction is more significant in many places than supply. In 
addition, the environmental guidelines were tightened in many areas. The taxation of flights 
was raised, and last but not least, the rapidly rising commodity prices, which, if they hold 
so, should also be passed on to the customer (Freiberger, 2022).  
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2. Gap in Research 
Regardless of the industry, this scenario was a novelty for most companies. The last 

pandemic of comparable magnitude was the Spanish flu around 100 years ago, in 1917 
(History.com, 2020). At the beginning of the 20th century, the world was undergoing 
industrial change and was still far from globalization. After two years in the global 
COVID-19 crisis, it became apparent that some research gaps are still open. Various paths 
were taken to cope with this as quickly as possible, and the requirements were adopted 
about the German population. This began with restrictions on fundamental rights such as 
meeting with friends and relatives, retail lockdowns, mandatory masks, and restrictions on 
entering stores. This led to acute market reactions such as short-time work, material 
shortages, and rising raw material costs. Later, contact tracking apps were introduced, 
which detect other devices when in use and enable contact tracking in a positive case. 
Assuming person A meets person B today and is tested positive the following day, person B 
has visited three other people the next day and had close contact with two others through 
work. Now one would have to consider with whom laboriously and when the 
communication took place, but the app stores the data temporarily and can thus precisely 
track which contacts have taken place. This would require downloading and using the 
application. It is estimated that 60.7 million people in Germany own an Internet-enabled 
smartphone (Tenzer, 2021). With 83 million inhabitants, this corresponds to a rate of 73%. 
If you subtract small children and people in supervised institutions, this covers a large part 
of the population at risk. However, this is a best-case calculation. One assumes that all 
citizens are pulling in the same direction.  

However, many showed aversion to the innovative App because they felt their 
movements were being watched. Accordingly, the actual user figures are sobering. The 
responsible Robert Koch Institute reported just 25.7 million downloads in February 2021, 
which corresponds to only 31% of the population (Robert Koch Institut, 2021). Later, the 
digital vaccination certificate was also introduced. Even here, unfortunately, mine was later 
than expected. The first vaccinations were given in Germany around Christmas 2020, while 
the app was unavailable until the middle of 2021 (Bundesregierung, 2021).  This is more 
convenient for the user in terms of its use than the classic vaccination certificate and is 
widely accepted. It shows which vaccination dose was processed and creates a QR code 
that can be scanned and cross-checked. In addition, this is entirely valid in the European 
region and will be extended to other countries in the future (Robert Koch Institut, 2021). 
This was the first reliable link to digitization. Unfortunately, this was done too late and did 
not influence the course of the COVID-19 pandemic.  

Therefore, the following research questions explore how digitization could have 
helped manage the Corona pandemic better.  

 
3. 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)? 

The airline industry depends on passengers as well as cargo. What concepts can be 
developed to protect the flight concept from disease transmission? Especially in the form of 
digitalization and the constantly advancing technical progress. 

In addition to regulatory requirements, health concerns arose in society about using 
public transportation. More than 300 people sit in cramped spaces on airplanes for several 
hours. Various studies have shown that the coronavirus spreads mainly via dispersed 
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aerosols. Now, masks offer protection, but they are limited and only given when adequately 
adhered to. This includes the correct wearing and changing the show for hygienic reasons. 
The renowned airline Emirates was the first to equip its aircraft with air purifiers to 
counteract this. These were intended to minimize the risk from polluted aerosols. However, 
due to the flight altitude and the resulting low oxygen content, the question arises to what 
extent the air quality has been improved and whether this measure is suitable for mass use. 
There are different regulations to board an aircraft on a national and international level. For 
example, domestically, a vaccination was sufficient without testing, or a rapid test is 
adequate, while other countries require a PCR test. Especially with the first two variants 
because the vaccination does not protect against infection. The vaccinated person is still 
allowed to board without further testing, and quick tests are not precise. The results only 
reflect a picture of the recorded period. A PCR test, on the other hand, shows accurate 
results but is associated with high cost and time. In Germany, the result is usually not 
available until the next working day, provided that the laboratories are not working at total 
capacity. However, it remains questionable whether this ensures safety for all passengers. 
Globally, many countries struggle with circulating mock tests and vaccination cards. It is 
difficult or impossible to trace the authenticity of the documents. What are the possibilities 
to improve the control in this segment? In addition, vacations are becoming more and more 
cumbersome due to the ever-increasing requirements. These are not international solutions, 
and the necessary changes occur at short intervals. Would a common global approach help 
to simplify air travel?  

In addition to passengers, the entire industry is facing difficulties. In 2017, around 
850,000 people were employed in German aviation. Of these, about 330,000 were directly 
used. This corresponds to a share of 38%. Since the pandemic’s beginning, these people 
have been suffering from extreme work restrictions and associated wage cuts. Concepts 
should already be worked on now to secure jobs in the long term the future. The long 
downtimes and the many flight cancellations had catastrophic consequences for many 
airlines. To what extent the government should have intervened early on to minimize the 
damage must be clarified. In addition, it must be discussed which technical means should 
have been used to counteract the pandemic in the best possible way. 

New hurdles are also emerging for the future of the industry. Due to the 
circumstances, jobs in aviation were often challenging to master. You were hardly ever at 
home as a crew member, and pilot training cost a fortune. Due to the ongoing measures to 
contain the pandemic and the continuing work absences, the job is becoming increasingly 
unattractive. As in other industries, a shortage of skilled workers could be on the horizon.  

The guidelines of the international airports stipulate that a certain number of 
departures and landings must be fulfilled not to lose the rights to the take-off and landing 
areas. However, due to the pandemic situation, flights are often underbooked. Airlines such 
as Lufthansa had to operate about 18,000 empty flights between December 2021 and 
January 2022 to avoid losing them. This is not economically viable but equally harmful to 
the environment.  

 
4. Discussion 
Compared to other industries, civil aviation grows and survives through tourism. 

However, the restrictions also made professional travel difficult. Even if the sector has 
operated well and successfully in large part, reserves are often only intended for short 
periods. These periods are often months. There has been no similar incident in the aviation 
industry in modern history. This was also noticeable in the solution sets. The problem was 
not with the airplane as a means of transport per se, but rather with the strict guidelines for 
entry. In many states, the bureaucracy has been eased by offering testing or vaccination proof.  
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Nevertheless, individual countries such as the USA or Australia maintained entry 
bans for people without residence in the destination country. The initial situation made it all 
the more difficult to boost tourism. In addition, constantly changing regulations caused 
increasing uncertainties. For example, on December 18, 2021, at 5 p.m., when a two-hour 
flight to Greece began, a parliamentary session was convened, and a lockdown was 
imposed. As a result, the passenger was faced with entirely new rules and a reduced tourism 
offer for his stay. For the airlines themselves, more work arose because the verification of 
documents for entry before departure had to be checked by them. This results in a delay in 
the processes. In the beginning, online check-in was no longer possible to personally ensure 
that all documents were available. This was a time-consuming change for business travelers 
and people with hand luggage only. Before the pandemic, you could check-in online and 
receive your boarding pass so that you only had to pass through the controls; suddenly, you 
had to go back to the check-in counters. These were often not designed for a rush of this 
size. At the same time, a high technical standard prevails globally; the increasing 
performance of smartphones alone makes it possible to solve ever more complex tasks. 
However, Germany is known for its bureaucracy and is still lagging in technology. In many 
German schools, for example, you can still find overhead projectors, or the most common 
means of communication for importing documents are fax machines. From a 2018 survey, 
it was found that more than 62% of companies still actively use fax machines. However, 
the technology is already outdated, costly, and rigid. The healthcare sector and public 
authorities, in particular, rely on faxing documents, as they believe that this is more secure. 
The biggest drawback is the connection and setup. While mail can quickly be sent from any 
internet-enabled smartphone, fax machines require direct wiring to the router and design 
with an assigned landline number.  

 

Figure 20: How companies in Germany communicate 
 

It became more difficult for airlines with a cost-oriented concept to continue 
operations under the usual conditions. RyanAir, in particular, is known for preceding any 
comfort and therefore being able to offer Europe-wide flights at low prices. Thus, the offers 
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often start at less than 10 euros, including only the pure flight ticket. Any additional service 
is offered for an additional charge. For example, before the pandemic onset, passengers had 
to check in online. Otherwise, they would have to pay a flat rate of around €55 (RyanAir, nA).  

This fee could not be requested in times of Corona because the online check-in was 
not available. Therefore, instead of not investing, the airline was the first to dare a technical 
advance. When checking in through a mobile device, one was redirected to a portal where 
one could submit one's vaccination certificate or current test certificate and the locally 
required documents such as entry forms. These were then checked and verified by a system 
so that one received a mobile boarding pass again (Scherff, 2021). The platforms to 
implement such steps existed before the pandemic. Often, there was a lack of 
implementation in the airlines' existing control system and the associated approvals by the 
authorities. With blockchain technology becoming more widespread and used globally in 
many sectors, sensitive data is also highly protected.  

 
5. Final Remarks 
Aviation is becoming an ever-increasing part of our society. Until the onset of the 

pandemic, travel was becoming more accessible and cheaper. In addition, it creates more 
and more jobs, which positively impacts the economy. It is also apparent that traveling the 
planet alone is no longer the only goal of the industry. More and more companies are 
planning space tours and are already offering them. Even if only a tiny part of humanity 
comes into the pleasure to experience this, this branch is also becoming more commercial. 
The offer will become more affordable in the future. Perhaps it needed such a crisis to point 
out gaps in the system. The preparations for upcoming uncalculable concerns should grow, 
and thus also, more securities are guaranteed. It is indispensable to leave the ever-
advancing technology no longer outside but to integrate it actively.  

On the one hand, processes can be simplified many times over, but tracking also 
becomes more transparent. The first airlines are already showing how it can work, whereby 
they can take on the entire responsibility alone. The government must draft international 
guidelines not to increase the chaos. Vaccination certificates cannot be read globally 
independently, which presents society with a serious hurdle. A bureaucratic mess next to 
the pandemic is the unfavorable scenario. The current situation must be seen as an 
opportunity to deal with a similar situation in the best possible way. 
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1. German financial sector 
The financial world in Germany is a large and strong industry. It is systemically 

relevant and the other sectors are highly dependent on the financial industry. It manages the 
money of German industries and private individuals, invests it and works with it and 
finances the German economy. In addition to managing the assets, it also secures both 
parties. The German financial industry is roughly divided into two parts. The banks and the 
insurance companies. Despite this division, the business areas and products of both overlap 
to some extent. Due to the importance of this industry for the economy and private 
households, it is highly regulated. This also results in some special features of this industry. 
In the following, the German financial world is introduced and an overview is given. 
Customer culture and structure, the environment and the regulations are presented and the 
current situation as well as the sales channels are discussed in more detail. 

 
1.1. Introduction of the industry 
The German financial industry consists of several levels, control bodies and special 

banks. All levels have different decision-making powers and the scope of their decisions. 
Despite the clear separation of powers, all levels work closely.  

 

 
Figure 21. German financial sector (own illustration) 
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The top level is the European Central Bank. Since 1999 (Europäische Zentralbank 
2022) and the monetary union, it has been at the top of the European financial world and 
provides the basic decisions and directions for all countries in the monetary union. The 
second structural level of the German financial world is formed by BaFin (Federal 
Financial Supervisory Authority) and the German Bundesbank. BaFin was established in 
2002 and is considered a supervisory body for all companies offering financial services. It 
distributes licenses for banks and insurance companies and ensures compliance with 
applicable laws in the provision of services. The Bundesbank sets the domestic direction for 
currency and financial services. It functions similarly to the European Central Bank at the 
federal level. The third level is the universal banks. These are private banks and insurance 
companies, cooperative banks and cooperative insurers, as well as the public legal banks, 
the state banks and their insurers. These offer a wide range of services, products and 
offerings to private customers and industries through their distribution channels. 

Special banks occupy a special position. While around 95% of German credit 
institutions are universal banks, i.e. they offer very different products in very different 
business areas, the specialty banks offer services that are very differentiated and clearly 
distinguishable from those of the universal banks.  Examples include the building societies, 
which provide pure financing for construction projects, and the KFW (Reconstruction Loan 
Corporation). KFW in particular illustrates the position of specialized banks. It was 
founded in 1948 in the course of post-war reconstruction and is the world's largest national 
development bank. Since its founding, it has supported the economy and private households 
with development loans for business start-ups, construction and renovation. 

 
1.2 . Customer culture and structure in the German financial industry 
Customers in the German financial sector can be divided into two parts. These are 

retail customers and business customers. Both segments are of importance to the German 
financial industry. In the following sections, the culture of the customers, as well as the 
structure, demographics within the private customer segment and the changes of this 
segment over time are presented. This paper focuses attention on the retail customer sector, 
as it is more significantly driven by touchpoints. For commercial customers from the 
industrial sector, the majority of sales are made with KEY accounts, as commercial 
customers often have highly specific requirements for financial service providers. In the 
private customer segment, on the other hand, the majority of highly standardized financial 
products/services are offered and sales are supported by omnichannel marketing. Digital 
and analog touchpoints are thus primarily crucial for private customers.  

Due to the highly specialized products in the commercial customer segment that 
require a lot of explanation, sales are shaped by key account managers. The following 
graphic provides a rough explanation of sales to commercial customers. 

 
Figure 22. Key Account Management (own illustration) 
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The situation is different in the private customer sector, where financial institutions 
rely on highly standardized products. These sometimes require less explanation and the 
financial institution can do broad marketing with them. Omnichannel marketing has 
become established here. This is also reflected in the sales channels, which can be 
illustrated as in the following graphic. 

 

 
 

Figure 23. Sales channels (own illustration) 
 

Since marketing in the commercial customer segment is based heavily on key account 
management and the individual products are often highly specific, no marketing in the 
traditional sense takes place here. Other sales measures are taken for commercial customers 
in consultation with the key account. For this reason, this paper deals exclusively with the 
private customer sector. Here, touchpoints and omnichannel marketing have a measurable 
effect. 

 
1.2.1. Key customer segments, demographics today and in the future, and how the 

various touchpoints affect the segments 
On the whole, the customers of the German financial industry are divided into two 

parts. Private customers and business customers. In these, there are also special features 
once again. Business customers are looked after personally by key account managers and 
are offered highly specialized products. Also the marketing takes place by the key account 
manager in another way than with private customers and therefore the trade customer sector 
is not considered in this work.  

If we look at the private customer sector, we see that the over 50s currently account 
for 80% of sales in the sector. The purchasing power of the over 50s is about 2.5 times that 
of younger adults. But this customer segment in particular is one that has only come into 
contact with the Internet and new media late in life. While people born in the 2000s grew 
up with the Internet and its possibilities, the older generations first had to learn how to use 
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the new medium. That is why 35% of customers from the highest-revenue segment are still 
without online banking. (fh-Kalaidos 2020) (Kleine 2016). So offline support is still needed 
for the older and higher-revenue generation, and attractive online services are needed for 
the younger generation. There is not much willingness to switch within the German 
financial sector. In 2016, just 18% of customers could imagine switching their house bank. 
(Statista 2016) 

This makes it clear that the financial industry builds intensive customer loyalty and 
serves customers for a very long time once they have been acquired. However, this in turn 
also means that customers have to be acquired early so that the financial services provider 
can call them its own when young people become financially strong adults. It can be 
observed that the more digital a financial service provider is, the younger the average 
customer (Statista 2017). Financial service providers must be able to serve both worlds in 
order to develop the customers of tomorrow. 

If we now look at the following graphic, it becomes clear that the number of 
customers will shrink in the future. The Federal Statistical Office assumes a slower decline 
in the population due to immigration, but a decline from the current 81 million people in 
Germany to 67 - 73 million citizens is expected by 2060. 

  

 
Figure 24. Population (Demographie Portal 2020) 

 
This means a decline in potential customers and possibly also the end for some 

financial service providers, as there will simply no longer be enough customers. The 
willingness of the German population to change and the simultaneous shrinking of this 
population are therefore increasing the pressure to win customers as young as possible and 
thus also to position themselves as digitally as possible for the future.  

At the same time, this is another reason to focus more on digital touchpoints, since the 
younger generation is mainly at home in the new media and can be reached through them. 
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1.2.2. Introduction of the cultural dimensions of the Hofstede/Globe study and their 
significance for the German financial industry 

Geert Hofstede is one of the leading cultural researchers. His research was among the 
first to explain workplace behaviors and thought patterns through the culture of society. 
Hofstede analyzed over 100,000 pieces of data from individuals in over 40 countries and 
developed the Cultural Dimensions model. This section explains the model and what it 
means for German finance.  Hofstede's model consists of 6 dimensions, which are 
explained below. 

 

 
 

Figure 25. Cultural dimensions (own illustration) 
 

Power Distance Index (Ian Towers 2017) (Power Distance Index – PDI) describes the 
interaction with people at different levels of power. At a high power distance, hierarchy is 
accepted and considered legitimate. Low power distance is expressed in the desire for 
equality. Traditional cultures with high power distance use a formal address, whereas 
cultures with low power distance communicate at eye level. 

Individualismus und Collectivism (Individualism versus Collectivism - IDV) defines 
the extent to which individual self-determination or collectivist integration is more 
important. A large value in Hofstede's model speaks for a focus on the individual and self-
determined life, while a smaller value describes a sense of „we“ within the culture and 
organization. 

Masculinity versus Femininity (MAS) characterizes the dominant value system of 
individuals. A low score describes dominant values often attributed with the feminine side 
such as cooperation, caring, and equality, while a high score describes the supremacy of 
values associated with masculinity such as dominance, achievement, or recognition. 
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Uncertainty Avoidance Index (UAI) indicates whether an uncertain future is seen as 
more negative with a desire for more rules and security (high value) or whether 
uncertainties are more readily accepted (low value). Cultures with a low Uncertainty 
Avoidance score tend to be significantly more risk tolerant than cultures where a high 
Uncertainty Avoidance score was measured. 

The Long-Term Orientation (LTO) continuum was added to Geerd Hofstede's model 
in the 2nd edition and describes the fixed point of temporal planning, whether thought long-
term (frugality and perseverance) or short-term (flexibility, selfishness). The former is 
defined by a high value, the latter by a lower value. 

 
The last dimension, Indulgence versus Restraint (IND), was adopted into the model of 

culture dimensions only in 2010 by his colleague Minkov. In this dimension of cultures, the 
question is whether one pursues one's own desires and impulses (high value) or rather tries 
to dominate through control (low value). 

In the following, the comparison between Germany and the U.S. is made and it is 
explained how the German culture dimensions affect the customer culture within the 
financial industry. 

 

 
Figure 26. Hofstede (Hofstede insights 2020) 
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If you look at the comparison, the biggest difference between the German culture and 
the culture of the USA is certainly the Long Term Orientation. The Germans have a much 
longer-term orientation and base their lives and actions on this. This is also reflected in 
politics, industry and all other levels of society. Among other things, the consumer 
mentality makes this clear. The following chart shows the share of private consumption in 
the GDP of the USA and Germany. 

 

 
 

Figure 27. GDP (Zschäpitz 2019) 
 

Consumption indicates a short term orientation. German society shows clear 
differences from the USA in this respect. For banks and insurance companies, this means 
that German society prefers long-term investments or is generally more willing to properly 
insure a house or one's own possessions, as they want to preserve them.  An equally 
important difference between the U.S. and Germany is risk aversion or uncertainty 
avoidance. Here, German society is much more risk-averse than the culture of the USA. 
Here, too, there are a few examples. The real estate crisis in the USA is one of them. The 
citizen of the USA is more willing to take a high risk in financing plans and the banker goes 
along with this risk and accordingly grants risky loans. The majority of German citizens 
prefer to avoid risk. That is why the largest stock market in the world is also the USA and 
not Germany. For the financial industry, this means that government bonds are preferred by 
German citizens over risky investments and that Germans prefer to be overinsured rather 
than underinsured. It also results in a greater passion for tradition within German society. 
This is because old familiar or traditional services, products and investments are better 
appreciated than new or unfamiliar services, products or investments. This in turn reduces 
the perceived risk. It is therefore more difficult for the financial sector to introduce new and 
innovative products. It is also more difficult to break up old structures. This becomes 
clearer with regard to sales and touchpoints. After all, 80% of sales from the private 
customer sector of banks and insurance companies come from customers older than 50. (fh-
Kalaidos 2020) At the same time, 35% of those over 50 act purely offline with regard to 
banking and insurance. Old sales channels such as direct sales or broker sales are heavily 
used sales channels in this target group. (Kleine 2016).  The more digital the bank, the 
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younger the average customer (Statista 2017). So it's a matter of finding just the right mix 
here. If a company in the German financial sector becomes too digital, it will lose important 
sales; if it becomes digital too late and to too small an extent, it will lose future sales and 
future market share. So there are two types of target groups. The digital target group and 
the target group that prefers traditional sales channels. Companies must not neglect either 
one or the other target group. It is therefore necessary to take the right digitization measures 
at the right speed in order to lose neither the one nor the other. Coupled with the social 
characteristics of German customers and the costs of digitization, this results in a 
challenging environment. 

This also becomes clear when we look at the use of online banking. 
 

 
Figure 28. Onlinebanking (Kleine 2016) 

 
This chart clearly shows that security with regard to one's own data and security 

against fraud are by far the most important arguments against using online banking in 
Germany. In addition, personal contact with a trusted bank advisor is preferred. This shows 
that the financial sector occupies a special position in Germany and that customers have 
high expectations of the industry. This applies equally to banks and insurance companies. 

 
1.3 Introduction of the environment and regulations 
Due to the German population's need for security, which has already been presented, 

an industry such as the German financial industry is just as sensitively regulated. In 
addition to legislation, the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin for short) is a 
supervisory body that ensures compliance with regulations. It is roughly comparable to the 
Securities and Exchange Commission (SEC for short) in the USA. It monitors compliance 
with laws and government regulations (BaFin 2020). Another special feature of the 
financial sector compared to other German industries is the state's interest in a functioning 
banking and insurance system. In addition to the state-owned and state-owned banks, 
private banks and insurance companies are also heavily regulated and supervised, as the 
entire industry is highly systemically relevant (BaFin 2020). In this paper, regulation, 
legislation and supervision will not be explained in depth, as they change regularly and are 
not necessary for the further course of this paper. 
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1.4 Introducing the industry's sales channels 
Sales within the financial industry are handled through various channels. This paper 

divides the structures into traditional sales and digital sales. 
 

 
Figure 29. Different Sales Channels (own illustration) 

 
Traditional distribution is the core of sales and has existed since the industry was 

founded. It is represented by branches and brokers. While banks are increasingly relying on 
branches, insurers are increasingly relying on brokers. However, both branches of the 
financial industry have both distribution channels. What both channels have in common is 
the personal interaction with the customer. It doesn't matter whether it's a contract-based 
broker, a freelance broker or a branch. In this channel, relationship management is the top 
priority. The channels are managed by the company on a commission basis. The long-term 
nature of the relationship is also determined by the commission, because commission is 
often only paid for a contract if the customer has fulfilled a certain contract period. 
Accordingly, brokers and consultants are very interested in a long and stable customer 
relationship (Zillmann 2020). 

The second major sales channel, digital sales, is structured differently in this respect. 
It includes the company's own website as a sales channel, aggregators such as Check24.de 
or Versicherung24.de, and other third-party websites or digital broker structures. Whereas 
in traditional sales, sales are based on the customer relationship, in digital sales, sales are 
often based on brand and price-performance ratio. Since far less commission is incurred in 
digital sales than in traditional sales, companies are more flexible in their pricing. 
Statistically, aggregators can evaluate exactly what needs to be done in terms of price and 
performance in order to conclude a desired number of contracts. This leads to a certain 
degree of planning certainty, but also to lower margins (Barbier 2021). However, in order 
to drive digital business and digital contracting, investments in a digital infrastructure and 
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in the digitization of processes are also necessary. This is a hurdle that must be overcome 
before digital sales can be fully served. 

In previous years, contracts were only concluded via traditional sales, and it was only 
in the last decade that companies established and expanded the digital sales channel. 
Currently, it can be said that the revenue from traditional sales is still significantly higher 
than that from digital sales, but the efforts of all companies to further expand this area are 
increasing. 

 
2. Key touchpoints to the customer and their importance for the financial 

industry 
 
2.1. Digital Touchpoints 
If we look at the various touchpoints and their importance in digital marketing, the 

company's own homepage and app, Google Ads, and the social media channels Facebook, 
Instagram, and Tiktok come first. The company's own homepage as a touchpoint has been 
around for a very long time, as have the banks' and insurance companies' own customer 
portals. Alongside the company's own app, this is also the most important touchpoint, as it 
is the most targeted and easiest for customers to find. All other touchpoints also pay 
particular attention to the homepage, as it serves to provide targeted information from the 
perspective of the financial services provider and as the first point of reference for 
information from the customer's point of view. Likewise, for online transactions, it is the 
final touchpoint for the customer with the brand. All information and presentations can be 
designed for the company itself and can be planned. The touchpoints with Google Ads for 
companies can also be planned. Here, targeted banners and other advertising are displayed 
in appropriate places on the Internet for the relevant customer group. This type of 
touchpoint is a frequently chosen type when it comes to well-targeted advertising to the 
target group (Asscompact 2021). However, it is also the most expensive type of touchpoint, 
because every click, every banner and every ad must be paid for according to a kind of 
bidding model. So a touchpoint can quickly cost 5€, 10€ or more. The third type of 
touchpoints are social media touchpoints. These are cheap, quick to create and very 
effective. However, these touchpoints also have a certain risk for the company, because the 
Internet is also a place of unlimited creativity, among other things. Quickly, marketing 
measures can be widely shared and definitely also critically scrutinized and commented on 
(Philippi 2018).Therefore, the social media touchpoint is the touchpoint that can be least 
controlled by the financial services provider.  

 
2.2. Analog Touchpoints 
The most important touchpoints in the analog area include print advertisements in 

newspapers and posters, the sales representatives of financial service providers and their 
branches. All analog touchpoints are touchpoints that can be easily controlled by the 
company. In the insurance sector, sales representatives play a special role, as sales have 
always been handled through them. The insurance agent is often the decisive touchpoint in 
a customer journey that ends in the conclusion of an analog contract. Particularly due to 
complicated product portfolios, the agent is still a very important instrument within sales 
(Kundenmanagement in der Versicherungswirtschaft, 2014, Erike Nothof). The same 
applies to banks. Here, however, it is usually the branches that are decisive. While the 
insurance agent often goes to the customer, the customer at banks comes to the branch for 
advice. Among other things, this also means that banks are often located in good locations 
in magnificent buildings. They are seen as the flagship of the brand.  Throughout the 
German financial industry, the image of the company plays an important role due to the 
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German culture, and many advisors maintain a long relationship with their customers. 
However, it is precisely the advisors' long relationships and the evolved connection 
between the customer and the analog touchpoint that also often prevent them from moving 
away from digital sales channels, because the on-site advisor makes the analog conclusion 
of a contract very convenient for the customer (Pfefferminzia 2021). 

 
2.3. 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 30. 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. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

251 

3. Customer Journey 
3.1. Five A's Customer Journey in the German Financial Industry 
With the 5 A's model, Philip Kotler describes a flexible and cross-industry model that 

describes customer behavior more precisely. This is particularly important with regard to 
marketing in a closely networked world, because digitization means that the customer 
journey does not end with the classic purchase by the customer, but only with the 
recommendation. The model and the individual phases are presented below. 

 
Figure 31. Five A´s (own illustration) 

 
The initial phase is the Aware Phase. Here the customer considers several brands for a 

purchase. This can be determined by advertising, own experience or recommendation. The 
goal of the phase for the customer is to get to know the brand. If the customer is already 
familiar with the brand, he is very likely to include it in his shortlist and thus enter the 
Appeal Phase (Noack 2019). In the appeal phase the customer is deciding whether he 
recognize the brand completely generally as attractive and sympathetic. Here the customer 
decides whether he would like to concern himself further with the mark. If the customer is 
interested, he will do further research and thus enter the Ask phase (Noack 2019). In the ask 
Phase phase, the customer will now search specifically for information about the selected 
brand and possibly also include third-party opinions. Here, the customer must be convinced 
that the brand is the right one for him. At best, the customer's impression is confirmed by 
third-party opinions. Once the customer is convinced, he will move on to the next phase 
(Noack 2019). In the act phase, the decision to act and make a purchase is made. During 
this phase, the customer experiences particularly intensive points of contact with the brand, 
as he now interacts with it and its products. Classic customer journeys often end here. But 
now it is up to the brand for the customer to enter the next phase (Noack 2019). In the 
advocate phase, loyalty to the brand is built. This should result in the customer actively 
making recommendations and becoming an advocate of the brand. In the best case, the 
customer becomes a fan and will advise other buyers to purchase within the Ask phase 
(Noack 2019). 

Aware
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If we now look at the touchpoints and cultural dimensions that are prevalent in 
Germany, we see that this is a key to long-term market share. Each phase must be targeted 
with the right touchpoints. In view of the traditional behavior of German customers within 
the financial sector, recommendation marketing is highly desirable and should be actively 
promoted through the Advocate phase. A structured aftersales process is important here. 

 
3.2. Touchpoints and Aftersales  
Overall, the German population will in all likelihood become smaller. Despite 

migration, the Federal Statistical Office forecasts a decline of around 10 million people 
within the next 38 years (Demografie Portal 2020). This means that there will simply be 
fewer customers and potential customers for the financial sector and customer loyalty will 
become even more important. Especially since German customers are not particularly 
willing to switch.  

Aftersales is necessary to achieve a high level of customer loyalty in the long term. It 
is not enough to have won a potential customer once, you also have to take care of them 
after the contract has been signed. Kottler describes this important step as the „Advocate 
Phase“. In the best case, customers are turned into loyal fans (T3N 2021). 
 

 
 

Figure 32. Customer loyality (own illustration) 
 

The instrument for this phase is also, as in customer acquisition, the tochpoints to the 
customer. It is important here that the customer feels strengthened in the choice of its 
contracting party, also after the purchase.  If the customer has the feeling also after the 
conclusion of a contract to have gotten the best contract with the best financial institute, 
then it will recommend this for example also and operate the classical mouth to mouth 
marketing. In addition to this, there are a number of other ways to conduct aftersales. The 
possibilities range from bonus and advantage programs, special conditions for regular 
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customers, to newsletters and personalized mails.  All of these are tochpoints that give 
customers the feeling that they continue to be important to the company, and in addition, 
the company keeps bringing itself into the conversation. This creates an interaction with the 
customer (LEICHSENRING 2019). 

However, the type of touchpoints in the aftersales area differs from the touchpoints 
for customer acquisition. Of course, the customer is also more aware of touchpoints in the 
social media area, but the customer will perceive far more intensive touchpoints on a 
platform or customer area. This is why many German financial institutions communicate 
with their customers via their app, their homepage, and their customer portals and thus try 
to offer the customer the best possible experience with the company itself (Dr. Andreas 
Wimmer 2004). 

 
4. Conclusion 
The German financial world is a traditional and sworn world. It is subject to special 

regulations and maintains a very long-term relationship with customers. Digital touchpoints 
are becoming increasingly strong and are intended to reach young customers in particular 
and ensure as much reach as possible. What is special about the German financial industry 
is its dependence on German customer culture. It significantly determines the behavior of 
companies on the market. For a long time, it was a purely offline market, and only 
gradually is customer-side digitization making its way into the industry. Just like customer 
culture, demographics also play a major role. The customers with the highest sales are 
getting older and older, and the number of potential customers is being further decimated 
by low birth rates. Old and important sales channels are competing with new digital sales 
channels, which are, however, of the highest value to companies, as they use traditional 
sales to serve the higher-revenue clientele and digital sales channels to retain future 
customers. The industry is undergoing major change and must adapt. Those who do not 
recognize the changes early on and react will have a hard time in the coming years and lose 
market share. That's why it's the digital touchpoints that can mean the future for financial 
companies, as they can reach and inspire future, young customers in particular. It is 
therefore all the more important to better understand and be able to use the effect of 
touchpoints, especially in relation to the sales channels. 
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Въведение  
Феноменът девиантно поведение е толкова широк и сложен, че съществува 

наука за изучаването му: девинтология. Девиантното поведение е обект и предмет на 
изследвания на редица науки – философията, социологията, криминологията, педаго-
гиката и психологията. 

 
Девиантно поведение, [2], [3] 
Терминът „девиация“ идва от латински eзик – „deviatio“ – отклонение; „via“ – 

път; „dе“ – обратно. 
Девиантността, се свързва с постъпки или действия, на човек или група лица, 

които не кореспондират на на официално установените или фактически възприети от 
обществото норми, очаквания, култура и субкултура. 

Поведението на човека е социално обусловено, а действията ни са задвижвани 
от нашите ценности, които пък предопределят целите, които си поставяме, начина по 
който ги постигаме и как гледаме на тях в последствие. Ценностите като психологи-
чен феномен, свързани с други норми, потребности, нагласи, интереси, формират 
рамката на индивидуално поведение на човека. 

 
Настоящият доклад разглежда потребностите и нуждите на една първоклас-

ничка, чиито родители са разделени; основните рискови фактори и закономерности 
за проявата на агресия в класната стая и вкъщи; сумарните резултати на съответните 
фактори и степента риск, както и възможния подход за редуциране на рисковете и 
корекция на поведението. 

Като рисков фактор възприемаме онези характеристики, променливи или слу-
чаи, които са строго специфични за ситуацията на дадения индивид и правят вероят-
ността за проявление на дадено проблемно поведение по-голяма, отколкото при дру-
ги индивиди от представителна извадка.  

 
Методи  
Проведена е беседа с майката, по време на която е документирана нужната за 

целите на работата биографична и друга информация. Върху поведението и отноше-
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нията между детето и майката е проведено психологическо формализирано наблюде-
ние. 

При присъствие на майката са проведени психо диагностичен разговор; както и 
психологически тестове (тестова батерия) с детето: рисунка „Кактус”, [1], приложен 
е въпросник за отношенията с майката и бащата, и е водено наблюдение в хода на иг-
ровата дейност на детето. 

Анализ на случая е направен и чрез метода „ASSET”; българската версия на 
въпросника SDQ – (ССТ-Бг) „Силни Страни и Трудности”, по Робърт Гудман, [2], 
[3].  

 
Инструментариум 
Проективна графична методика „Кактус”  
Методиката е предназначена за деца над 3 г. и оценява емоционално-личностна-

та сфера на детето. 
 „ASSET” въпросник за оценка на риска при малолетни и непълнолетни лица. 

Съдържа 12 теми (рискови фактори) и възможност за количествена оценка от 0 до 4 
на възможността за повторно нарушение-рецидив, (където 4 е максимален риск). 
Стандартизираният инструментариум се използва за контрол, превенция и оценка. 

Максималният брой точки отговаря на най-високото равнище на риск или – 48 
точки. 

SDQ - (ССТ-Бг) „Силни Страни и Трудности”, по Робърт Гудман е петият 
инструмент използван за изследване. Той служи като коректив и обогатява получени-
те стойности. Тъй като възрастта на изследваното дете не позволява то само да се 
оцени, въпросникът е попълнен от майката и учителката. 

 
Допълнителна информация: 
Изследването се провежда под формата на беседа и тестиране в рамките на три 

сесии, с общо времетраене за трите от 4 часа.  
Дати на проведените беседа и тестиране 25.05.18. г., 2.06.2018; 19.06.18 г. 
 
Информация за изследваното дете: 
Име и възраст:  
Г. П., 7.1 години, в първи клас (след детска градина); ходи на уроци по рисуване 

и танци. Липса на увреждане, липса на хронични заболявания, десничарство. 
 
Състав на семейството:  
Майка на 43 години, висше образование, работеща в частна фирма на отговорна 

позиция; баща на 44 години, висше образование, актьор. Братче на 3.2 години. 
 
Повод за изследването: 
Към училищния психолог се обръщат майката и учителката на детето. Повод – 

конфликтна ситуация, свързана с поредна раздяла в семейството, който отключва 
безпокойство и повишена агресия при детето. Специфично поведение в класната 
стая. 

 
Контекст:  
Родителите често се разделят. Бащата упражнява агресия към съпругата си, чес-

то се изнася от вкъщи, след месеци се прибира. Майката се налага да гледа децата 
сама.  
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По думите на майката, Г. П. е постъпила в подготвителния клас с желание. Об-
щително дете е и обича да се справя. Взема участие в час, дейна е. От известно време, 
обаче, майката забелязва агресивност у детето и проява на инат, дори насилие. 

Учителката обяснява, че Г. П.:  
Лесно установява контакт. Обича да привлича към себе си вниманието, опозна-

ва новата среда с любопитство. Показва готовност за сътрудничество в час. Подчиня-
ва се на правилата до известна степен, често опитва да ги спазва, но и да даде нещо 
допълнително, от себе си и да ги надскочи или да направи повече, от колкото й искат.  

От около месец обаче, Г. П. е разсеяна, по-трудно се концентрира и на няколко 
пъти е проявила вербална агресия към други деца, която сама обяснява с това, че е 
лоша.  

 
Пред психолога са поставени следните задачи: 
- да оцени отношението на детето към ситуацията на раздели, към майката и 

бащата и диагностика на агресивността на детето 
- да разкрие нивото на безпокойството на момичето в настоящия момент и да 

разработи препоръки за подкрепа на детето 
 
Кратки сведения за историята на развитие на детето. 
/Случаят е описан на базата на дванайсетте основни теми от „ASSET”./ 
Бременността е протекла нормално. Детето е родено в рамките на термина. 
Детето е подвижно, общително, обикновено емпатично към прятелчетата. 
В час проявява старание; взема участие в дейностите с удоволствие.  
Често се справя по-бързо от останалите със задачите. Често търси вербална пох-

вала и одобрение. 
Рядко боледува. Живее в четиристайно жилище заедно с родителите си в 

София. Семейството има добри финансови средства. Кварталът е спокоен. 
Грижите за детето се осъществяват предимно от майката. В отглеждането е по-

магала и бабата по майчина линия. 
Според майката, от няколко месеца детето показва активност и непослушание, 

като заема агресивна позиция в защитата на желанията си. 
Според нея, и двамата родители не прилагат по отношение на детето физическо 

наказание. 
Като проблеми на детето, майката посочва още: късно заспиване, инатливост, 

раздразнителност и агресивност. 
Майката твърди, че поддържа с бащата на детето добри отношения, с изключе-

ние на епизоди, при които бащата оказва агресия и се изнася от жилището, понякога, 
в продължение на месеци. 

Бащата ту си отива, ту си идва. Детето е силно привързано към него.  
Децата имат свои легълца и стая. Понякога спят и в леглото на майката. 
Като причина за нарасналото безпокойство и раздразнителност на детето, май-

ката счита, напускането на семейството от бащата, изнасянето му на квартира и 
напрегнатите отношения по време и след разделите. 

Г. П. се разкайва за стореното в клас и агресията, но я обяснява с това, че е лоша. 
 
Получени психологически данни и резултати от проучването, [4]. 
Първото впечатление за детето е приятно: момичето се усмихва, поздравява. 

Адекватно реагира на общуването с непознат човек, лесно установява контакт. В 
последствие проявява повишена активност, задава на психолога въпроси, привлича 
към себе си вниманието, опознава с любопитство кабинета.  
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Държи се спокойно и свободно в новата обстановка. Показва готовност за 
сътрудничество с психолога. Подчинява се на правилата до известна степен, често 
опитва да ги спазва, но и да даде нещо допълнително, от себе си и да ги надскочи или 
да направи повече, от колкото й искат.  

Запазва устойчивост на вниманието и концентрация адекватни за възрастта й. 
Показва усърдие. Движенията й са умели и плавни. Проява творчество и ангажи-
раност.  

Умело съчетава цветовете и рисува със замах и видимо удоволствие. 
Търси одобрение след всяка задача. Вдига поглед и чака вербална реакция.  
Речта е логична и обоснована, кратка. Детето демонстрира различни чувства на 

гнява, тъга, радост, страх и вина и умее да ги разграничава. Придружава ги с дви-
жения на ръцете и лицеизраз (мимики) и жестове. 

Детето свободно говори за своите приятели, но се поколебава да сподели за 
ситуацията в къщи. Започва да говори спонтанно, че таткото го няма, после замлъква 
и се колебае дали трябва да говори или не.  

В хода на беседата, на фона на игрова дейност, детето споделя, че родителите се 
разделят заради нея и братчето и казва, че тя се страхува, че остава сама. Чувства се и 
виновна. Мисли, че е лошо дете и затова те се разделят. А опитва да е добро дете. 

Изградена е стратегия за получаване е настойчивото повторение на молбите или 
опитите за промяна на границите, опити да се обърне последователно към различни 
авторитети, които да отменят даден отказ.  

Детето яде с охота. Прибягва до храна и в моменти на тревожност.  
 
КАКТУС (по М. А. Панфилова) 

 
В изследването на детето е 

използвана и проективната метода 
на [1] М. А. Панфилова 
„КАКТУС” 

Цел – разкриване състоянието 
на емоционалната сфера на детето, 
разкриване наличието на агресия, 
нейната насоченост и интен-
зивност. 

Инструкцията, която е да-
дена на Г. П. е да нарисува на лист 
хартия (формат А4) кактус, такъв, 
какъвто си го представя! На детето 
са дадени флумастери и цветни мо-
ливи в основните цветове 

 

Обработка на резултатите и 
интерпретация 

При обработката на резултати-
те са взети под внимание данните, 
касаещи всички графични методи, а 
именно: пространственото поло-
жение, размер на рисунката, харак-
теристика на линиите, сила на на-
тиск на молива. 
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Детето рисува усърдно и подбира цветовете.  
Рисунката, макар и на тема „Кактус!”, се е превърнала в „Денят н кактуса!” 

(може би, защото съвпада с официалните чествания на денят на бащата като дата на 
провеждане на срещите). 

От дясната страна на бащата е майка му, бабата по бащина линя. А от лявата му 
страна – майката на Г. П.  

Г. П. е пред лавка за сладолед и държи сладолед в ръчичките. До нея е нейното 
братче.  

Детето визуално прилича на майката и бабата. Сладоледът му е в цветовете из-
брани за майчиния образ и папийонката на бащата-кактус. Дрехите на детето са зеле-
ни като тези на баба му и бащата, макар и в различен оттенък.  

Детето не идентифицира себе си с кактус, а своя баща. Образът отново под-
чертава любовта към таткото и преобладаващата позитивна представа за него; но и 
загатва страховете на детето. 

Aгресия – в рисунката на детето няма наличие на множество иглички, силно 
стърчащи, дълги, близко разположени едни до други и по-скоро може да се говори за 
преобладаваща липса на агресивност.  

Бодлите присъстват единствено върху централния голям кактус в саксия, който, 
може да предполагаме, е олицетворение на бащата. Дори той не е изцяло покрит с 
бодли. Само част от него, един от израстъците има очовечен намръщен израз и го-
леми, груби бодли. Другите израстъци са без бодли и наподобяват отворени обятия.  

Големият кактус има и второ лице, централно и усмихнато.  
Изобразен е с весела папийонка в цветовете преобладаващи върху образа на 

майката от дясно; и цветовете на сладоледа (нещо любимо).  
Забелязва се умерен натиск в контурите и по-скоро балансираност, не преко-

мерна импулсивност. 
Егоцентризъм, стремеж към лидерство – Образът на детето заема центъра на 

листа, но е мъничък, дори по-малък от този на по-малкото братче. Може да го интер-
претираме като желание за лидерство и внимание, но и желание детето да бъде прос-
то мъничко дете; и да бъде част от цялото. Нещо, което се потвърждава и в другите 
тестове: „заедно” е равнозначно на „щастливи”. 

Зависимост, неувереност – в рисунката на детето няма малки елементи в 
долния край на листа и не може да говорим за зависимост и неувереност. 

Наличие на силно издадени израстъци, необичайни форми в образа на бащата-
кактус и малките кактусчета, са символ на демонстративност, откритост. 

Използваните ярки цветове и изобразени «радостни» кактуси са източник и 
символ на оптимизъм.  

Не се забелязват зигзагообразни форми и, съответно индикации за прикритост 
и предпазливост. 

От картината лъха по-скоро спокойствие и радост. Тревожност може да се за-
бележи най-вече във вътрешните щриховки и прекъснати линии, използвани при 
оцветяването. 

Наличието на украшения, светли и топли цветове, меките линии и форми, 
издават женственост. 

Наличието на множеството герои и кактуси, избора на цветове – говорят за 
общителност. 

Чувство за семейна общност е пресъздадено чрез самите персонажи и праз-
ника, в който всички заедно участват. 

Изобразените кактуси са домашни, а не диворастящи, което отново подкрепя 
идеята за общителност и отсъствие на стремеж към уединение. 
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Резултати и изводи по „ASSET”, [2], [3].  
Няма наличие на поведенческо разстройство с прояви на жестокост, кражби, 

вандализъм. Нямаме и потвърждение за опозиционно-предизвикателно разстройство 
(ODD), тъй като макар и агресията да се проявява и към не роднини, броят на 
симптомите и продължителността на поведението във времето лишават критериите 
от тежест. 

Детето не толкова се старае да привлече вниманието на учителя или съученици-
те с, а проявява агресия в следствие на фрустрация и семейни проблеми (психологич-
ни фактори за появата на неприемливото поведение).  

Обобщението на динамичните фактори на риск по „ASSET”е описано в табл. 1.  
 

Таблица 1  

 Рискови фактори  0÷4 

1. Жизнена среда  1  

2. Семейство и лични взаимоотношения  4 

3. Образование, обучение и/или заетост  2  

4. Квартал  0  

5. Начин на живот  2 

6. Употреба на наркотични и упойващи вещества  0 

7. Физическо здраве  0 

8. Емоционално и умствено здраве  3 

9. Възприемане на себе си и другите  3  

10. Начин на мислене и поведение  3  

11. Отношение към извършеното правонарушение  2 

12. Мотивация за промяна  2  

Общо:  23  
 

„ASSET” (адаптация за България) дава възможност да се изчисли резултат в 
точки, който да бъде приравнен и в процентна оценка за риск.  

Полученият бал или сбор от 23 т., отговаря на 47,91% риск.  
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Резултатите от изследването със „Силни Страни и Трудности”, [2], [3], са 
отразени в Таблица 2.  

 
Таблица 2  

Учителка 
Емоционални симптоми – 5 нормално  
Поведенчески промени – 4 гранично  
Хиперактивност – 6 гранично  
Проблеми с връстници – 3 нормално 
Просоциално поведение – 8 нормално  
  
ОБЩО: 18 

 

Майка  
Емоционални симптоми – 6 гранично  
Поведенчески промени – 3 нормално  
Хиперактивност – 5 нормално  
Проблеми с връстници – 0 нормално  
Просоц. поведение – 10 нормално  
 
ОБЩО: 14  
 

  
На база резултатите, наблюдава се не особено осезаемо различие в общия сбор, 

нито в атрибутирания брой точки в няколко от петте скали, тоест, има сходство в 
мненията на двата анкетирани авторитета.  

  
Целеви препоръки за последваща работа. 
1. Препоръчва се разрешаване на конфликта в отношенията на родителите чрез 

помощта на специалисти, с цел постигане на взаимно съгласие по ситуацията на раз-
дели.  

2. Препоръчва се родителите, заедно, в спокойна обстановка, с прости думи, да 
говорят с момиченцето за раздялата; да обяснят, че родителите остават завинаги ней-
ни мама и татко, независимо, от отношенията им като съпруг и съпруга. Важно е да й 
възвърнат усещането за доверие и сигурност в средата, да бъде уверена, че отноше-
нията на родителите й като съпруг и съпруга нямат връзка с отношението към нея, 
нито пък са в следствие на нея или нейното поведение. Че тя е добро дете. 

3. Препоръчва се установяване на правила в семейството и спазване на правила-
та от всички членове на семейството. 

4. Препоръчва се психологическо консултиране на родителите, с цел – изяснява-
не на междуличностните граници вътре в семейството. 

5. Препоръчва се и работа с детето, за развитие на по-добра емоционална инте-
лигентност и социална адаптация, чрез социално приемливи реакции. Намаляване на 
тревожността и повишаване на личното самочувствие и вяра в себе си. 

6. Увличане и на учителката в процеса и реализацията на възможни дейности по 
превения и корекция. Акцент върху бихейвиористичния подход и стимулиране чрез 
награди при проява на позитивно поведение спрямо другарчетата и овладяване на 
емоциите.  
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Abstract: The article deals with a very interesting problem - the dynastic marriages of the 
Bulgarian rulers in the Second Bulgarian Empire and their role in political life. Examples 
of dynastic marriages of Boril, Ivan Asen II and others are given. Marital unions of 
Bulgarian rulers with ruling dynasties in Bosnia, Serbia and Wallachia are also 
considered, thanks to which it was proved that dynastic marriages were inevitably present 
in the neighborly relations and were the main tool for diplomacy of the rulers. 
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Династичните бракове са едно от основните средства за дипломация и неизбеж-
но присъстват в съседските отношения между държавите през тази епоха. Определя-
щото им значение за външната политика се дължи на патримониалното отношение на 
владетелите към държавните територии и към личното им имущество и този факт 
стои в основата на трансформацията на междудържавните отношения в междулич-
ностни отношения, както и на убеждението, споделяно от всички средновековни вла-
детели, че родството между тях е най-надеждната гаранция за лоялност и взаимност 
на интересите. 

 
1. Усилията на Борил да разшири влиянието и териториите си 
Брачната политика на българските владетели през Средновековието не се разли-

чава от тази на другите европейски владетели и се основава на два фактора: запазване 
и разширяване на властта и опазване на вярата. Българските владетели през Средно-
вековието официално са християни, но всъщност практикуват многобрачие и във все-
ки един момент могат да прогонят съпругата си, ако според тях държавните дела го 

                                                            
1 Изследването е осъществено с финансовата подкрепа на проект „Интерактивна лингвистична 
карта на Родопите (в акустиченаспект) СП21 – Ф ‒ СМ – 003 към Поделение НПД на Пловдив-
ски университет „Паисий Хилендарски“. 
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изискват. Извънбрачните им деца се третират като равноправни, често са обект на 
брачни съюзи и дори могат да се възкачат на трона при необходимост. 

Както Р. Комсалова отбелязва „Почти без изключение при сключването на тези 
бракове чувствата нямат никакво значение, което показва, че те са преди всичко 
инструмент за провеждане на определена политика, а не активен политически 
субект. Договарянето на брачни проекти е неделима част от дипломатическата 
дейност и бъдещите съпруги са като залог за междудържавните отношения“[1]. 

Цар Борил (1207-1218), наричан в унгарските исторически източници и Борил 
Асен, се възкачва на българския престол след като през есента на 1207 г. цар Калоян 
(1197–1207) е убит в шатрата си пред стените на Солун. Убийството на Калоян 
предизвиква сериозни сътресения в българското общество. Негови привърженици би-
ли подложени на гонения от Борил, който не виждал друг начин да се задържи на 
престола [2]. Калоян бил и „недолюбван“ и от латинската аристокрация, особено 
след битката при Одрин и съдбата на Балдуин Фландърски“ [3]. По този повод 
Калоян е определен от брата на Балдуин – император Хенрих в писмо от септември, 
1206 г. до другия им брат Готфрид, като „неприятел на христовия кръст, Йоаниций, 
(който) безбожно и коварно е убил нашия брат…” [4]. Изказани са различни версии 
за неговата смърт, но най-правдоподобна си остава версията за политическо убийство – 
“атентат”, извършен от военачалника Манастър, защитаващ интересите на недоволни 
български аристократи. Последвалият брак на Борил с царицата куманка легитимира 
неговото царско достойнство. Освен това с него се потвърждава и стратегическият 
съюз с куманите, най-верните съюзници на търновските царе.  

В историята на средновековната българска държава, брачната дипломация с 
византийските и западните християнски владетели заема важна роля, а средновеков-
ният град е един от най-важните елементи в сложната система от социално-икономи-
чески и културно-политически проблеми [5]. Стратегическото разположение на Тър-
новското царство според случая го превръща в неудобен враг или ценен съюзник за 
съседните държави, особено когато в края на дванадесети и началото на тринадесети 
век неговите владетели със сила на военните си победи си изграждат репутацията на 
важен фактор в международната политика. Тази репутация им отваря възможността 
да използват брачната дипломация като неразделна и съществена част от уреждането 
на междусъседските си взаимоотношения. 

За първи път такава възможност за уреждане на политически взаимоотношения 
между Второто българско царство и Унгария се появява през 1214 г. В унгарски ис-
торически източник се споменава намерението за сключване на династичен брак 
между дъщеря на цар Борил (1207–1218 г.) и принц от унгарското кралско семейство 
Арпад. Данните за ангажираността на малката дъщеря на Борил с унгарския престо-
лонаследник – сина на крал Андрей II (1205 – 1235), бъдещия Бела IV (1214–1270) са 
от унгарска харта, с която унгарският крал награждава някой си „Хектор, син на 
Йоханес“, защото успешно е изпълнил задачата си да сгоди дъщерята на Борил за 
младия Бела“ [6]. Преговoрите и обстоятелствата около сключването на този брак са 
неизяснени, тъй като част от събития в историята на българо-унгарските взаимоотно-
шения не могат да бъдат датирани със сигурност. Според наличнo проучванe на 
унгарски изследователи крал Андрей II използва този брак предимно като опит за ре-
шаване на вътрешнополитически проблеми, причинени от част от неговите благород-
ници [7]. 

Какви са мотивите на крал Андрей II за избора на дъщерята на Борил е труден 
въпрос. Според унгарската историография възможен мотив е даването на регионите 
на Белград и Браничево като зестра на унгарското кралство [8]. Българските историо-
графи обаче са на друго мнение. Според тях тези два региона са преотстъпени на 
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Унгария като компенсация за помощта, която унгарският крал оказва на Борил при 
потушаването на въстанието срещу него в област Видин [9]. Тази теза обаче също е 
спорна, защото липсва консенсус по отношение на хронологията на бунта. Част от 
изследователите приемат, че въстанието избухва през 1211 г. или по-рано, друга част 
го датират през 1212 г., а трети отиват дори по-далече – през 1213–1214 [10]. 

Трябва да се обърне внимание на факта, че никоя от тези хипотези не е подкре-
пена от ясно потвърдени в историческите хроники дати, а се градят само от логичес-
ки предположения. Унгарските исторически документи, които се ползват преиму-
ществено като достоверни исторически източници за българо-унгарските отношения, 
обикновено имат конкретна дата на създаване, но понякога в тях се включва и инфор-
мация за по-ранни събития, които не са датирани и дори не става ясно дали те са спо-
менати в хронологичен ред [11]. 

Потушаването на бунта с помощта на Унгария логически трябва да е предшест-
вано от подобряване на отношенията между двете страни, които от години са враж-
дебни. Важен факт, който има отношение към тази промяна е подобряването на отно-
шенията между Борил и Латинската империя през 1211 година. През тази година бъл-
гарският владетел прекратява упоритите си враждебни военни действия срещу лати-
ните и подписва съюз с тях. За да затвърди съюза си, Борил решава да ожени 
доведената си дъщеря Мария (дъщерята на Калоян) за латинския император Анри 
Фландърски [12]. 

Историческите източници не разкриват чия е била действителната инициатива 
за брачния съюз. Независимо от това е безспорно, че бракът се основава на полити-
чески намерения. Доказателствата, потвърждаващи факта, са брачните споразумения, 
които посочват брака като „уреден“ чрез „брачната дипломация“, подчертавайки 
факта, че зестрата на булката е огромна. „Каруците със зестра са изтеглени от 60 
вола, пълни с различни скъпоценни дарове, като скъпи кадифени платове, луксозна 
кожи и облекло и други [13]“.  

Брачният договор от 1211 г. се превръща в политическа предпоставка за нови 
брачни съюзи през следващите години. Благодарение на водената „брачната полити-
ка“, както и на трите си племенници, латинският император Анри Фландърски, 
успява през 1213 г. да сключи политически съюзи с трима владетели в Югоизточна и 
Централна Европа: унгарският крал Андрей II, българският цар Борил и с императора 
на Никея – Теодор Ласкарис. 

Регионалните политически събития обаче променят начина на действие на брач-
ните политики на цар Борил. Малко след брака на доведената си дъщеря той изпраща 
в манастир настоящата българска царица (вероятно се е казвала Целгуба, но в изво-
рите е известна само като „скитката“) и се жени повторно за племенницата на импе-
ратор Анри Фландърски, дъщерята на сестра му Йоланта и Пиер дьо Куртен. Тя става 
известна като първата българска царица със западноевропейски произход. В истори-
ческите документи обаче името й не е запазено и тя не остава в българската история с 
някакъв значителен принос. Сестра й, друга дъщеря на Йоланта, е омъжена за унгар-
ския крал Андрей II. Именно в следствие на този съюз се подобряват отношенията 
между Борил и унгарския владетел. През 1214 г. е подписан договор, който урежда 
брака на унгарския престолонаследник Бела с дъщерята на Борил [14]. 

В този контекст е съвсем логична подобна промяна в отношенията между дър-
жавите в региона, още повече, че Латинската империя и Унгария в една или друга 
степен са свързани с изпълнение на целите на Римокатолическата църква – религиоз-
но и политическо разширяване на Изток. 

Шестте години безрезултатни усилия за разширяване на българските територии 
за сметка на латините и разгромът на съюзническите никейски сили от латинския им-
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ператор Анри Фландърски се оказват основателна причина Борил да преосмисли пре-
дишната си външнополитическа ориентация. Брачните съюзи отварят нови възмож-
ности за българския цар да се справи и със съседна Сърбия, чийто владетел оказва 
предполагаема подкрепата за сепаратиските намарения на недоволните видински 
благородници, въпреки че за такава подкрепа няма категорични исторически доказа-
телства.  

Със или без сръбска намеса Борил очевидно не може да се справи сам с избух-
налите бунтове във Видин, в противен случай той не би помолил унгарците за по-
мощ. Историческата логика подсказва, че няма владетел, който да поиска чужде-
странна военна помощ, без да е сигурен, че чуждият владетел няма да се възползва от 
слабостта му, за да завладее негови територии. Още повече, че през цялото време, ко-
гато предшественикът на Борил, цар Калоян управлява, Унгария не скрива желанието 
си за разширяване на своите владения за сметка на българските територии. В този 
смисъл, за да поиска помощ, Борил трябва да е имал определени гаранции, че унгар-
ците ще действат в негов интерес, а не според собствените си интереси. През Средно-
вековието владетелите са считали за най-добрата гаранция именно родството с поли-
тическия си съюзник. 

Брачният ангажимент между децата на управляващите води до много близки от-
ношения между двете династии и дава гаранции за лоялни отношения. От своя стра-
на Андрей II вероятно е виждал възможност да намери подходяща съпруга за сина 
си, за да разреши собствените си вътрешни проблеми, а също и да узакони властта си 
в Белградския регион [9].  

Както С. Георгиева отбелязва, доста по-правдоподобно звучи хипотезата, че в 
замяна на предоставената помощ Борил ще отстъпи като зестра на малката си дъщеря 
Белградска област, която и без това е управлявана от унгарците [15]. От друга страна, 
като се има предвид географското местоположение на България, може да се предпо-
ложи, че е много вероятно Борил да обещае и помощ на Андрей II в провеждането на 
кръстоносния поход, който още през 1196 г. унгарският владетел приема да органи-
зира като завет от смъртно болният си баща. 

В изпълнение на постигнатото споразумение в столицата Търново пристигнат 
двама висши унгарски служители, за да отведат българската принцеса в Унгария и да 
я омъжат за бъдещия крал Бела IV. За тази принцеса се знае само, че тя е дъщеря на 
цар Борил. Дори в „Синодика на Борил“ - достоверен източник, който съдържа ин-
формация за имената на царе и царици от Българското Средновековие, за техните де-
ца и други роднини липсват имената на дъщерите на Борил [16]. 

Може да се предположи, че причината за липсата на информация е нарушаване-
то на църковните забрани за сключване на брак с близки роднини. „Куманската цари-
ца“ е съпруга първо на Калоян, а след смъртта му – на Борил. Законът за съденето на 
хората забранява браковете по роднинство без ограничения, а дял II, член 2 от визан-
тийската Еклога разширява забраната до четвърта степен [17]. 

През втората половина на дванадесети век правило, прието от Константинопол-
ския синод, разширява прохибицията до седма степен [18]. Така че, който и закон да 
се прилага в България през тринадесети век, църквата със сигурност не би одобрила 
брака на Борил с жената на чичо му и това е вероятната причина за липсата на ин-
формация за семейството на Борил. 

Ако се съди по възрастта на двете дъщери на Борил, по-голямата – Мария е 
омъжена първа за тогава четиридесетгодишния латински император Анри (1205–1216 г.), 
който се надява от брака да се роди законен наследник. Това предположение се пот-
върждава от описанието на Робърт де Клари, което оставя впечатлението, че принце-
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сата, изпратена за съпруга на императора, е зряла девойка, която е най-малко на 12 
или 13 години – законна възраст за брак през Средновековието [19]. 

През 1214 г. обаче бъдещият съпруг на другата дъщеря на Борил – унгарският 
принц Белла – е все още дете. В този случай бракът им очевидно е трябвало да се 
осъществи в бъдеще, когато и двамата ще са достатъчно възрастни. Ако за отправна 
тока се използва бракът на Борил с вдовицата на Калоян, сключен през есента на 
1207 г., изглежда доста правдоподобно, че тази царска дъщеря е малко момиченце на 
шест или седем години. След като безименната българска принцеса заминава за 
Унгария, съдбата й става неизвестна. Въпреки първоначалните намерения Бела да бъ-
де коронясан и оженен за нея, само четири години по-късно в унгарските източници-
те се говори за нов негов брачен ангажимент, който трябва да укрепи съюза между 
Андрей II и никейския император Теодор I Ласкарис (1205–1221). 

Има две възможни обяснения. Първото е, че Андрей II е научил, че Борил е де-
трониран и убит, което му дава основание да анулира брака между Бела IV и българ-
ската принцеса, тъй като този династичен брак вече не му носи очакваните полити-
чески дивиденти. От друга страна, през 1218 г. унгарският крал провежда кампании в 
Източна Европа и Мала Азия и се нуждае от принцове и принцеси за създаване на 
родства с други владетели. Ниската възраст на българската принцеса е допълнителна 
удобна причина за безпрепятствено разваляне на брачния договор и вероятно ней-
ният годеж или брак с Белла е обявен за недействителен.  

Жадният за власт Борил ще остане в историята като добър, макар и не толкова 
успешен владетел. Той успява да спечели уж непобедимите латински рицари и да 
участва в обсадата на Константинопол – все значими събития за един български цар. 
Неуспехите и отрицателните му оценки за личността идват от факта, че той няма дос-
татъчна легитимност на трона, което позволява бунтове и фрагментация на българска 
територия както от външни, така и от вътрешни врагове. 

В обобщение може да се каже, че Борил принуден от военните си неуспехи 
(причинени от една страна от неговите по-слаби военни умения в сравнение с вуйчо 
му Калоян, така и от друга от динамиката на отношенията в региона, породена от 
създаването на различни държавни образувания) сменя външната си политика – вмес-
то военни кампании той преминава към сключване на съюзи, придружени с динас-
тични бракове. Не е пресилено да се твърди, че Борил слага началото на една преди 
всичко мирна политика, в последствие възприета и продължена и от Иван Асен II. 
Преминаването от водената от Калоян външна политика с превес на военните усилия 
за завладяване на нови територии, допълнена с дипломация, към изцяло брачна 
дипломация от Борил води до прекратяване на неефективните военни действия в 
полза на запазване на мира. 

 
2. Брачната дипломация на Иван Асен II 
Иван Асен II наследява царската власт във време на твърде усложнена вътреш-

но- и външнополитическа обстановка. От една страна, феодалната разпокъсаност 
пречи за пълната консолидация на властта в Търново. От друга, в съседните страни се 
осъществяват редица промени. Сръбският жупан Стефан II Неман (1196-1228) е 
обявен от Римския папа за „първовенчани“ и провъзгласен за крал на Сърбия. Епир-
ската държава укрепва позициите си при управлението на Теодор Комнин, който не 
скрива стремежите си да се изяви като обединител на гърците и да възстанови 
Византийската империя [20]. През 1217 г. законният наследник на българския 
престол – Иван Асен II, син на цар Асен I – се завръща от изгнание от руското според 
едни от Галицкото, а според други от Киевското княжество, където е изпратен като 
непълнолетен с брат си в момента на възкачването на Борил на престола. Иван Асен 
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предвожда армия от руски наемници [21]. Характерно за неговото управление е, че 
териториалните границите на България отново достигат до три морета, но с помощта 
на добре премислени династически бракове, които укрепват държавата политически 
и осигуряват териториални разширения. 

 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1: Територия на българската 
държава при управлението на  
Иван Асен II [22] 

 
 
 
 
 
 

 
Младият цар се различава от своя предшественик със своите изключителни дър-

жавни умения. От самото начало на управлението си той трябва да се справи с доста 
сложна външнополитическа ситуация. Биполярният модел на политически отноше-
ния на Балканския полуостров, т.е. Византия срещу България, който векове наред до-
минира в развитието на Европейския Изток е заменен от конгломерат от държавни 
формации с еднаква власт и амбиции: Латинската империя, наследниците на 
Византия Епир и Никея, Сърбия и Унгария. Избирайки дипломатическите преговори 
(рядко срещан подход в средновековните междудържавни отношения), пред опас-
ността да затъне в неуправляема военна конфронтация, цар Иван Асен II успява да 
постигне управленски и териториални успехи толкова значими, колкото тези, постиг-
нати от Симеон Велики.  

Както посочва И. Божилов, след като се възкачва на трона, Иван Асен II се раз-
вежда с първата си съпруга и я изпраща в манастир под предлог държавни интереси 
[23]. За да си осигури политическия си съюз с унгарския крал Андрей II, българският 
владетел му предлага сключването на „династичен съюз“ със дъщеря му Анна-
Мария. Сключването на този дипломатически брак с дъщерята на унгарския крал му 
гарантира връщането на Белград и Браничево – територии в централната Дунавска 
равнина, които са откъснати от България при управлението на Борил. Иван Асен II 
присъединява към териториите на България и Родопската област. По думите на М. 
Михайлов: „Териториалната принадлежност на Родопите към България проличава и 
от договор, сключен между българския цар и никейския византийски император 
Йоан III Ва-таци през 1235 г. Според този договор на България се признава владение-
то на част от Южна Тракия, на юг от Родопите, заедно с голяма част от Одринската 
област.“ [38]. На друго място М. Михайлов уточнява: „Родопите са присъединени 
към територията на българската държава след поражението, което цар Иван Асен II 
(1218-1241) нанася на Теодор Комнин при Клокотница на 9.03.1230 година“ [39]. 

Както става ясно от историческите източници, династичните бракове заемат 
важно място във външната политика на Иван Асен II, макар тази практика да е из-
ползвана от древни времена, включително и от неговите предшественици. Такива са 
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споменатите бракове на Калоян с куманската принцеса (90-те години на ХІІ в.), на до-
ведената дъщеря на Борил – Мария с латинския император Анри Фландърски (1213 г.), 
на самия Борил с латинска принцеса, племеница на Анри Фландърски (около 1214 г.) 
[24].  

Историците приемат, че династичният брак на българския цар с унгарската 
принцеса е договорен по необичаен начин. Като причина за това предположение се 
посочва фактът, че през 1217–1218 г. крал Андрей II участва в т.нар. Пети кръстоно-
сен поход, заради споменатото обещание пред умиращия му баща. Превозването на 
унгарската армия към Светите места се извършва по море от средновековното прис-
танище Зара (днешен Задар, Хърватия) и не включва преминаване през български 
територии. Обратният път на краля обаче е по суша през Мала Азия, Константинопол 
и България. Към този момент на българския престол вместо предишния унгарски 
съюзник Борил се е възкачил Иван Асен ІІ. В историческите хроники се споменава 
фактът, че изтощената унгарска армия не е допусната на българска територия и също 
че съществува опасност унгарският крал да попадне в български плен. Тези твърде-
ния се подкрепят от казаното от архидякон Тома Сплитски, според който: „След 
като пребродил гръцките земи, крал Андрей пристигнал в България, където българ-
ският крал Асен го задържал и не му позволил да си замине, докато не му обещал с 
пълна сигурност, че ще му даде дъщеря си за жена. Така крал Андрей завършил своя 
поход към Йерусалим и се завърнал в „кралството си“ [25]. 

Да се обвързва този династичен брак единствено с териториалния въпрос за 
Белградската област и Браничево е едностранчиво. Следващият четвърт век показва, 
че тази и други от спорните области, по-конкретно Браничево, не са приоритет за 
силно кралство като Унгария. В този смисъл през 1218 г. крал Андрей се съгласява на 
династичния брак между дъщеря му и българския владетел не само поради натиска 
от страна на последния, но и предвид други интереси, за изпълнението на които са 
необходими приятелски отношения с България. Сред тях е и оцеляването на запада-
щата Латинска империя, приемана за символ и преден пост на Римокатолическия 
Запад.  

Според Х. Димитров не бива да се пропускат и амбициите на унгарския крал за 
продължаване на военните действия в Близкия изток, включително и за водещи пози-
ции в католическия свят в контекста на кръстоносното движение [9]. От своя страна 
В. Нинов го допълва, че в този контекст помощта или дори благосклонният неутрали-
тет на българската държава са от съществено значение. Затова постигането на мир с 
България е продължение на прагматичната политика на унгарския крал [25].  

Като друга основателна причина за отстъпчивостта на Андрей II пред българ-
ския цар може да се посочат и вътрешните размирици в Унгарското кралство, предиз-
викани от бунтове срещу Андрей II още преди да тръгне на кръстоносен поход. При 
един от бунтовете през 1213 г. загива кралица Гертруда, майката на Анна-Мария. За 
да тушира недоводството, унгарският крал издава известната Златна була (1222 г.), 
установяваща неприкосновеността на привилегиите на дворянството и станала по 
същество основен закон на Унгария [26]. Допълнителен мотив е тлеещият конфликт 
между Андрей II и неговия син и престолонаследник Бела IV. Най-общо казано, 
мирът с България е бил потребен за Унгария и във връзка с отношенията й с близки и 
по-далечни съседи и т.н. 

Посочените мотиви за сключване на династичния брак само засилват важността 
му, но също така трябва да се посочи и ползата за българския цар Иван Асен ІІ – той 
се сродява с някои от най-изтъкнатите владетели в Европа. Следвайки намеренията 
си за дипломация чрез бракове, през 1218 г. друга знатна българка – Виола-
Венцислава, става княгиня на Ополе (Източна Силезия, дн. Полша), като е дадена за 
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съпруга на княз Казимир І (1179–1230) [27]. По този начин Иван Асен ІІ си създава 
роднински връзки и с полския кралски двор.  

Решението на българския цар да сключи брак с Анна-Мария дава основание да 
се констатира, че Иван Асен II продължава да следва политиката на своите предшест-
веници. Улеснен в някаква степен и от самите исторически обстоятелства, през 1218 г. 
българският владетел намира решение на важни териториални въпроси, запазвайки 
прозападния външнополитически курс на Калоян и Борил. Следствие на това, след 
близо три десетилетия от възстановяването си българската държава вече е сравнител-
но добре разпознаваем партньор и участник в тогавашната европейска политика. 
Самият факт, че Иван Асен II е чакал и се е съгласил за папска благословия, е де-
монстрация, че не е искал да скъсва връзки с папството [28]. 

Поредният династичен брак е между българската принцеса Елена и престоло-
наследника на Никея –Теодор II Ласкарис през 1234 г. Той се сключва като гаранция 
за споразумението между баща й – българския цар Иван Асен ІІ и никейския импера-
тор Йоан ІІІ Дука Ватаци. Без да взема под внимание чувствата на дъщеря си при 
поредната промяна на външнополитическата си ориентация Иван Асен ІІ я сгодява 
отново за „предишния” й годеник – латинския император Балдуин ІІ. Историческите 
хроники отбелязват, че малката Елена много страдала за Теодор ІІ Ласкарис и особе-
но за майка му. За нейна радост политическите ходове на баща й скоро налагат връ-
щането й в Никея [29]. Превратностите в житейския път на Елена са най-ярката 
илюстрация за ролята на българските принцеси като „средство” за провеждане на оп-
ределена външна политика, при което личните чувства нямат никакво значение. 

Както става ясно Епирската държава не е единственият потенциален враг за 
България. Съседната Латинска империя също представлява известна заплаха за бъл-
гарските територии. Смъртта на латинския император Робер дьо Куртене оставя на 
престола един малолетен принц – Балдуин II, който е само на 11 години и няма пред-
става как се ръководи могъща империя. Това изисква назначаването на регент на 
младия владетел, който да го напътства в делата в тази крехка възраст. За настойник 
е привлечен цар Иван Асен II, утвърдил се като авторитетен владетел благодарение 
на личностните му качества и дипломатични умения. Валидността на договора е дори 
по-неотменима заради скрепяването му с династичния брак между император 
Балдуин II и българската принцеса Елена [30]. 

Християнските закони, които тогава очертават основните житейски правила на 
хората, поставят брака като приоритетна ценност в човешкия живот. Династичният 
брак очевидно е предпочитаният начин за цар Иван Асен II да общува със своите 
съюзници и да си осигурява едно мирно управление, изцяло под негов контрол. Така 
договорът между Латинска империя и България през 1228 г. е скрепен с династичен 
брак [30]. 

След поредица политически сблъсъци и маневри обаче, цар Иван Асен II се об-
ръща срещу своите доскорошни съюзници – латините. За да не бъде сам, българският 
владетел привлича за свой съюзник най-големия латински враг – Никейската импе-
рия. В края на 1234 г. българският цар сключва договор с никейския император Йоан 
III Дука Ватаций за взаимни действия срещу Латинската империя. Типично в стила 
на Иван-Асеневата политика, договорът е скрепен с династичен брак. И ето тук се 
появява големият парадокс на събитията – бившата вражеска годеница Елена сега е 
пратена за съпруга в двора на другата страна на конфликта – Никея. Тя отново е сго-
дена за малолетния наследник на никейския престол — единадесетгодишния Теодор 
II Ласкарис. 

Този годеж трае три години и през 1237 г., поради някои неуспехи в съвместна-
та борба срещу латините, цар Иван Асен II решава да прекрати договора си с Никея и 
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да върне обратно дъщеря си в България. След като Елена се завръща в България, не-
щата също се връщат по старому. Между България и Латинската империя е сключен 
нов договор за общи военни действия срещу Никея [30]. 

Когато се разглежда брачната политика на Иван Асен II не бива да се пропуска 
и бракът му с Ирина Комнина – родена в епирската столица Арта около 1220 г. 
Ирина попада в плен на българския цар през пролетта на 1230 г. заедно със своите 
родители след загубата на епирската армия в битката при Клокотница. Баща й Теодор 
Комнин е уличен в интриги и ослепен по заповед на царя, а близките му зависят 
изцяло от милостта на българския владетел. Седем години по-късно обаче ситуацията 
неочаквано се променя, след като през 1237 г. царица Анна-Мария умира. Едва 
броени месеци след това около 45-годишеният Иван Асен ІІ се жени за красивата 
Ирина. Въпреки романтичния образ, който създават византийските хроникьори, ис-
тинските причини за този брак са по-прагматични. Първостепенната сред тях според 
И. Божилов е намерението на българския владетел да се противопостави на усилва-
щата се Никейска империя [23].  

Според друг автор – Й. Андреев при този брак Иван Асен II среща проблеми с 
църквата. Основание за това твърдение той намира в едно неясно съобщение от не-
публикувано гръцко житие на български патриарх (Спиридон?), който се противо-
поставя на третия брак на царя [13]. 

Освен вече споменатите династични бракове на самия Иван Асен II и брака на 
дъщеря му Елена, българският владетел подържа дипломатически връзки и чрез дру-
гите си дъщери. Около 1225 – 1127 г. царят омъжва другата си дъщеря Мария за 
Мануил, брат на солунския император Теодор Комнин. Бракът скрепява договора, на-
рушен по-късно от Теодор Комнин през 1230 година. След загубата на византийците 
Мануил с подкрепата на своя тъст става владетел на Солун. Мария е господарка на 
Солун и Епир до 1237 г. Официалната ѝ титла е „василиса“ (императрица). 

Друга дъщеря на Иван Асен II встъпила в династичен брак е Белослава. Омъже-
на е за крал Стефан Владислав (1234 – 1243) с цел засилване на българско влияние в 
Сърбия. За това колко силно е то говори фактът, че когато след смъртта на Иван Асен 
II Стефан Владислав е свален от брат си Стефан Урош І (1243 г.), последният я 
приема за опасен противник. След като Белослава си намира убежище на адриатичес-
кото крайбрежие, новият сръбски крал настоява пред дубровнишките власти да я 
държат под строг контрол. Налага се те да се закълнат, че „кралицата няма нито по 
море, нито по суша, нито през Босна“ да се завръща в Сърбия, нито „с писма и пра-
теници да върши нищо против крал Урош“ [31]. Този факт е красноречиво призна-
ние за влиянието, което има Белослава в сръбското средновековно общество във вре-
ме, когато България е в криза и не играе значима роля на Балканите, както е било по 
времето на баща ѝ.  

Изложените исторически факти дават основание да се твърди, че Иван Асен II 
се оказа умен политик и силен цар, както на масата за преговори, така и на бойното 
поле, а след победата му при Клокотница през 1230 г. довежда до засилване на поли-
тическата идея за ролята на Българското царство като защитник на православния 
Изток [32]. Двадесет и тригодишното му управление е белязано с огромен напредък 
за българското средновековно общество и не напразно той се приема за един от най-
успешните български владетели. При него България разширява територията си до 
безпрецедентен размер не само чрез военни кампании, но и чрез дипломатически и 
брачни съюзи.  
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3. Династични бракове на български владетели с управляващи династии в 
Босна, Сърбия и Влахия 

Следващото дипломатическо направление в брачните връзки на България през 
ХІІІ в. е това със сръбската държава. Трябва обаче да се направи уточнението, че си-
гурни сведения за първи брачен съюз има към средата на 30-те години на този век и 
това е споменатият брак на владетеля Стефан Владислав с Белослава, дъщеря на цар 
Иван ІІ Асен. Абсолютно допустимо е да се каже, че така се коригира досегашното 
становище – че брачен съюз със сръбското кралство въз основа на брачна диплома-
ция е осъществен в края на ХІІ в. Сръбският владетелски двор през ХІІІ в. и ХІV в. 
проявява голяма активност, в резултат на която се сключват поредица от брачни по-
литически съюзи особено по време на Стефан Урош ІІ Милутин (1282-1321). Като 
династичен може да се определи бракът на Стефан Урош ІV Душан (1331-1355) и 
българската принцеса Елена, сестра на цар Иван Александър, както и сродяването на 
княз Лазар с цар Иван Шишман като последен ход на българо-сръбска брачна дипло-
мация през епохата. 

С практикуването на брачна дипломация българските владетели се опитват да 
регулират отношенията си със Сърбия по утвърдена формула – налагане на полити-
ческо влияние или за заздравяване на постигнатия мир. От първия тип е бракът на 
неизвестна по име дъщеря на Иван Асен ІІ за сръбския крал Стефан Владислав през 
1234 г., а от втория – браковете на дъщерята на Георги І Тертер, Анна, за крал 
Стефан Милутин; Смилецовата дъщеря Теодора за крал Стефан Дечански и на Елена, 
сестрата на Иван Александър, за крал Стефан Душан [33].  

От българските принцеси, станали сръбски владетелки, най-активна е ролята на 
Елена. Тя успява да наложи своето присъствие в сръбския политически живот и дори 
да диктува в определени моменти насоката на сръбската външна политика. Елена 
поддържала тесни контакти със своя брат, българския цар Иван Александър, но на 
практика провеждала просръбска и по същество антибългарска политика.  

Елена живее в царския двор в родната си България до 1332 г., след което се 
омъжва за сръбския крал Стефан Душан, на когото оказва безценна помощ за изграж-
дането на сръбската държава. След смъртта на съпруга си през 1355 г., Елена 
наследява трона, тъй като синът е още твърде млад и неопитен, за да управлява неза-
висимо. Въпреки усилията й да овладее сепаратизма и хаоса, обхванали Сърбия вед-
нага след смъртта на царя, година по-късно Елена е принудена да абдикира и да се 
подстриже като монахиня под името Елизабет. Въпреки това тя не се отказа от 
властовите си амбиции и продължава да участва активно в политическия живот. 

Скоро кралицата се сблъсква с първата реална опасност за своите владения, в 
лицето на византийския аристократ Матей Кантакузин, който в съюз с „архонтите на 
Македония“ тръгва на поход с цел присъединяване на Сяр (сега Серес в Гърция) и 
околностите му към Византия. 

Въпреки че първоначално Елена се опитва няколко пъти неуспешно да разреши 
кризата чрез дипломация, тя бързо стига до заключението, че на византийците трябва 
да се даде военен отпор. В решителна битка през 1357 г. нейните сили не само по-
беждават врага, но и пленяват самия Матей Кантакузин. Елена упълномощава своя 
лоялен васал Цезар Войхн да разглежда високопоставения византийски военачалник 
като „военна плячка“ и да го размени срещу откуп, платен от византийския импера-
тор. Тази победа потвърждава международния статут на Елена. 

В териториално отношение, в разцвета на своето управление, Елена успява да 
разшири границите на държавата си до Търновското царство на север, Византийска 
Тракия на Изток, полуостров Халкидония и Атон на юг и земите на севастократора 
Владко Паскачич на запад. 
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Въпреки че Елена управлява множество народи, които живеят в нейните владе-
ния, тя рядко се натоварва с каквито и да било политически задължения към съседни-
те страни, като предпочита да води по-независим курс от брат си Иван Александър. 
Българският владетел предпочитал да гледа на своите поданици като на жители на 
техните владения, а не като на говорители на чуждите интереси. 

Историческите извори свидетелстват и за други династични бракове на българ-
ски принцеси със съседни християнски владетели. Традицията на брачната диплома-
ция между българското царство и Босна е доста кратка. Подобен факт не е изненада, 
като се взме предвид фактът, че двете балкански страни не споделят обща граница. 
Въпреки това в определен момент, те имат общи интереси и желание да ги осъщест-
вят с общи усилия и брачният съюз между двете управляващите династии е потвърж-
дение за това. В историческите документи има сведения само за два брака, като и 
двата са сключени през XIV век – през 1329 и 1374 г. И при двата династични брака 
български принцеси са омъжени за владетели от най-видните представители на бос-
ненската династия Котроманич. Първият династичен брак е между родственица на 
българския цар Михаил III Шишман Асен и босненския бан Стефан II Котроманич 
през 1329, а при втория един от най-видните босненски владетели Твъртко I – бан на 
Босна, по-късно също крал на Сърбия и Босна се жени за дъщерята на Иван 
Срацимир – Доротея [34].  

Историците предполагат, че в първия случай бракът е сключен по инициатива 
на българския владетел и е показателен за териториалните амбиции на Михаил 
Шишман. Със сключването му се скрепява съюзът между българското и босненското 
царство, които към момента са във вражда със Сърбия, разположена между тях. 
Бракът се приема като гаранция за бъдещ антисръбски военен съюз и е част от голя-
мата дипломатическа подготовка, извършена от Михаил Шишман преди решителния 
му сблъсък със Сърбия. Сръбските владетели от десетилетия разширяват територията 
си в Македония, като завладяват земи, населени от българи. 

Очакванията на Михаил Шишман са, че Босна, която се намираше в тила на 
сърбите, може да изиграе ключова роля при евентуална голямата офанзива срещу 
крал Стефан Дечански, планирана от българския владетел. От тази гледна точка бъл-
гаро-босненският военен съюз, закрепен от династичен брак, определено може да се 
счита за успешен ход на неговата брачна дипломация. За съжаление обаче след пър-
вата битка и смъртта на българския цар, бракът между Стефан II Котроманич и 
българската принцеса губи политическото си значение само година след сватбата им.  

Бракът на крал Твъртко I и Доротея, въпреки че е част от историята на българо-
босненските династически бракове, всъщност не е част от брачната дипломация на 
българския владетел Иван Срацимир, тъй като е сключен по инициатива и за целите 
на унгарския владетел Лудовик I Велики. Все пак в резултат на този брак българската 
принцеса Доротея остава в босненската история като първата кралица на тази балкан-
ска страна. 

В началото на българо-влашката брачна дипломация стои сключеният през 
1320/21 г. брак на Иван Александър, племенник на видинския деспот Михаил Шиш-
ман, с влашката принцеса Теодора, дъщеря на основателя на династията Басараб 
Иванко. Интересен факт е, че с този брачен съюз влашкият воевода се сродява едно-
временно с тогавашния търновски владетел Теодор Светослав (1300 – 1321) и със 
следващия Михаил III Шишман Асен (1323 – 1330) [35].  

При подобно брачно родство, свързващо непосредствено владетелите на двете 
държави, не е необходимо те да договарят втори династичен брак, който да сродява 
още веднъж вече сродените им фамилии, но в свое изследване Й. Андреев посочва, 
че според историческите сведения такъв брак има [36]. За съжаление в тях не се уста-
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новява категорично дали това е истина, кога се е случило и защо? Отговорите на тези 
въпроси биха спомогнали да се разкрият мотивите, които стоят зад българо-влашката 
брачна дипломация. Както често се случва при проучването на българското среднове-
ковие, източниците за разследваното събитие съдържат толкова оскъдна и фрагмен-
тарна информация, че установените факти са по-малко от хипотезите.  

Лоялността е особено важен елемент, търсен при сключването на династичен 
брак между владетелските фамилии от България и Влашко, особено заради присъст-
вието на общия съсед Унгария с неприкрити завоевателни стремежи, застрашаващи 
териториалната цялост на двете държави. Българските владетели прибягват до брачна 
дипломация с влашките владетели през 14 век и поддържат роднинските връзки 
между двете династии до края на съществуването на средновековната българска дър-
жава чрез брака.  

Заедно с династичните бракове, сключвани със съседни християнските съседи, 
има и такива, сключвани с цел да се предпази страната от нашествия и опустошения. 
По тази причина български принцеси са ставали съпруги на „друговерци”. Такъв е 
случаят с брака между Елена – дъщерята на цар Георги І Тертер и Чака, син на владе-
теля на Златната орда – хан Ногай, с който се цели да се избегнат военни конфликти 
между двете страни. Към тази категория династични бракове трябва да се отнесе и 
трагичният брак на Кера Тамара, дъщерята на Иван Александър, изпратена и сестра 
на Иван Шишман с османския владетел Мурад І. За този брак в историческите доку-
менти е посочено, че българската принцеса е залог за мира между българи и турци, 
т.е. „съпруга на великия амир Амурат, която му бе отдадена заради българския род“ 
[37]. Както историята показва, този брак не предотвратява османското нашествие, 
нито пък го отклонява. 

Необходимостта българските владетели да предприемат стъпки за сродяване 
със съседни управляващи фамилии е породена от невъзможността за активни само-
стоятелни действия на няколко фронта на север и на запад и на юг срещу Византия. В 
този смисъл брачните съюзи са от първостепенно значение за защитата на територии-
те на Българското царство. По тази причина българските владетели от XIV в. полагат 
усилия да си осигурят лоялно отношение от съседни владетели като ги обвържат с 
интересите на българската държава с помощта и на роднинските връзки. Среднове-
ковните български владетели са разглеждали династичните бракове като политическо 
средство. От значение са политическите цели, резултатите и последствията от тях, а 
не чувствата на принцесите или тяхната съдба. 

В обобщение може да се каже, че междудинастичните бракове са едно от основ-
ните средства в дипломацията на средновековните български владетели и неизбежно 
присъстват в съседските отношения между държавите през онази епоха поради убеж-
дението, споделяно от всички средновековни владетели, че родството между тях е 
най-надеждната гаранция за лоялност и взаимност на интересите. 
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Abstract: The report presents a high-tech system for AAC (augmentative and alternative 
communication) and for improving the communication skills of people who do not have or 
cannot use expressive means to write. 

 
 

Общуването с хора с уврежданe, които имат и сложни комуникативни потреб-
ности, понякога е много трудна. И това е тежък проблем, защото комуникирането с 
тях не винаги е възможно или трябва допълнително внимание. В семейството е пос-
тигнато някакво ниво, но извън него те имат големи затруднения. С течение на вре-
мето хората с увреждане губят интерес да комуникират, защото не могат да изразят 
това което искат. Въпреки усилията им или желанието, отсрещната страна не ги раз-
бира. Това води до други проблеми, като апатия, раздразненост,  депресия и до нови 
трудности в общуването. Живота им би могъл да се промени, ако се обучават да раз-
виват комуникативни умения. От наблюдатели те могат да се превърнат в участници 
в ежедневието. Това помага за разкриване и разгръщане на възможностите, които 
имат и до някаква степен самостоятелност, изграждане на смислено ежедневие, съз-
дава условия те да водят по-качествен живот и да преодолеят някои ограничения от 
увреждането, което понякога е само физическо.       

Комуникацията е основно човешко право.[5] В съвременното общество няма 
съмнение, че това е така и много са усилията направени в това направление. Техноло-
гии, законодателства, промяна в отношението, образование и възпитание водят до из-
менения и напредък в установяване на равнопоставеност на всеки член на общество-
то и упражняване на това си право. Международният комуникационен проект (ICP) 
към ООН потвърждава, че всеки има потенциал да общува. Дали човек е в състояние 
да общува се влияе от това дали неговите комуникативни способности и предпочита-
ния са приети и подкрепени в околната среда и дали има достъп до услугите, от кои-
то се нуждае, за да постигне своя комуникационен потенциал. 

„Все още има гласове, които остават по-малко чути или дори нечувани. Хората 
с комуникационни увреждания са изложени на риск да бъдат част от групата, които 
са „нечути”. [2] 
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Един от начините за разгръщане на потенциала за общуване на всеки човек със 
сложни комуникативни потребности е използването на системи за Допълваща ал-
тернативна комуникация (ДАК). 

Според ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication), 
Допълваща и Алтернативна Комуникация (ДАК) е набор от инструменти и стратегии, 
които индивидът използва за решаване на ежедневните комуникативни предизвика-
телства. Всички използваме различни форми на комуникация. В зависимост от жи-
тейската ситуация използваме поредица от форми за допълнителна и алтернативна 
комуникация (ДАК), като жест, рисунка, емотикон,  дори музика или част от песен. 
Винаги, когато нещо ограничава нашия говорим език или ефективността му или ис-
каме да засилим ефекта от това, което бихме казали с речта – използваме допълни-
телна форма. Следователно използването на ДАК е въпрос на степен (ниво), а не на 
разлика. Ефективното общуване се случва, когато намерението и значението за един 
индивид се разбират от друг човек. Формата е по-малко важна от успешното раз-
биране на съобщението. 

Ограниченията в използването на реч може да се дължат на много причини, ка-
то например: церебрална парализа, нарушения в спектъра на аутизма, травматично 
увреждане на мозъка, забавяне на езика при развитието на детето, прогресивни нев-
рологични разстройства, като ALS; инсулт, определени генетични нарушения, атак-
сия, диспраксия, Афазия, временни медицински състояния като трахеотомия и др. 

Когато индивидът има сложни комуникационни нужди и използването на реч е 
ограничено от увреждане или болест, е полезно да се използва добре обмислена сис-
тема, персонализирана за нуждите и средата на индивида. 

Хора с увреждане, които използват системи за ДАК имат нужда от екип от про-
фесионалисти – включително специалист по ДАК с допълнително обучение. Екипът 
трябва да обмисли дългосрочните цели и да разгледа въздействието на това как сис-
темите ще се използват през целия живот на човек. Лицето, което използва ДАК и 
семейството му са оценяващите членове на този екип. Когато дадено лице е изправе-
но пред допълнителни предизвикателства, често могат да бъдат ангажирани профе-
сионални терапевти, физиотерапевти, очни специалисти и специалисти по слуха, учи-
тели и други. 

Основните цели на ДАК системата е, че трябва да бъдат да осигурени сред-
ства и системи за индивида за да каже каквото иска да каже и както иска да го 
каже, когато иска и на когото иска. Автономността на комуникацията на даден 
човек трябва да бъде основна задача на екипа.[3] 

Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) съществува от 40 години 
(извън България) и представлява набор от инструменти и стратегии, които индивида 
и неговите комуникационни партньори използват, за да общуват. Системите за ДАК 
биват: 

 Нискотехнологични (табла с картинки и символи; комуникационни албуми;) 
 Среднотехнологични (суич бутони, задействащи се с едно натискане) 
 Високотехнологични (при тях се използва компютър или таблет, специален 

софтуер, синтезирана реч и различни устройства, като това за проследяване 
на погледа) 

Последните пет години високотехнологични системи, които допълват останали-
те се използват все повече в България с активната работа на Фондация Асист, които 
и обучават специалисти и родители, предоставят материали, провеждат конференции 
на тема ДАК. 

Високотехнологичните системи за ДАК са системите, които позволяват на хора 
с увреждане, които нямат експресивна реч и, или не могат да използват ръцете си за 
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да пишат, да използват всички възможности на компютъра за да комуникират, учат и 
се забавляват. При тях се използват инструментите на другите две системи и се доба-
вят възможностите на различни софтуери, като синтезиран глас, управление на ком-
пютърнaта мишка с поглед, софтуер за проследяване на погледа, специализиран соф-
туер за комуникация и обучение, тъч екрани и др. Невероятно богати са възможнос-
тите на тези системи, а още по-невероятно е как те помагат на група хора с уврежда-
не, които са силно ограничени от увреждане, което понякога е само физическо. 

Нуждаещите се от ДАК са хора с различни увреждания и състояния и техния 
брой в България се оценява на 150 000 души според едно изследване. [4] Има различ-
ни високотехнологични системи за ДАК. Една от тях е система използваща проследя-
ването на погледа, управлението на компютъра чрез него. 

 
Принцип на действие на системата 
Тази система има специален софтуер и устройство, с което погледа се управлява 

компютъра. Това става по следния начин: Специални камери проследяват очите на 
човека в реално време и погледа управлява компютърната мишка. Задържането на 
погледа за кратко върху екрана активира клика на мишката и със специален софтуер 
може с поглед да се ръководят всички програми на компютъра. Също така може да се 
общува със синтезирана реч. С помощта на тази технология може да се работи с 
всички програми на компютъра и да се използват неговите възможности като той се 
управлява с поглед. Тоест да се общува в интернет, да се пише, говори, рисува или да 
се обучава.[6] 

 

Системите за контрол с поглед се състои от няколко компонента: 
 Устройство за проследяване на погледа, което се включва в USB вход на 

компютъра и се закрепва с магнит под екрана или е вграден. В него има из-
точници на инфрачервена светлина, която се отразява от очите. То трябва да 
разпознае зеницата на човешкото око и отражението от инфрачервената свет-
лина. Тези отражения се регистрират от камера и чрез филтриране и сложни 
изчисления може да се определи точно къде е насочен погледа върху екрана 
и стрелката на компютърната мишка да се постави на това място. Има опре-
делени характеристики на устройството, които го правят много точно. Освен 
големия набор от технически детайли то използва и уникален и много преци-
зен 3D модел на човешкото око. Поради това е възможно главата да не е не-
подвижна докато се използва устройството. Всъщност главата може да се 
мести свободно без това да води до значителна загуба на прецизност и точ-
ност. Това е важно когато човека не може да контролира напълно движение-
то и, като при някои форми на ДЦП например.[1] Може да се проследяват, 
както двете така и едното око, което е удобно за хора със страбизъм. 

 Софтуер, който превръща погледа в компютърна мишка. 
 Софтуер Communicator 5 за обучение и комуникиране, който може да се из-

ползва с мишка, тъчскрийн и др. Той може да бъде инсталиран на лаптоп, 
таблет или настолен компютър. Възможностите за обучение са огромни. 

Софтуерът Communicator 5 има възможност да използва различен нагледен 
картинен модел. След постигнато добро ниво на управление на компютърната мишка 
и работа с набора от страници и игри, могат да се направят персонални страници, 
които да представят ежедневието на обучаемия. Така би се улеснило възможността 
му да контролира, да прави избор в своето собствено време и дейности.  
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Фиг. 1. Обучителна страница от Communicator5 
 

Може да се използват различни софтуери които да развиват умения за контрол 
на компютърната мишка чрез игри. Те помагат на обучаващия се научи [6]:   

 Какво е причина и следствие. 
 Да фокусира на вниманието върху всички части на екрана 
 Да подобрява точността на взаимодействието с поглед 
 Да развива умения за избор 
 Да прецизира контрола с поглед 

 

При направеното от мен изследване за дипломната ми работа, наблюдавах пет 
лица с увреждане, които бяха обучавани на високотехнологична система за да про-
следя въздействието и́ в ежедневието им. Анализирането на това наблюдение бе под-
крепено от две анкети с родители на лица с увреждане и медицински лица. Първата 
анкета имаше за цел да установи имат ли проблеми с комуникацията в ежедневието 
със своите деца, а втората анкета търси отговор на въпроса приложима ли е високо-
технологична система за ДАК в работата на медицински специалисти. 

 
Заключенията от анализа на резултатите от първата анкета са следните: 
Въпреки, че лицата с увреждане посещават дневни центрове, учебни заведения 

(фиг.2) и там с тях работят различни специалисти, което е важно за социализацията 
им и предполага развитие на комуникативни умения, родителите имат нужда от 
системи за ДАК. Анкетата е проведена с родители на лица с увреждане. Голяма част 
са майки, които се грижат за тях и имат добро наблюдение за проблемите. По-голям 
процент от тях смятат, че и в семейна среда и с непознати общуването на децата им е 
затруднено. Те (децата) са на различна възраст и с различни увреждания. Половината 
от анкетираните са дали отговор, че имат своя система за да се разбират у дома. 
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Фиг. 2. Диаграма с посещавани соц. услуги или учебни заведения 
 

 
 

Фиг. 3. Диаграма на разпределение на отговорите на въпрос за общуване 
 

Втората анкета с медицински специалисти е направена в контекста на правата 
на хората с увреждане. Системи за ДАК в медицински заведения се използват в реди-
ца страни по света.  В анкетата респондентите са дали отговор, че всеки един от тях в 
работата си се е срещал с човек с проблеми в комуникацията. И 58 % от анкетираните 
са отговорили положително на въпроса „Смятате ли, че във Вашето медицинско заве-
дение има нужда от специалист използващ високотехнологична система за по-добра 
комуникация с хората с увреждане?“ 

Наблюдението на работа с високотехнологична система за ДАК използва-
ща проследяване на погледа, бе осъществено с пет лица с увреждане. Те бяха с 
различна диагноза, различна възраст и на различен етап от обучението и използване-
то на такава система. Това наблюдение бе направено за да се изследва въздействието 
на такава система и положителния ефект, който тя оказва за развитието и надгражда-
не на комуникативните умения на хора с увреждане. Не при всички системата се из-
ползва и у дома, което е важно условие тя да бъде естествено приета и използвана за 
комуникация в ежедневието, не само в обучителни сесии в дневните центрове. При 
всеки от случаите се започва с обучение във възможностите на системата и забавле-
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ние, а по-късно при някои от тях и за комуникация и учене. Обучението е за по-добра 
координация и осъзнаване на това, че погледа може да бъде инструмент с който да се 
контролира действия на компютъра и така да може да се използват възможностите, 
които дава една такава технология. При три от случаи бе отчетено усвояване на 
контрола с поглед и различно приложение на този контрол, което в зависимост от ни-
вото на усвояване може да се използва за комуникация, обучение и забавление. При 
другите два от случаите системата за контрол на погледа и обучителния софтуер се 
използват и в обучението в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и 
училище. 

Първият случай се отнася за момиче на 36 год. с диагноза Детска церебрална па-
рализа (ДЦП). Тя не може да говори, не може да седи самостоятелно и не използва 
ръцете си. Посещава Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) към 
Сдружение Социален Център – Бургас три дни в седмицата и ЦСОП – Бургас два дни 
в седмицата. С нея работят логопед, психолог, рехабилитатор, специален педагог, арт 
терапевт, трудотерапевт. Тези специалисти са разпределени в двата центъра. Със сис-
темата за контрол на погледа се работи и на двете места. В ЦСОП я използва психо-
лога и един от учителите. Най- ефективна беше работата с технологията по време на 
пандемията от COVID 19, когато обучението беше неприсъствено. Заниманията с 
един от учителите се осъществяваше посредством видеовръзка на приложението 
Viber на един компютър и отговорите се даваха чрез страниците на Communicator5 
на друг компютър, а синтезиран глас ги изговаряше. Така връзката ученик – учител 
беше много ефективна и комуникацията по-добра и по-точна.  

В ЦСРИ технологията в този случай се използва от логопеда и при индивидуал-
ната работа и при групова работа, като се дава възможност на момичето да участва 
активно в дискусиите. Системата е винаги включена и служителите в центъра и него-
вите потребители могат да разговарят с нея, използвайки най-често страница с отго-
вори „ДА, НЕ КАКВО ?“, страница с „ЕМОЦИИ“ и други страници. Технологията е 
закупена и от семейството, така че се използва и у дома. Момичето вече е усвоила 
доста неща и понякога самостоятелно търси начин да изкаже това, което я вълнува. 

Втория случай при който системи за ДАК се използват и за училище е при 
момиче на 9 години с диагноза: X-linked mental retardation type HNRNPH2 
(NM_001032393.2, sequencing). 

Детето не е в състояние да извършва фини движения с ръцете. Обикновено  
използва лявата ръка за подпиране, опора при сядане и ставане, т.е. когато не е в със-
тояние да се справи само с дясната ръка. Дясната е основната ръка, с която си служи. 
Извършва движения – хващане, преместване, посочване с пръст, хранене с вилица и 
лъжица/ с помощ от възрастен. 

В по-ранна възраст е успявала да изговаря някои дву- и трисрични думи с уси-
лие и настояване от възрастните. В момента отказва да прави опити и пишейки отго-
варя, че и е много трудно. 

Пише на клавиатурата на Communicator 5, когато и задават въпроси, а напосле-
дък и на обикновена клавиатура. Има стимул да го прави, за да търси желани клипче-
та в Youtube. Справя се  добре, но ръката не винаги улучва точната буква. Налага се 
да придържат лакътя. Изработен е и шаблон/мрежа/, който се поставя върху клавиа-
турата на комуникатора, за да не позволява да докосва съседната буква. Родителите 
установяват, че трябва да бъде от прозрачен материал, тъй като в друг вариант се 
чувства объркана от новия изглед на клавиатурата. Друга програма, която близките 
на детето използват за комуникиране е Cboard-AAC Communication Board. За подго-
товка на учебния материал у дома, работят с програми като Liveworksheets, Learning 
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Apps или Wordwall. Проблем в този случай е недоверието на учителя в използването 
на такива системи.  

Използването на високотехнологична система с проследяване на погледа е из-
ключителна възможност за лица увреждане и комуникативни затруднения. Но тези 
системи не се използват пълноценно и в по-голяма част от деня на хората с увреж-
дане. Данни от едно изследване на Фондация АСИСТ, поръчано от УНИЦЕФ 
България показват че: 

•  Броят на специалистите от РЦПППО, които са добре или напълно запознати с 
нискотехнологичните средства за ДАК, са 45%, а ги използват понякога, често 
или постоянно 43% от времето.  

•  Със среднотехнологичните средства са запознати 19% от специалистите, а ги 
използват понякога, често или постоянно 8% от специалистите. 

•  Относно високотехнологичните средства за ДАК, които дават най-големи 
възможности на децата с комплексни комуникативни потребности, специа-
листите, които са добре или напълно запознати с тях, са 13% и те се използват 
понякога, често или винаги само от 6% от тях.   

•  При средствата за достъп до компютър, които дават възможност на деца с на-
рушения във фината моторика да използват високотехнологични средства за 
ДАК, специалистите, които са добре или напълно запознати с тях, са 7%, а 
тези, които ги използват понякога, често или винаги, са само 2%. 

•  Специалистите, които никога не използват горните средства за ДАК, са съот-
ветно нискотехнологични – 32%, среднотехнологични – 81%, високотехноло-
гични – 89%, и средства за достъп – 95%.  

•  Средствата за ДАК се използват предимно в обучителни сесии и не се използ-
ват при комуникация 

Горните резултати показват, че на практика освен нискотехнологичните сред-
ства за ДАК, които се познават, защото се използват за обучение, другите средства на 
практика не се познават от специалистите от РЦПППО.“ [4] 

През последните десетилетия технологичната революция промени много аспек-
ти на нашия живот. Вероятно една от най-големите трансформации е в областта на 
комуникациите. Технологичната революция променя и живота на хората със затруд-
нена комуникация, като им дава възможности, които досега не са имали. Разбира се 
това ще стане с подкрепата на семейство, институции и специалисти и най-вече с 
добра подготовка и обучение и приложение на  тази компетенция в работата с лица  с 
увреждане или заболяване довели до затруднения с едно основно човешко право – 
комуникацията.  
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Увод: 
Брачният договор е сравнително нов институт въведен със Семейния кодекс от 

2009 г. Законодателят не дава легална дефиниция, но от разпоредбите на закона мо-
жем да направим извод, че това е договор между бъдещи или настоящи съпрузи, с 
който те уговарят взаимни права и задължения с имуществен характер и уреждат 
всички или някои имуществени отношения във връзка със сключването на брака или 
след евентуалното му прекратяване. Съгласно чл. 37 СК съпрузите могат да уредят 
отношенията помежду си по начин, който да съответства на интересите им. Законода-
телят е очертал широки граници, в рамките на които съпрузите са напълно свободни 
да моделират отношения си по свое усмотрение което се явява еманация на договор-
ната свобода по чл. 9 от ЗЗД в сферата на семейните отношения. 

 
Същност и характеристика на брачния договор 
За разлика от имуществената общност и имуществената разделност, чиято уред-

ба е обща, абстрактно и типизирано определена, договорния режим отразява актуал-
ните интереси на страните и се основава изцяло на тяхната воля. 

Брачният договор притежава всички характеристики на родовото понятие за до-
говор. Той е съглашение, посредством което равнопоставени субекти, целят да създа-
дат, изменят или прекратят едно правоотношение помежду си. Тъй като представлява 
двустранна правна сделка, с която лицата, за които предстои да сключат брак или 
съпрузите уреждат своите имуществени права и задължения, за брачният договор са 
приложими всички общи правила за договорите.  

С брачния договор могат да се уреждат само имуществени отношения между 
страните. Извън предмета на договора остават всякакви уговорки с неимуществен ха-
рактер. Клаузите, които се отнасят до неимуществени отношения, биха били нищожни. 

Изпълнението на личните съпружески задължения като вярност, разбирател-
ство, отговорно отношение към семейството, доверие и грижи е възможно да се осъ-
ществява само доброволно и не могат да се търсят по съдебен ред чрез иск за прину-
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дително изпълнение. Ако са включени уговорки за задължения с личен характер, то 
те ще бъдат лишени от правно значение, както и ще бъде немислимо да се претенди-
ра обезщетение за тяхното неизпълнение или да се уговоря неустойка за тяхното 
неизпълнение. 

Сключването на брачния договор е личен акт и това изключва възможността 
той да бъде сключен от представител. Член 37, ал. 2 предвижда, че брачен договор 
могат да сключат само дееспособни лица. За да може договорът да произведе правни 
действия, непълнолетният съпруг трябва да е станал дееспособен с навършването на 
18 години или ограниченото запрещение да е отменено. Страните по договора могат 
да бъдат само мъж и жена с оглед на предстоящия или вече съществуващия брак. То-
ва произтича от конституционно закрепения принцип за хетерогенния характер на 
брака.  

Когато брачният договор бъде сключен преди брака, той ще произведе предви-
дените в него вещноправни права и задължения, след като лицата встъпят в брак, т.е. 
той има действие за в бъдеще.  

Съгласно чл. 37, ал. 3 СК брачен договор може да бъде сключен и по време на 
брака. В този случай няма пречка договорът да произведе действие от датата на 
сключване. Съпрузите обаче могат по собствена воля да уговорят друга дата (чл. 40, 
ал.1 СК). Когато посочената дата е за в бъдеще (т.е. след сключването на договора), 
тя ще представлява отлагателен срок. Уговореният начален момент може да бъде и 
преди датата на сключване. В този случай договорът ще има обратно действие, като 
най-ранен момент може да бъде посочен от датата на сключване на брака. 

 
Какво може да съдържа един брачен договор? 
Законодателят е посочил елементите, които могат да се уредят с брачния дого-

вор, а именно: 
а) правата на страните върху имуществото, което ще бъде придобито през време 

на брака – страните могат да уговорят различни права върху придобитото имущест-
во. Те могат да определят дали ще бъде лично притежание на съпруга, който ги е 
придобил, общи на двамата при определени дялове или неделима бездялова съпру-
жеска общност. Страните могат да уговорят различен приложим режим за всяко едно 
от придобитите имущества. 

б) правата на страните върху притежаваните от тях предбрачни имущества, 
включително и прехвърляне или учредяване на вещни права в полза на другата стра-
на. Няма пречка едната страна да прехвърли по силата на договора правото на собст-
веност върху свое предбрачно имущество в полза на другата или да й учреди ограни-
чено вещно право. Такава клауза би имала вещнопрехвърлително действие и то ще 
настъпи пряко по силата на брачния договор. 

в) начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със 
семейното жилище. В договора може да се включи клауза, съгласно която разпореди-
телните действия да се извършват съвместно или еднолично. Когато е предвидено 
единият съпруг да извършва сделки с общо или лично имущество със съгласието на 
другия, е необходимо да се конкретизира формата на изразеното съгласие. 

г) участието на страните в разходите и задълженията на семейството. В брачния 
договор могат да се уговорят кои разходи ще поеме всяка от страните, дали разходи-
те ще се поемат по равно, или само единият ще плаща задълженията и разходите, а 
другият ще се грижи за отглеждането и възпитанието на децата и домакинството. 

д) издръжката на съпрузите по време на брака и след неговото прекратяване с 
развод. Страните спокойно могат да уговорят издръжката (размер, срок, условия), ка-
то единствено тя трябва да бъде по-благоприятна от предвидената в закона. 
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е) издръжката на децата от брака – страните могат свободно да уговорят разме-
ра, срока и условията на издръжката. Не могат обаче да уговорят, че издръжка няма 
да се дължи. 

ж) имуществените последици при развод – страните могат да уговорят дялове 
върху общото имущество или личното имущество на единия от съпрузите. 

Неизпълнението на задълженията по брачния договор, което е и основание и за 
развалянето му, може да бъде изтъквано и като основание за развод по исков ред, ако 
обективно е довело до състояние на дълбоко и непоправимо разстройство на брачна-
та връзка.  

Пример за неизпълнение на клауза от брачен договор ще е уговорката, по силата 
на която единият от съпрузите се задължава да предостави на другия ползването на 
свое лично имущество, например МПС. В случай на неизпълнение на задължение за 
предаване на индивидуално определена вещ, освен с възможност за разваляне на 
клаузата от брачния договор, правоимащата страна по договора разполага с иск за 
реално изпълнение и може да иска принудително изпълнение на задължението. 

Брачният договор е договор с продължително действие. Правата и задължения-
та, които възникват от него не се изпълняват с еднократно действие на страните, а се 
упражняват и изпълняват, докато съществува брачното правоотношение, а някои от 
правата и задълженията съществуват и след неговото прекратяване, тъй като уреждат 
имуществените последици между страните след прекратяване на брака. 

Именно поради трайния и продължителен характер на брачния договор после-
диците от неговото разваляне поради виновното неизпълнение настъпват не с обрат-
на сила, а само с действие за в бъдеще, което се осигурява стабилност в имуществе-
ните отношения между съпрузите и се гарантира правната сигурност. Също така се 
предпазват и третите лица, които влизат в правни връзки със съпрузите, от възможни 
злоупотреби. Това отклонение от общите правила се свързва с факта, че брачният до-
говор е договор с продължително изпълнение. Това е изключение от общото правило 
при унищожаването и развалянето на договорите в гражданското право – арг. от  
чл. 43, ал. 2, изр. първо СК, вр. с чл. 88, ал. 1, изр. първо ЗЗД. 

 
Същност на развалянето на брачния договор 
Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от 

Закона за задълженията и договорите изцяло или отчасти, ако това не противоречи на 
принципите на семейното право и на добрите нрави. Преобразуващото право на раз-
валяне се упражнява само по съдебен ред с конститутивен иск.  

Развалянето предполага виновно неизпълнение на поето правно задължение от 
някоя от страните. В този случай страната кредитор следва да отправи писмено пре-
дупреждение до неизправната страна, с което да и даде срок, след изтичането на кой-
то ще може да иска разваляне на договора по съдебен ред. Срокът трябва да е подхо-
дящ, да дава възможност на неизправната страна да изпълни предвид обстоятелства-
та и характера на задължението. Тълкуването на разпоредбата на чл. 42, ал.2, изр. 
първо СК дава основание да се поддържа, че отправянето на писмена покана за из-
пълнение е предпоставка за допустимост на конститутивния иск за разваляне на 
брачния договор.  

Развалянето се извършва само по съдебен ред, независимо от това, дали засяга 
целия договор или само част от него, независимо от това, дали в него се съдържат 
разпореждания с вещни права върху недвижими имоти. Когато засегнатата от иска за 
разваляне част от брачния договор включва уговорки относно учредяване или пре-
хвърляне на вещни права върху недвижими имоти, необходимо е исковата молба по 
чл. 42, ал. 2 СК да бъде вписана (арг. от чл. 114, б. „а“ ЗС). 
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Ако брачният договор бъде развален с влязло в сила съдебно решение през вре-
ме на брака, правните последици от това ще се уреждат аналогично на положението 
при унищожаване на брачния договор. В този случай съпрузите също ще могат да 
изберат законов режим на общност или на разделност по чл. 18, ал. 1, т.1 или 2 СК 
или да сключат нов брачен договор. Ако не сторят това, в отношенията им занапред 
ще се прилагат правилата на чл. 21 и сл. СК относно законовия режим на имуществе-
на общност – арг. чл.43., ал. 2, изр. трето СК. Развалянето на брачния договор и 
евентуално изборът на нов имущественобрачен режим следва да бъдат надлежно ре-
гистрирани в регистъра на имуществените отношения на съпрузите по реда на чл. 19 СК. 

 
Особености при действието на развалянето на брачния договор 
По силата на чл. 42, ал. 2 СК брачните договори могат да бъдат развалени по 

съдебен ред поради виновно неизпълнение, ако това не противоречи на СК или доб-
рите нрави. Единствено съдът може да развали брачния договор, независимо дали 
страните искат да развалят целия договор или само една част от него. 

Съгласно общите правила за развалянето на договорите в ЗЗД, действието на 
това разваляне за в бъдеще по изключение, а правилото е обратното действие. Изре-
чение първо от ал. 1 на чл. 88 ЗЗД предвижда, че развалянето има обратно действие, 
освен при договорите за продължително или периодично изпълнение. Обратното 
действие означава, че всяка от страните следва да върне на другата това, което е по-
лучила въз основа на договора, преди неговото разваляне. Това правило цели да из-
бегне неоснователното обогатяване на една страна по разваления договор за сметка 
на другата. При брачния договор такова обратно действие на развалянето е изключе-
но, което е предпоставка за неоснователното обогатяване на единия съпруг за сметка 
на другия, респективно на техните универсални правоприемници. 

Пример за такова неоснователно обогатяване ще бъдат случаите на разваляне на 
брачен договор, в който са включени клаузи за възмездни разпореждания между съп-
рузите с вещи на значителна стойност. Такъв ще бъде брачен договор, съдържащ 
клауза за покупко-продажба, по силата на която единият съпруг прехвърля вещи – 
негова лична собственост в полза на другия срещу определена продажна цена. 
Съпругът - купувач обаче не заплаща на съпруга - продавач уговорената продажна 
цена, т.е. налице е виновно неизпълнение. Последното пък е основание за разваляне 
на тази клауза от договора от съпруга, който е прехвърлил собствеността върху 
вещите, съгласно чл. 24, ал. 1 ЗЗД в момента на сключване на брачния договор. В 
разглеждания случай такова разваляне е безсмислено, доколкото поради действието 
му за в бъдеще съпругът - продавач няма да може да иска връщане на прехвърлените 
вещи. 

Действието за в бъдеще на развалянето и унищожаването на част или на целия 
брачен договор засяга правата на правоприемниците на съпрузите – частни или уни-
версални. Това действие изключва възможността на универсалните правоприемници 
на съпрузите да искат разваляне на клаузи от брачния договор след смъртта на съп-
рузите. 

Ако приемем, че е налице виновно неизпълнение на задълженията на единия 
съпруг по договор за покупко-продажба, включен като клауза в брачния договор, и 
изправният съпруг почине преди да му бъде заплатена цена. В тази хипотеза неговите 
наследници, различни от преживелия съпруг, няма да могат да искат развалянето на 
покупко-продажбата поради действието му за в бъдеще. Преживелият съпруг, който 
е неизправна страна, може да откаже заплащане на дължимата цена за придобиването 
на вещите на останалите наследници на починалия съпруг поради прекратяването 
действието за в бъдеще на брачния договор. По този начин останалите наследници на 
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починалия съпруг биват лишени от възможността да искат изпълнение от неизправ-
ния съпруг. 

Брачният договор води до множество последици в правната сфера на съпрузите, 
респективно на бъдещите съпрузи. По силата на договора възникват права и задълже-
ния с продължително изпълнение, те се упражняват и изпълняват докато съществува 
брачното правоотношение, а някои и след прекратяването му. В допълнение на каза-
ното по-горе развалянето на брачния договор е предпоставка за неоснователното обо-
гатяване на единия съпруг за сметка на другия, респективно на техните универсални 
правоприемници, което прави института неприложим по отношение на голяма част 
от възмездните договори между съпрузите. Смятам, че закрепеното в чл.42, ал. 2, изр. 
последно СК действие за в бъдеще на развалянето на брачния договор прави непри-
ложим този институт по отношение на голяма част от възмездните договори между 
съпрузите. Развалянето ще е безсмислено, защото съпругът - продавач няма да може 
да иска връщане на прехвърлените вещи. Смисъл от разваляне ще има само за инкор-
порираните в брачния договор възмездни сделки между съпрузите, които имат за 
предмет продължително или периодично изпълнение. Затова развалянето на брачния 
договор трябва да бъде крайно средство и не бива да се допуска в незначителни 
случаи. 
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Резюме: В публикацията се представят резултатите от диагностичен тест за 
синтактична компетентност на учениците от 4. клас. За по-голямо целеполагане и 
извеждане на диагностични показатели се използва таксономията на Бенджамин 
Блум. Анализират се грешките и пропуските. Прави се обстоен анализ на знанията 
и уменията на учениците, като се проследява тяхното ниво на езикова грамотност 
в раздел „Синтаксис”. Правят се изводи на базата на проведеното емпирично 
изследване за установяване на диагностичните и функционални умения на четвър-
токласниците. 
Ключови думи: синтаксис, начално образование, обучение, български език 
 
Abstract: The publication presents the results of a diagnostic test for syntactic competence 
of student in grade 4. The taxonomy of Benjamin Bloom is used for greeter goal setting and 
derivation of diagnostic indicators. Errors and omissions are analyzed. A thorough analysis of 
students’ knowledge and skills is employed, monitoring their level of linguistic literacy in 
the syntax section. Conclusions are made on the basis of the conducted empirical research 
for establishing the diagnostic and functional skills of the fourth graders. 
Key words: syntax, primary education, education, Bulgarian language 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Българският език като задължителен учебен предмет заема най-високо място в 

йерархичната структура на учебните предмети в началните класове. Усвояването му 
е проблем, който е особено актуален и значим, тъй като от степента на овладяването 
му зависят знанията на учениците по всички учебни предмети. 

Обучението по български език в раздел синтаксис за 4. клас е насочено към зат-
върждаване на знанията за изреченията по цел на изказване; формиране на нови зна-
ния за видовете изречения по състав – просто и сложно; откриване на главните части 
на изречението – подлог и сказуемо, както и правилното членуване на думата, която 
изпълнява ролята на подлог в изречението; към разграничаване на просто от сложно 
изречение; към преобразуването от просто в сложно изречение и обратно; към овла-
дяване на правилата за правилна пунктуационна норма в изреченията. 

Синтаксисът изучава свързаната реч и граматическия ѝ строеж, като при тази 
езиковедска наука основното е „как, по какъв начин и в какъв ред думите се свър-
зват помежду си, така че да се изрази определена мисъл.” [2]. Формирането на ези-
кови понятия по синтаксис е съществена част от училищното обучение, поради ос-
новната функция на най-важната речева единица изречението [2]. 
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В четвърти клас учениците развиват по-високо ниво на лингвистично мислене 
[1].Това предполага да се разширят придобитите знания за вече изучените езикови 
явления, като същевременно да се усвоят и нови езикови понятия. 

В своята устна реч учениците съставят непълни изречения, като много грешки 
се допускат и при тяхното построяване. Чрез обучението по синтаксис се разкриват 
смисловите връзки между частите в простото изречение и отношенията на простите 
изречения в състава на сложното. Усвоените знания за строежа на фразата са от осо-
бена важност, тъй като това е от голямо значение за овладяването на пунктуация и 
интонацияв изречението. 

 
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИНТАКТИЧ-
НАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС 
Основният мотив на провеждането на емпирично изследване е, че най-труден за 

изучаване от всички дялове на езикознанието е синтаксисът.Тестовите въпроси са 
структурирани спрямо оценъчния компонент на таксономията на Блум, при която се 
идентифицират стратегиите на преподаване, а именно знание, разбиране, приложе-
ние, анализ, синтез, оценка [5]. 

Целта е да се установи обективно до каква степен учениците от начален етап на 
училищно образование са овладели синтактичните норми и правила на българския 
книжовен език и успяват ли да ги прилагат на практика. 

Задачите на изследователския проблем са: 
1. Да се изготви тест за проверка на знанията на учениците. 
2. Да се изпълни от учениците. 
3. Да се обобщят и анализират резултатите. 
4. Да се направят изводи. 

Обект на изследването са 20 ученици от 4. клас, СУ „Христо Ботев”, гр. Нова 
Загора. 

Предмет – формирането насинтактична компетентностна основните синтактич-
ните понятия при ученици в 4. клас. 

Методите на научното изследванеса: провеждане на експеримент – тест за диаг-
ностициране нивото на владеене на синтактичните понятия; анализиране на резулта-
тите от контролния експеримент. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
Контролният експеримент е структуриран със задачи по таксономията на Блум, 

като 3 от тях са за измерване на равнище знание, 4 – за равнище разбиране, 3 – за 
приложение, 2 – за анализ, 5 – за синтез и 1 – за оценка. Привеждат се част от тесто-
вите задачи (общо 14), които са зададени на тестваните ученици за диагностициране 
на знанията и уменията им по синтаксис в 4. клас. 

Ще анализирам няколко от зададените задачи: 
Първата от тестовите задачи е „Подреди дадените думи в изречение“.Такъв тип 

задачи са„особено привлекателните задачи“, според Г. Христозова, „при които при 
вярно изпълнение се получава смислена единица – дума, словосъчетание, заглавие, 
сентенция.“[4]. Посредством тази задача се затвърждават уменията за правилно син-
тактично, стилистично и логико-семантично построяване на отделните думи в изре-
ченска фраза.  

Целта на задачата е да се проследят уменията на учениците правилно да кон-
струират разбъркани думи в изречение съгласно принципите на българския син-
таксис. Това е от съществено значение, защото както в устната, така и в писмената 
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реч децата трябва да могат да се изказват вярно и недвусмислено. Отчетените резул-
тати са отлични. Малка част от учениците са допуснали грешки относно връзката 
между думите в изречението.За да се отстранят пропуските, трябва да се предлагат 
повече задачи за съставяне на изречения с разбъркан словоред. По този начин по-
лесно ще добият и представа, че всъщност изречението представлява завършена 
смислова цялост. 

Втората тестова задача е „Изречението „Ех, каква красота“ е“. Това е задача с 
дадени четири отговора, а учениците трябва да установят какво е изречението по цел 
на изказване. Целта е да се констатира до каква степен е овладяна материята за видо-
ве изречения по цел на изказване. И тук резултатите са повече от задоволителни. 
Допуснатите грешки в задачата са от незнание. За да бъдат преодолени пропуските, е 
добре да се работи върху пунктуационните знаци в края на изреченията, да се просле-
ди образуването на изреченията (на волево-подбудителни частици или модални думи 
при подбудителните изречения; на частици и на междуметия при възклицателните 
изречения; на въпросителни частици и на въпросителни думи при въпросителните 
изречения), да се обърне внимание на интонацията в изречението, да се дават упраж-
нения за съставяне на изречения от даден вид по начин и цел на изказване, да се 
преобразуват от един в друг вид. 

Третата тестова задача е „Състави въпросително изречение със словосъчета-
нието високо дърво“. Този въпрос е свързан с овладяването на стилистичните знания 
и уменияна учениците. По таксономията на Блум тази задача е подходяща за измер-
ване на равнище синтез. Целта е да се установи дали децата могат сами да съставят 
изречение по зададени критерии, като трябва да проявят творчество и вариативност. 
Отчетените резултатите са недотам задоволителни. Една част от учениците не са се 
придържали към условието, друга са се справили, а трета са допуснали минималис-
тични грешки, но от значение. Грешки има, защото не е работено достатъчно с такива 
модели условия на задачи и учениците не са развили умения да ги припознават. За да 
бъдат отстранени пропуските, е необходимо да се дават подобни или идентични 
модели задачи за формиране на изречения с ясно изразени критерии. 

Четвъртата от тестовите задачите е „Състави изречение по дадената схема“, 
съдържаща подлог и сказуемо. Това е задача, с която се показва доколко децата са ус-
пели да овладеят учебния материал относно главните части на изречението. Целтаеда 
се проследят уменията на ученика за съставяне на просто изречение от две главни 
части. Резултатите са притеснителни. Грешки учениците са допуснали, поради неус-
вояване на учебното съдържание по синтаксис и по-точно на модели за обозначаване 
частите на изречението. Пропуските в знанията могат да бъдат отстранени с работа 
върху развиване на синтактични умения чрез множество упражнения и примери за 
съставяне на изречения по дадена схема. По този начин децата ще имат по-пълна и 
по-точна информация за структурата на синтактичната единица. 

Петата тестова задача „Разшири изречението поне с още четири думи“ е допъл-
ваща на гореизложената. Това е задача с повишена трудност и ако на предходната 
учениците не са се справили или са показали грешно овладени знания, то тя ще бъде 
неправилно изпълнена, което се доказва от получените резултати. Целта е да се про-
следят уменията на ученика за изработване на изречение, като включи в него и неизу-
чавани второстепенни части. И тук резултатите са идентични с тези на предходната 
задача. Грешки има, защото не са упражнявани достатъчно задачи за съставяне на из-
речения със зададени синтактични схеми. Препоръчително е да се работи с ученици-
те в посока упражняване и моделиране на изречения, като постепенно моделите се 
усложняват. 
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Шестата тестова задача е „Кои са главните части на изречението“. Тя е с уме-
рена трудност, като такъв тип задачи се използват и при националното външно оце-
няване след 4. клас. Това е въпрос с дадени четири варианта за отговор, като само 
един от тях е верен. Целта е да се проследят знанията на ученика по български син-
таксис за определенията от учебното съдържание. Резултатите са повече от задоволи-
телни, почти отлични. По-голямата част от класа умеят да разпознават главните 
части – подлога и сказуемото, в изречението. Малка част от учениците са допуснали 
грешки, което буди притеснение. За да се преодолеят пропуските, е необходима рабо-
та върху теоретичната част на учебния материал, т.е. да възпроизвеждат определения 
за синтактичните единици. 

Седмата тестова задача е „В кое изречение има два подлога“. Това е задача с ви-
сока сложност, тъй като учениците трябва да покажат отлично овладяване на синтак-
тичните единици. Целта е да се проследят уменията за откриване на подлога в изре-
чението. Резултатите са почти отлични. Малка част от учениците са допуснали греш-
ки, породени от незнание и неовладяване на учебното съдържание. Трябва да се 
включват повече задачи за упражнение за откриване на повече от един подлог в 
изречение за постигане на по-високи резултати. 

Осмата от тестовите задачи е „Подчертай подлозите и запиши колко са във 
всяко изречение“. За правилното ѝ изпълнение е необходимо учениците да знаят мно-
го добре кои думи могат да изпълняват службата на подлог в изречението (съществи-
телно име, прилагателно име, местоимение и др.), както и че той е една от двете глав-
ни части на изречението, който показва кой е вършителят на действието и се открива 
с въпрос, зададен към сказуемото „кой върши действието?, кои вършат действие-
то?”. Целта на дадената задача е да се проследят уменията на ученика относно раз-
личаването и определянето на частите на изречението. Половината от учениците в 
класа се справят отлично. Допуснатата най-масова грешка е в последното изречение, 
в което личното местоимение аз не е открито като подлог. Пропуските в знанията са 
заради неусвояване на учебния материал и изпитване на трудности при децата от-
носно синтактичните единици. 

Деветата тестова задача е „Членувай правилно подлозите в текста“. Тук се 
изисква учениците да представят своите умения относно правилото за членуване на 
имената в м.р., ед.ч. Целта на задачата е да се проследи до колко е овладяно умението 
за разпознаване и членуване на подлога в изречението с пълен определителен член. 
За безпогрешно справяне със задачата учениците трябва да открият кой е вършителят 
на действието и да го заменят за проверка с личното местоимение той. 13 от учени-
ците се справят безпогрешно, останалите 7 са допуснали частични неточности. Най-
съществената грешка е при членуването на последното съществително име, което 
изпълнява службата на допълнение в изречението. Грешките са допуснати от липсата 
на достатъчно упражнения относно правилото за членуване. Това е едно от най-
значимите граматически правила и задължително условие за грамотността, затова 
всеки ученик трябва да умее да членува, което значи много упражнения в тази насока. 

Десетата тестовата задача, с умерена сложност, е „Съгласувай сказуемото с 
подлога“. Тук учениците трябва да приложат знания относно съгласуване на главни 
части в изречението. За да бъде правилно изпълнено условието, децата трябва да са 
овладели правилото в българския език за съгласуване на главните части в изрече-
нието – подлогът и сказуемото се съгласуват по лице и число, а понякога и по род. 
Целта на задачата е да се проследят уменията на учениците да поставят сказуемото в 
съответното число, като го прецизират с подлога. Отчетените резултати са сравнител-
но много добри – по-голямата част от ученицитеполучават максимален брой точки 
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при изпълнението на задачата. Останалите ученици частично са се справили със 
задачата. 

Единадесетата тестовата задача е „Кое от изреченията е просто и кое сложно 
по състав“. На тази задача, с умерена трудност, учениците трябва да покажат ком-
плексни умения за определяне на прости и сложни изречения, като в този случай те 
трябва да различават и отделят сказуемите. Предложени са 4 изречения, срещу които 
учениците да запишат какво е изречението по състав. Учениците се справят допусти-
мо добре, отчетените резултати са задоволителни – трима ученици са се справили 
частично, един ученик не е успял да изпълни условието на задачата, а при останалата 
част от класа са отчетени отлични познания относно определяне на изречения по 
състав. Въпросът е поставен с цел да се проследят уменията на ученика правилно да 
разграничава синтактичните цялости относно прости и сложни изречения. Грешките 
са допуснати от незнание. За да бъдат преодолени пропуските в знанията на децата е 
препоръчително да се използват множество от упражнения за откриване на сказуемо-
то в изречения, което е индикатор за усвояване на просто и сложно изречение, както 
и разграничаването на изреченията по състав. 

Дванадесетата тестова задача за диагностициране на синтактичната компетент-
ност е „Преобразувай простите изречения в сложни“. Предоставени са два примера, 
всеки от който съдържа две прости изречения. Задачата има за цел да проследи уме-
нията на ученика за принципите на преобразуване на изреченията от прости в сложни 
с помощта на съюзни връзки. Резултатите са задоволителни. Малка част от ученици-
те са допуснали грешки поради пропуски в знанията. Добре е да се включват повече 
упражнения за преобразуване на прости изречения в сложни (с дадени подчинителни 
и съчинителни връзки) и обратно. 

Тринадесетата тестова задача е „Изречението Силен нощен вятър огъна 
клоните на старите дървета. е просто. Защо?“. Целта е да се проследят уменията 
на децата за правилно обяснение на задачата с цел логическа конструираност на изре-
чението и доказателствени знания, както и да се проследи до колко са успели да ус-
воят определението за просто изречение. Отчетените резултати са задоволителни. 
Груба грешкаса допуснали три деца, които отговарят, че изречението е просто, защо-
то съдържа само един глагол. Това е предпоставка за неовладяно учебно съдържание 
и неразграничаване на сказуемо и глагол – сказуемото е единица на синтаксиса, а 
глаголът като част на речта принадлежи на морфологията. За да се постигнат по-ви-
соки резултати за извеждане на определение за просто изречение трябва да се работи 
по теоретичната част от учебното съдържание, което е добре да бъде съчетано с мно-
жество нагледни примери за изречения по състав. 

От изключителна важност е четиринадесетата от изложените тестова задача 
„Постави пропуснатите запетаи в текста. Спазвай правилата за тяхната употре-
ба“. Целта е да се проследят уменията на учениците за спазване на пунктуационни 
правила, свързани с поставяне на запетая. Отчетеният резултат е незадоволителен и 
доказва, че децата изпитват сериозни трудности при поставянето на препинателни 
знаци (запетаи) в рамките на изреченията. Грешките са породени от трудността в ов-
ладяването на пунктуационните правила и неумения за изграждане на усещане за 
пауза, интонираност, вглеждане в съюзните връзки. Пропуските в знанията могат да 
бъдат овладени със сериозна работа, включваща много упражнения за пунктуацион-
ния знак (запетая) в простото и в сложното изречение и дообясняване от страна на 
учителя. 

Извежда се информация за точките и съотношението точки – оценки. Предста-
вят индивидуалните резултати на учениците – броят точки и оценката, която получа-
ват от изпитната ситуация. 
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По-долу са представени в диаграма процентното съотношение на оценките. 
Най-много са добрите оценки (35%), следвани от отличните (20%) и много добрите 
(20%). 

 
Фигура 1 

 
Общата средна стойност на представилите се деца е 25,9 т., което по скалата за 

оценяване се равнява на резултат добър 4. Необходимо е да се работи по-задълбочено 
с групата ученици, за да се изгладят пропуските и да се доведе до по-добър резултат. 

На базата на получените резултати от проведеното емпирично изследване сред 
ученици от 4. клас за установяване на синтактичната компетентност, могат да се на-
правят следните изводи: 

1. Учениците показват много добра степен на овладяностза построяването на 
изречения от неподредени думи, както и отлични умения при определянето вида на 
изречението по цел на изказване. 

2. Момичетата се справят по-добре и по-убедително в задача за разпознаване и 
подчертаване на подлозите в изреченията, както и при членуването им, също така и 
при откриване на два подлога в изречение или на разпознаване на главните части. 

3. Учениците показват по-добри знания и умения относно откриването на 
сказуемо в изречението. 

4. При съгласуването на сказуемото с подлога учениците показват много добро 
овладяване на нормата за граматическо съгласуване на главни части. 

5. Учениците изпитват трудности при определяне на изреченията по състав – 
прости и сложни.  

6. Голяма част от учениците не могат да отговорят защо изречението, което е 
дадено на образец, е просто. Това е показател, че не е овладян съставът на изречения-
та и децата не правят разлика между просто и сложно изречение. 

7. На средностатистическа стойност учениците се справят за добър 4. Това е 
резултат, който трябва да се повиши, като се овладеят знанията и уменията относно 
раздел синтаксис и като се обогати тяхната синтактична компетентност чрез упраж-
нения за затвърждаване на знанията. 
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В заключение може да се обобщи, че овладяването на синтактичните знания, за-
ложени в учебната програма по български език в начален етап в училищното образо-
вание, е един от най-важните фактори за изграждането на лингвистична компетент-
ност у учениците. 

След проведеното изследване – гр. Нова Загора, свързано със степента на овла-
дяване на знанията по синтаксис в 4. клас, се потвърждава актуалността на проблема 
за изграждане на правилна книжовноезикова култура, която съответства на нормите 
за пунктуация, стилизация на изреченската фраза, правилно и недвусмислено кон-
струиране на синтактичните единици в изречението, синтактичните връзки между 
частите на простото изречение и отношенията между простите изречения в състава 
на сложното изречение.  

 

От проведеното емпирично изследване, от направения качествен и количествен 
анализ на резултатите могат да бъдат направени следните обобщения и изводи:  

1. По-малката част от четвъртокласниците (40%) са усвоили съдържанието на 
учебния материал за синтактичните единици, заложен в учебната програма по бъл-
гарски език. Тези ученици са овладели знания, които до този етап са: видовете изре-
чения – по състав и по цел на изказване, главните части на изречението – подлог и 
сказуемо; както и изучените пунктуационни правила. 

2. При 60% от учениците емпиричното изследване показва, че има неовладени 
знания, които е важно да се научат, упражнят и покажат 105 наново, тъй като това е 
началният етап, в който се конструира системата от езикови знания.  

3. За по-ефективното усвояване на знанията по български език се изисква гъв-
кавост при преподаването. Добре е да се използват иновативни методи, които са част 
от ефикасните техники за по-бърз и по-адаптивен напредък на учениците, които 
изостават с напредването на материала.  

4. Трябва да се предложат приятни и интересни за изпълнение учебни задачи, с 
които да се провокира интереса на учениците към учебното съдържание.  

5. Важен фундамент в методиката е игровият модел – всичко, поднесено под 
формата на игра, забавлява, а не заставя ученика, като по този начин той съумява по-
полезно и ползотворно да научи иначе трудната материя по синтаксис. 

С проведеното изследване се установяват пропуски в усвояването на учебния 
материал по български език за 4. клас. Чрез утвърждаването на съвременни иноватив-
ни методи ще се спомогне за по-голямата адаптивност и овладяване на трудната 
материя в раздел „Синтаксис“. 
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Места за изпълнение на наказанието лишаване от свобода са затворите. В тях се 

настаняват и обвиняеми и подсъдими лица с наложена мярка за неотклонение „задър-
жане под стража”. Затворите са териториални служби на Главна дирекция „Изпълне-
ние на наказанията“, част от Министерство на правосъдието. Към тях се създават об-
щежития от закрит и открит тип, поправителни домове за непълнолетни и арес-
ти. Основанията за настаняване в местата за лишаване от свобода са приведени в из-
пълнение по съответния ред съдебни актове с наложено наказание лишаване от сво-
бода или за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по реда на  
Наказателно-процесуалния кодекс. Същите се съпровождат с информация за датата и 
обстоятелствата при задържането на лицето, както и със справка за съдимост. След 
привеждането на лишения от свобода в затвора, започва изпълнението на наложеното 
му наказанието. Лишените от свобода могат да бъдат освободени от затворите при 
изтърпяване на наказанието, амнистия, помилване, условно предсрочно и предсрочно 
освобождаване, както и при прекъсване изпълнението на наказанието. 

В настоящата статия ще поставя някои актуални въпроси по прилагането на два 
института за частично освобождаване от изтърпяване на остатъка на наложеното на-
казание – условно предсрочно освобождаване и помилване. И при двата способа за 
разглеждане на молбите на осъденото лице се взема предвид срока за изтърпяване на 
наказанието, към момента на подаване, както и доказателствата за положителна про-
мяна у осъдения и намаляване риска от рецидив. Условното предсрочно освобожда-
ване е институт, който дава възможност на лице, да бъде освободено от съда преди да 
е изтърпяло изцяло наложеното наказание. Неизтърпяната част от наказанието играе 
ролята на изпитателен срок. Помилването институт, зависеща от решението на Пре-
зидента на Република България. Две различни държавни институции, прилагащи два 
различни способа за опрощаване или намаляване на наложеното наказание. Справед-
лива или опорочена е практиката по прилагане на тези институти? 

Предпоставките за условно предсрочно освобождаване са заложени в чл. 70 от 
НК. Първата предпоставка е свързана с размера на изтърпяната част от наказанието.   

Необходимо е осъденият да е изтърпял фактически не по-малко от една втора от 
наложеното наказание, или не по-малко от две трети в случаите на опасен рецидив. 
Втората е осъденият да е дал доказателства за своето поправяне. Предложения за 
УПО може да се даде от окръжния прокурор, началника на затвора, както и по молба 
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на лишения от свобода. Към предложението и молбата се прилага досието на лицето, 
както и други материали свързани с правилното решаване на делото. Компетентен е 
Окръжен съд по изпълнение на наказанието, който се произнася с мотивирано опре-
деление. 

Основните критерии, на които се позовава съда, за да мотивира определението 
си, са заложени в закона. В допълнения към тях от голямо значение са и положително 
становище на инспекторите и началника на затвора, работа по време на изтърпяване 
на наказанието и след освобождаване от него, както и семейно положение на осъде-
ното лице и рискът от рецидив и вреди (Скалата на риска от рецидив е до 130 точки, 
като при всички осъдени лица рискът е над 0 точки. Най-ниските стойности, устано-
вявани някога в практиката на комисиите по помилването са 9 точки. Рискът от реци-
див като цяло се приема за преодолян при стойности около и под 20 точки.) Доказа-
телства за поправянето са всички обстоятелства, които сочат за положителната про-
мяна у осъдения. 

През последните години два случая провокираха обществен дебат и провокира-
ха въпроси, свързани с прилагането на института на УПО: 

1. Джок Полфрийман, осъден на 20 г. затвор за убийството през 2008 г. на сту-
дента Андрей Монов.  

2. Ивайло Евтимов – Йожи, 18 г. затвор за отвличания. Член от групата на 
„Наглите“, сочен за неин ръководител, похищават 8 човека (доказани отвличания). 

И двете престъпления са тежки посегателства срещу личността. Законовия ми-
нимум за изтърпяно наказание, който се изисква за УПО е спазен , но остатъка е от-
носително сериозен. Осъдените са български и австралийски гражданин с различни 
присъди, за различни престъпления, но от един характер. По-големият остатък от 
присъдата е за чуждия гражданин, това е първо негово престъпление, а българският 
гражданин изтърпява наказание за престъпление, извършено в условие на рецидив. 
Доказателствата за поправянето на вече освободените лица са спорни. Началникът на 
затвора не дава положително становище за тяхното освобождаване. Интересен е фак-
тът, че Окръжният съд оставя без уважение молбата за УПО, но Апелативният съд се 
мотивира и отменя определението на Окръжен съд. Противоречивите становища на 
затворническата администрация и тези от началника на затвора за Йосифов са доста 
явни, както и зачитането на работните дни. Съдът намира, че не би трябвало да бъдат 
зачетени на 100%., но са. При Джок Полфрийман, затворническата администрация 
заявява, че не е настъпило поправяне и са силно критични към поведението му, дока-
то в мотивите на Апелативен съд – София твърденията са точно противоположни. 
Двамата са освободени условно предсрочно, съответно с около 6 г. и 3 г. остатък, 
това дали е справедливо? 

Считам, че институтът на УПО дава предпоставка за наличие на корупционни 
схеми, както и субективност, тъй като няма наложен единен механизъм, който да 
действа за всички случаи и почива на субективните принципи на съответния съдебен 
състав. На практика това означава, че в повечето случаи магистратите се водят от 
личното убеждение. Субективният фактор е пречка за съществуване на уединен стан-
дарт при прилагането на УПО.  

Друг способ за освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложено наказа-
ние е помилването. Редица решения на Европейския съд за правата на човека в 
Страсбург, гласят, че трябва да има възможности за замяна на доживотния затвора 
без замяна (ДЗБЗ) като наказанието трябва да бъде заменено с доживотен затвор (ДЗ). 
Подобен механизъм у нас е институтът на помилването. Помилването се извършва с 
акт на Президента, изключителен способ за безусловно пълно или частично освобож-
даване на конкретен осъден от наложеното наказание, както и за замяна на по-леко 
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по вид наказание.Молба до Президента за помилване може да бъде подадена както от 
лишения от свобода, така и от неговите близки и приятели. Комисията по помилване 
към Президента на Република България разглежда молбите. Издава се указ за кон-
кретното помилвано лице. Решението не се обжалва.Комисията по помилването към 
президента на Република България е помощен експертен съвещателен орган. Три пъ-
ти в годината с доклад, както и годишен такъв отчита дейността си. Молителя полу-
чава отговор, независимо какъв е той. 

Помилвани от Президента 
 Жельо Желев, Блага Димитрова (1992 г. - 1997 г.) – 1485 помилвани; 
 Петър Стоянов, Тодор Кавалджиев (1997 г. - 2002 г.) – 1040 помилвани; 
 Георги Първанов, Ангел Марин (2002 г. - 2012 г.) – 529 помилвани  

(232 осъдени за убийство); 
 Росен Плевнелиев, Маргарита Попова (2012 г. - 2017 г.) 28 помилвани  

(12 осъдени за убийство, двама осъдени на ДЗБЗ ); 
 Румен Радев, Илияна Йотова (2017 г. - 2022 г. ) 14 помилвани (един осъден 

на ДЗБЗ). 
До 2013 г. няма нито едно помилвано лице, осъдено на ДЗБЗ. През същата годи-

на тогавашният Вицепрезидент Маргарита Попова издава указ, с който заменя нака-
занието ДЗБЗ с ДЗ на осъдения Т.Ч. 58 годишен, осъден през 1990 г. на смърт за 
убийство, изнасилване и средна телесна повреда. През 1999 г. смъртното наказание е 
заменено с ДЗБЗ. Фактически изтърпял наказание 22 години, от които 18 в изолация 
при специален режим. Този осъден рязко се различава от останалите осъдени на ДЗ, 
ДЗБЗ и дългосрочно осъдените. Криминалните нагласи са преформулирани в нагласа 
и поведение, насочени към подкрепа и съпричастност на останалите лишени от сво-
бода и преосмисляне на извършеното През. 2019 г. не е уважено желанието му от 
Апелативен съд – Пловдив за замяна на ДЗ с 30 г. лишаване от свобода. 

През 2014 г. е помилван 38 годишен със средно образование, осъден за грабеж 
придружен с убийство, извършен през 1999 г. Наложеното наказание ДЗБЗ е замене-
но с ДЗ. Осъденият е изтърпял около 17 г. от наложеното наказанието, първа молба за 
помилване е през 2011 г и получава отказ. Риск от рецидив 15 т. (много нисък), не-
осъждан. Полага лични усилия за лично изплащане на гражданския иск, което е пре-
цедент в групата на осъдените на ДЗ и ДЗБЗ. В момента неговият профил не съответ-
ства по степен на обществена опасност на профила на извършители на престъпления 
със същата и по-тежка квалификация, които българските съдилища наказват с най-
тежкото наказание. 

За първият си мандат като Вицепрезидент Илияна Йотова упражняваща правото 
си, като заменя ДЗБЗ с наказание от 30 г. лишаване от свобода на 42 годишен, който 
изтърпява наказание за грабеж придружен с убийство. Доброволно полага грижи в 
лечебницата на затвора, наблюдава се положителен и устойчив корекционен процес.  

Мотивите за повечето от помилваните са свързани с възрастта – осъденият е 
млад човек, престъплението е извършено в момент на афект, при самоотбрана, има 
чисто съдебно минало, поправително въздействие на лишения от свобода, трябва да 
полагат грижа за възрастни родители или деца.  

Един от случаите, в които лица, които не са помилвани е Пламен Йоргов –
Детеубиеца, който през 1989 г. осъден на смърт за убийство и изнасилване на 3 деца. 
Наказанието му е заменено с ДЗБЗ. Изтърпял около 26 г., когато се твърди, че е бил 
помилван от Вицепрезидента Маргарита Попова, но по-късно в данните изнесени от 
Комисията по помилване неговото име не присъства. Осъжда България на 3000 евро 
за строга изолация по време на мораториума на смъртното наказание. Към момента 
изтърпява наказанието си в затвора в Плевен. Търси публичност и доста често бива 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

300 

интервюиран. Друг случай на лице, което не е могло да се възползва от възможността 
дадена от закона е на 74 годишния Илия Стоянов. През 2003 г. във влака от София за 
Сливница е убил мъж с нож., за което е съден на 16 г. лишаване от свобода. След 15 
молби за помилване и три за условно предсрочно освобождаване исканията му не са 
били удовлетворено. Бил е най-възрастният затворник в софийския затвор, най-веро-
ятно и в цялата страна. Доста болен, не е работил. Не е дочакал помилване, защото 
умира в килията след 14 годишен престой. Въпросният затворник е убиеца на бащата 
на Вицепрезидента Илиана Йотова. 

Притеснителен брой помилвани за убийство се наблюдава до 2012 г. Вижда се 
сериозен спад на помилваните лица през последните 10 години. За първи път биват 
помилвани осъдени на ДЗБЗ. От обективна страна най-важната предпоставка е раз-
мерът на изтърпяното наказание. От субективна такава социалният аспект – да се за-
пази връзката със семейството, интеграция след освобождаване от местата за лишава-
не от свобода, както и пречките, с които се сблъскват при намиране на работа. Зак-
леймява човек за цял живот и му слага етикет „затворник“. Много труд и подкрепа от 
най-близките, както и от самия него за приспособяване към новата среда и реалния 
живот. Липса на адекватни действия от страна на държавните институции е и най-
вероятната причина за големият брой рецидивисти.  

Двата института (УПО и помилване) са израз на принципа на прогресивния под-
ход и средство за насърчаване на осъдения към осъзнаване, разбиране и приемане 
тежестта на извършеното деяние. Това е изконния смисъл на наказанието – мотив да 
усъвършенства личността си в положителен смисъл и стимул за по-бързо достигане 
на така желаната цел – свободата.  

Въпросите, на които все още остават отворени са дали в разгледаните случаи 
наказанието е постигнало целите по чл. 36 от НК; възможна ли е успешната реинтег-
рация на тези лица в обществото; успешна и ефективна ли е провежданата социална 
дейност и възпитателна работа в местата за лишаване от свобода; къде и каква е ро-
лята на държавата при реинтеграцията на лица, изтърпяващи дългосрочни наказания? 
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Abstract: The 21st century is the century of technologies, with help us successfully teach 
STEAM to blind children. Technology is letting every single child to have an opportunity to 
explore this up-and-coming field of study. Children who are visually impaired must have 
equal start alongside kids with normal sight. 
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Въведение 
Благодарение на новите технологии, които непрекъснато се развиват, медиите и 

медийните средства вече са неразделна част от съвременния свят. Тяхната водеща 
функция в обществения дебат във всички области – политика, икономика, екология, 
култура, образование и т.н., определя доминантната им роля за човечеството в  
XXI век. [1] 

Живеем във века на технологиите. Те стремглаво навлизат и в живота на учени-
ците – онлайн обучение, онлайн приятелства и игри. Светът се подготвя за новото по-
коление – децата алфа. Това поколение изцяло ще израсне в среда, в която доминират 
технологиите. Децата от малки са в контакт със смартфони, компютри и таблети и не 
познават аналоговият свят. 

„Медиите, особено електронните, активно проникват в живота на децата по це-
лия свят. Проучвания, проведени в САЩ и Европа, показват, че до 80 % от информа-
цията, получена от подрастващите до 11-годишна възраст, се възприема извън клас-
ната стая от източници, които не са на хартиен носител. Това доказва, че значението 
на медиите в процесите на социализация на децата извън училището и семейството 
нараства значително. Безспорен факт е, че колкото повече съвременните информа-
ционни технологии проникват във всички сфери на нашия живот, толкова се увелича-
ва тяхното влияние върху формирането на възгледите за света на децата и младе-
жите”. [1] 

Навлизането на технологиите в сферата на образованието би спомогнало на де-
ца със зрителни увреждания да се обучават в STEAM среда. Има голямо разнообра-
зие на приложения, говорещи книги, микроскопи, везни, 3D принтери и писалки, 
които успешно могат да се използват в STEAM обучение на незрящи деца. 

Този вид образователна подготовка на подрастващите е от изключително значе-
ние, защото все повече работодатели търсят кадри, които са преминали през нея. 
Учениците, обучавани по тези програми, са лесно адаптивни, развили са критичното 
си мислене, анализират добре възникналия проблем и съответно могат да го решават, 
умеят да работят в екип. В България това иновативно обучение навлезе едва преди  
няколко години, като Министерството на образованието и науката, в рамките на На-
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ционална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, финансира проекти на 
училища в цялата страна.  

Всички деца имат равни права и равен достъп до образователни програми. 
Именно поради тази причина трябва да се въведе STEAM поддържащо обучение на 
децата в неравностойно положение, включително незрящи или с нарушено зрение.  

Дете със зрителни увреждания винаги трябва да има възможност да изследва 
концепциите, застъпени в образователните програми, до които имат достъп всички 
негови връстници. Това трябва да става със специално внимание, фокусирано върху 
основите, които често се улавят естествено чрез визуални знаци. Дете, което е сляпо 
от раждането си, може никога да не види светлината по същия начин като някой с 
част или цялото си зрение, но това не означава, че не може да разбере основните 
науки за светлината и как тя се споменава в ежедневието. 

STEAM обучението ще развие тактилната сетивност на незрящите деца, ще ги 
приобщи към децата с нормално зрение, за да могат да се чувстват равни. То ще им 
даде увереност и ще им помогне да развият критичното си и аналитично мислене, 
умението за работа в екип, ще подобри комуникацията им с други деца. В същото 
време този вид обучение ще подготви незрящите деца за нещата от живота като им 
даде на незрящото дете набор от умения, които управляват начина, по който мислят и 
се държат. Този вид обучение ще помогне на незрящите ученици да решат предизви-
кателства, обединявайки петте елемента на STEAM, детето ще подобри мисловната 
си дейност – уменията за решаване на проблеми и да прилагат знанията си в нови 
проекти. 

Технологиите в STEAM помагат и подготвят учениците за работа в бъдеще, 
което ще е изпълнено с високотехнологични иновации. 

В това високотехнологично бъдеще трябва да дадем равен шанс на всички деца, 
още повече, че именно технологиите могат да помогнат на незрящите ученици по-
лесно да опознаят, изследват и анализират заобикалящия ги свят. Чрез технологиите 
STEAM може успешно да се преподава на незрящи деца и без съмнение в бъдеще те 
ще имат шанса да станат добри математици, учени и инженери. 

 
Какво е STEAM? 
STEAM не е нов подход. Той се развива в края на миналия век, но в последните 

години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на педагози и 
родители. 

Новият вариант на STEM е STEAM, при който е добавено изкуството. Макар и 
подобни, STEAM и STEM образованието не са взаимно заменяеми термини. STEAM 
стъпва на концепцията на STEM, която е надградена с приложение на технологии от 
областта на изкуството, а понякога и на хуманитарните науки. Изкуствата в STEAM 
проекта са интегрирани в урока, така че учениците да видят как всяка учебна дисцип-
лина се свързва с другите и как работят те заедно Тази интегративност позволява на 
децата да развият и използват умения естествено вградени в изкуствата и хуманитар-
ните науки, включително емпатия, креативност и комуникация. 

STEAM е съвкупност от пет образователни елемента: 
- Наука – сравнение, описание, наблюдение, задаване на въпроси и търсене на 

причини, вадене на изводи. 
- Технология – идентифициране на проблем и изследване на възможните му 

решения, използване на инструменти, изобретяване. 
- Инженерство – решаване на проблеми, използване на различни материали за 

конструиране, дизайн, планиране и създаване на неща, които работят. 
- Изкуство – моделиране, рисуване, музика. 
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- Математика – измерване, сравняване, броене, откриване на геометрични 
форми. 

Това, което отличава STEAM от традиционното образование и наука, е смесена-
та учебна среда. Тя демонстрира на учениците как научният метод може да бъде при-
ложен в ежедневието. 

STEAM обучението е базирано на нещата от живота, на това, което децата пра-
вят в ежедневието си в игрите или у дома. Чрез STEAM обучението учениците по за-
бавен и интерактивен начин изучават различни геометрични фигури, измерване, кон-
струиране, работа с течности и природни материали, работа с изобразителни мате-
риали. Ежедневно подрастващите, а и педагозите работят със STEAM без дори да го 
осъзнават. STEAM се забелязва в игрите на децата – строене на кула от кубчета, игра 
на магазин, апликиране и т.н. Този подход помага на ученика да постигне интеграция 
на теорията в практиката и създава среда, в която той ще бъде свой собствен учител, 
изследовател и пътешественик в областта на науката. 

STEAM разгръща творческото мислене на базата на развитието на иновации. 
Подпомага формирането на критичното мислене на децата, а именно тяхната способ-
ност да анализират факти и да правят изводи. В този научен метод критичното мис-
лене е ключово за всеки урок – учениците се запознават с причинно-следствените 
връзки по поставената тема. Решаването на проблеми изисква аналитично мислене и 
креативност. За да разреши даден проблем, малкият творец трябва да може да измис-
ли решение, а STEAM уроците се случват на базата на казуси, които трябва да бъдат 
решени по различни начини.  

За детето най-важна е играта. „Играта е корен и на творчеството… Децата проя-
вяват творчество в играта, като използват предметите и играчките по разнообразни, 
понякога нестандартни начини, създават въображаеми ситуации и дори партньори, 
решават игрови задачи, проявявайки съобразителност, находчивост и изобретател-
ност” [3] 

STEAM обучението се базира на игровия подход към децата, които влизат в ро-
лята на инженери и архитекти, дизайнери и художници. 

Работата по STEAM проекти е както индивидуална, така и групова. Груповата 
работа помага за развитие на умението за сътрудничество и споделени идеи и на уме-
нието за комуникация. Нещо повече – това е ключово умение за съвременната работ-
на среда, в която взаимодействието и обмяна на идеи имат ключово значение. За да 
работят заедно по даден проект, учениците се учат как да преговарят за ролите, които 
искат, да решават конфликти и да представят резултатите пред класа. За работата в 
STEAM среда комуникацията е ключово упражнение за сътрудничество. 

 
Защо е важно STEAM да набере популярност в България? 
За да отговори образованието в България на изискванията на новия век, интег-

рирането на STEAM подхода в класната стая трябва да се случи час по-скоро. За раз-
лика от САЩ, където STEAM образованието отдавна не е новост, у нас той все още 
се счита на иновация, макар че почти всеки педагог го използва, несъзнателно – нап-
ример в детската градина, когато се прави украса са Великден, или в училище, с изра-
ботването на макет на Слънчевата система. Интегрирано в уроците на ученика, в 
България този подход на обучение се счита за иновативен.  

Според Световният икономически форум аналитичното мислене, креативност, 
емоционална интелигентност и решаването на проблеми се оформят като най-търсе-
ните умения за 2021 година. Чрез въвеждането STEAM обучението още в началния 
образователен етап, учениците от ранна възраст ще започнат да развиват тези свои 
умения. 
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STEAM за незрящи 
В развитието на детето зрителното възприятие на света играе изключително 

важна роля. Чрез зрителния анализатор индивидът получава най-пълна и точна ин-
формация за признаците на предметите и явленията – големина, форма, цвят, разпо-
ложение в пространството. Зрението позволява на човека да контролира своето поло-
жение в пространството, в дейността и отделните действия. 

„Като цяло развитието на слепите деца и слабо виждащите деца протича по 
същите закономерности, които са характерни и за нормалните, виждащите. Висшите 
форми на тяхната отразителна дейност, като логическата памет, мисленето и речта не 
са нарушени. Това спомага за доброто усвояване на учебния материал, развитието на 
някои специфични способности /музикални, художествени, и словесни умения/ и 
умения, чрез които се развива известна компенсация на дефекта” [2] 

Световната здравна организация изчислява, че 2,2 милиарда души по света имат 
някаква форма на зрително увреждане или слепота, от които над 1 милион са деца. 
Зрението, най-доминиращото от нашите сетива, играе критична роля във всеки ас-
пект и етап от живота ни. Често приемаме зрението за даденост, но без зрение се бо-
рим да се научим да ходим, да четем, да ходим на училище и да работим. 

 
STEAM обучението на ученици с увредено зрение им дава равни възможности 
Работните места на бъдещето, независимо от индустрията, ще отразяват непре-

къснато нарастващото значение на технологиите в нашето общество и ще изискват 
поне базови познания по темите и уменията на STEAM. Въпреки, че може да са необ-
ходими допълнителни усилия, за да се помогне на учениците с увредено зрение да 
придобият умения от STEAM образованието, то е необходимо, за да им предоставим 
възможности за обучение, като на всички останали техни съученици.  

В света има редица известни личности, които са незрящи. Един от тях - Майкъл 
Форцано, който е сляп по рождение, е софтуерен инженер в Amazon. Той учи компю-
търни науки в университета Бингамтън и използва лаптоп със софтуер за екранен 
четец, който позволява на слепи или зрително увредени потребители да „четат“ текст 
чрез аудио сигнали, да пишат код. „Чувствам се истински късметлия, че съм тук, в 
Amazon“, казва Форцано. „Просто да можеш да живееш същия начин на живот, който 
би могъл всеки друг.” 

Съвременните технологии проправят пътя към неограничените възможности за 
днешните младежи със зрителни увреждания. Никога преди не е имало толкова мно-
го ресурси, които да дават на всеки ученик равни възможности за успех.  

Apple се гордее с опциите за достъпност, които има за незрящи хора или хора 
със слабо зрение. Вграден във всеки Mac е екранният четец на VoiceOver, който поз-
волява от написания текст с едно помръдване на мишката се възпроизвежда звук. 
VoiceOver описва точно какво се случва на екрана. Той дава слухови описания на 
всеки елемент на екрана и предоставя полезни съвети по пътя – дали потребителят 
предпочита да използва жестове, клавиатура или брайлов дисплей. Поддържа повече 
от 35 езика, включително множество гласови опции.  

Освен това iPhone има собствено приложение – color identifier, което инентифи-
цира цветове и нюанси. Чрез това приложение учениците могат да идентифицират 
промени в цвета, когато имат да изпълняват задача по химия. 

Hover Text дава възможност незабавно да се увеличи селекция от текст. Ако аб-
зац, надпис или заглавие са твърде малки за четене, просто задръжте курсора на миш-
ката върху него и ще получите специален прозорец с по-големи букви, които са с ви-
сока разделителна способност. Можете дори да изберете шрифтовете и цветовете, 
които работят най-добре за вас. 
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Microsoft също предоставя подкрепа на хора със зрителни увреждания. Seeing 
AI е безплатното приложение на компанията, което разказва за света около потреби-
теля. Приложението подпомага множество задачи, включително аудио насоки по до-
кументи, сканира баркодове за идентифициране на продукти, разпознава хора около 
потребителя, идентифицира валута и др.  

 
Как може да се преподава STEAM на незрящи деца? 
Съществуват методи и средства, с които се обучават незрящите деца в специа-

лизираните училища – релефни изображения, брайлово писмо, говореща книга. 
Ученици, които са слепи или имат слабо зрение, могат да участват в различни 

STEAM експерименти и да придобият опит с измерване, балансиране, претегляне и 
конструиране на различни материали, като им се предоставят прости адаптации или 
модификации на материалите. 

Включването на незрящи деца в STEAM обучение в природна среда може да 
осигури на тези ученици по-добро разбиране за техния свят – различните сезони, 
влажно и сухо, растения и насекоми, различни аромати. 

Благодарение на STEAM обучението незрящите ученици могат да развият 
своите фини двигателни умения чрез изследване и манипулиране с реални материа-
ли. Например, когато STEAM задачата е да отглеждат различни растения (пръскат 
растението със специална бутилка, опипват неговите листа, пъпки, а по-късно и 
цветове). 

За STEAM обучението за незрящи деца е възможно използването на 3D прин-
тер, различна текстура на материалите за работа – дървени пръчици, пластилин за 
всеки цвят с различен аромат, глина, различни по големина и текстура кубчета. Мо-
жем да проведем например, STEAM урок за конструиране на свободно стояща кула с 
помощта на 6 дървени пръчици и слепващ елемент по избор – крафт дъвка, глина, 
пластилин. 

 
Примерни адаптирани STEAM задачи за незрящи деца 
1. Направи ми кула 
Предварително с помощта на 3D принтер или 3D писалка сме направили модел 

на Айфеловата кула. Разказваме на учениците за кулата и даваме модела на незрящо-
то дете, за да я опипа. Обясняваме му, че разполага с 8 дървени пръчици, а за слеп-
ващ елемент има пластилин в различен мирис според цвета. Задачата на детето е да 
направи модел на кула, която да стои свободно, без да падне. Целта на задачата е да 
развие пространственото мислене на ученика, неговата тактилна способност, умения-
та за решаване на проблеми – как ще конструира кулата, така, че да не падне. 

Вид на задачата – инженерно предизвикателство 
 
2 . Да засадим растение 
Даваме на незрящото дете голям съд – саксия, пръст и луковичка на цъфтящо 

растение. С помощта на учителя то изсипва пръста в саксията. Опипва пръста и пра-
ви дупка за луковицата. Слага луковицата и я заравя. Полива я. С течение на времето, 
докато порасне цветето, даваме на детето да го опипа. Отначало, то ще опипа едва 
наболите листенца, а в последствие и по-дълги и накрая самия цвят на растението. 
Даваме да детето системно да полива цветето от подходящ съд.  

Целта на тази STEAM задача е незрящото дете да развие тактилната си сетив-
ност, да проследи растежа на растението от луковица до цвят. С тази S.T.E.A.M 
задача, детето ще получи знания за околния свят, знания за съхранение на течности. 
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3. Сурово яйце без черупка 
Даваме на незрящото дете съд с широко гърло. Даваме да детето оцет, който то 

трябва да налее в съда. Слагаме сурово яйце в напълнения съд и казваме на детето да 
го пипне. То ще усети, че яйцето е на повърхността на съда. След няколко дни отва-
ряме съда и караме детето да пипне яйцето – то вече е потънало на дъното. След око-
ло седмица отново отваряме съда и караме детето да извади яйцето. Неговата черупка 
вече не е твърда, а се рони и е с текстура на тебешир. Измиваме яйцето и то остава 
„голо” . Вече не е твърдо, а на допир е като гумено. 

Целта на задачата е развиване на тактилната сетивност, елементарни познания 
по химия (киселинно – алкална реакция) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
През XXI век научните и технологични иновации стават все по-важни, особено 

когато се сблъскаме с ползите от предизвикателствата на глобализацията, така и на 
икономиката, основана на самообучението. За да успеят в това ново общество – висо-
котехнологично и базирано на информация, учениците трябва да развият своите спо-
собност в STEAM до нива, много по-големи от онова, което се е смятало за прием-
ливо в миналото. 

Много образователни експерти разглеждат STEAM и предшественика му STEM 
като основен компонент на образованието през XXI век. В един непрекъснато проме-
нящ се и все по-сложен свят е по-важно от всякога децата да имат знания и умения за 
решаване на проблеми, да осмислят информацията и да знаят как да събират и оценя-
ват научни доказателства, за да взимат решения. 

STEAM обучението дава на незрящите ученици умения, които в бъдеще ще им 
бъдат полезни в работна среда. Всеки STEAM компонент носи ценен принос за едно 
добре завършено образование. Науката дава на обучаващите се в STEAM незрящи 
деца едно по-задълбочено разбиране на света около тях. STEAM помага на децата с 
увредено или напълно загубено зрение да станат по-добри в изследванията и критич-
ното мислене. Технологиите в STEAM помагат и подготвят незрящите ученици за ра-
бота в бъдеще, което ще е изпълнено с високотехнологични иновации. 

STEAM образованието ще подготви незрящите деца за света на бъдещето. В то-
зи нов технологичен свят все повече индустрии са повече или по-малко свързани с 
наука и технологиите. Включването на STEAM като поддържащо образование насър-
чава интереса на децата към редица вълнуващи кариери. 

С помощта на технологиите, STEAM може успешно да се въведе като поддър-
жащо обучение за незрящи деца. Съществуват различни модели на научни диаграми, 
говорещи четци, релефни изображения и програми, с чиято помощ незрящите деца 
могат да се обучават в STEAM среда. 
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Abstract: The main goal of the proposed development is to establish the real cause of some 
conflicts in the classroom among the youngest students of the type of scientific pedagogy 
and psychology, as well as to offer an opportunity to minimize through the developed 
program "Step by Step" of the World Bank. It is shown by the results of the research on the 
relationship between parenting style for upbringing and emotional and cognitive 
development of children, which directly reflects their behavior in the classroom and is a 
prerequisite for many conflicts. 

Key words: conflicts, classroom, students, parenting styles, discipline, social-emotional 
intelligence 

 
 

Въведение 
Проблемът за конфликтите винаги е актуален, тъй като те присъстват и винаги 

са присъствали във всички социални сфери и на всички равнища в обществото. Това 
с особена сила важи за училищната институция, където този феномен разкрива най-
пълно своята същност и се проявява във всички свои разновидности. Налице са сло-
весни спорове, конкуренция и съперничество, вербална агресия и нетолерантност, 
физически сблъсъци и т.н. Последствията от едно такова отношение се отразяват пря-
ко върху качеството на провеждания педагогически процес и получените образова-
телни резултати.  

Много често сме свидетели на твърдения според, които родителите са виновни 
за проблемното поведение на техните деца, тъй като семейната среда е от решаващо 
значение за цялостното възпитание на подрастващите. Действително децата копират 
в голяма степен поведението на своите родители. Освен това е известно, че начините, 
по които родителите възпитават децата, е от съществено значение за формиране на 
детската личност.  

Съгласно други твърдения централната роля за възпитанието на децата принад-
лежи на учителя, тъй като те прекарват по-голяма част от времето си извън своите 
домове – например в детската градина и в училището. На учителите принадлежи ос-
новната роля за придобиване на нови знания и умения, за изграждането на детската 
личност и възпитанието на подрастващите.[1] За да може да се осъществи тази отго-
ворна функция, е необходимо учителите да създадат подходяща атмосфера на ком-
форт, сигурност и доверие в класната стая, както и задължителната дисциплина.  

Основна цел на предложената разработка е да установи реалната причина за ня-
кои конфликти в класната стая при най-малките учениците от гледна точка на науки-
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те педагогика и психология, както и да предложи възможност за тяхното минимизи-
ране чрез разработената програма „Стъпка по стъпка“ на Световната банка.  

 
Дисциплината в контекста на училищното образование 
Продължителността и интензивността на социалните контакти в училище е ус-

ловие за благоприятни междуличностни отношения между учители и ученици. Тези 
отношения обуславят нивото на дисциплинираност в час.[2]  

Учителят и ученикът са двете основни фигури в училище. Това са личностите, 
чиито взаимоотношения в класната стая и извън нея пряко и решаващо влияят върху 
целия учебно-възпитателен процес, определят неговия успех. Неслучайно е толкова 
важно в училище да се създаде атмосфера на дълбоко взаимно разбирателство, доб-
ронамереност, уважение и сътрудничество. Опитът ни убеждава, че влиянието на 
учителя върху ученика, неговата успешна педагогическа дейност зависи от личния 
му пример и авторитет. И двете качества са средство за възпитателно въздействие 
върху ученика.  

В педагогическия процес условно са обособени три типа на взаимоотношения 
от страна на учителя – авторитарно, демократично и либерално. 

Демократичнoто отношение се гради на сътрудничеството между педагогичес-
ките специалисти и възпитаниците. Педагозите поставят правила, но и поощряват. 
Наблюдава се дискутиране и обясняване защо е важно възпитаниците да се придър-
жат към правилата. По този начин автономията, самостоятелността и правото на глас 
на възпитаниците растат, те не са само пасивен обект на въздействие, а се превръщат 
в субект на собственото си възпитание, формиране и развитие. Този тип взаимоотно-
шения оказват най-добро влияние върху възпитаниците, като предполага взаимно 
уважение и взаимна взискателност. 

При авторитарното отношение педагозите изискват безпрекословно подчине-
ние. Характерно за този тип отношения е задължителното изпълнение на изисквания-
та от страна на учителите, насаждане на дисциплина и дори използване на наказател-
ни методи. Възпитаниците нямат право на собствено мнение, нито на самостоятел-
ност. Те са пасивен обект на въздействие.  

Либерално отношение – този тип взаимоотношение е угаждащ и отстъпчив. Пе-
дагозите, придържащи се към него, рядко имат изисквания към възпитаниците и ряд-
ко ги дисциплинират. Тези отношения по-скоро наподобяват приятелски, отколкото 
между учители и възпитаници. В този случай авторитетът на педагозите липсва, въз-
питаниците стават глезени и склонни към непослушание или неадекватни и импул-
сивни към околните. В резултат на това контролът над класната стая постепенно се 
губи.[3] 

Въпреки използването на превантивни техники за предотвратяване на проблем-
ното поведение в училище, има ситуации, в които те не могат да бъдат избегнати. В 
този случай неприемливото поведение е налице, редът в класната стая е нарушен, а 
вниманието на учениците към урока – напълно изгубено.[1] В резултат на това учите-
лят е изправен пред необходимостта да прекрати неприемливото поведение и да въз-
станови дисциплината в класа. 

 
Видове конфликти в класната стая 
Безкрайното разнообразие в училищните конфликти ни кара да си зададем въп-

роса: Може ли то да бъде класифицирано в някакви групи, които да ни помогнат да 
го систематизираме и изучим по-добре? [5] 

Понятието „конфликт“ е сблъсък на интереси, действия, наставления, разбира-
ния и др.[4] 
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Поради факта, че участниците в образователния процес коренно се различават 
един от друг не само по пол, но и по нивото на лична зрялост, житейски опит и осо-
бености в отношенията си, противоречията между тях са напълно оправдани и 
естествени. [3] 

Крос-културни изследвания, проведени от европейски учени, показват, че 
съществуват четири типа конфликтно поведение в училище:  

- конфликтно поведение, предизвикано от нежеланието да се учи;  
- конфликтно поведение поради неадекватно поведение;  
- деструктивно поведение;  
- агресивно поведение.  
За конфликтното поведение, предизвикано от нежеланието да се учи, е харак-

терно отсъствието от училище, закъснението, неносене на учебници и тетрадки, не-
вземане на участие при работа в клас. Учениците се изолират от останалите, даже по-
някога заспиват по време на урок. Това поведение е неприятно за учителя и непро-
дуктивно за ученика, но като правило не пречи на провеждането на занятията. За жа-
лост то бързо може да прерасне във втория тип – конфликтно поведение, предизвика-
но от неадекватно отношение.  

Конфликтното поведение, предизвикано от неадекватно отношение, предпо-
лага неуважение към социалните норми на общуване и формите на съществуващи 
социални отношения, както и незачитане на правилата на живота на училището, 
класа и училищната общност. Характерни прояви са обличането с неподходящо об-
лекло, неучтиво отношение към учителите, нарушаване на училищния правилник. 

Деструктивното поведение се определя като целенасочено неадекватно поведе-
ние по време на учебния процес. Негови характерни прояви са ставане и разхождане 
между чиновете по време на урока; говорене, когато учителят дава обяснения и дру-
ги. Като правило подобно поведение не само води до изоставане на ученика, но и 
пречи на процеса на преподаване и учене.  

Агресивното поведение е насочено към нанасяне на физическа или психическа 
вреда, като желанието за нанасяне на такава е ясно изразено. Неговите характеристи-
ки са следните: агресивно нападение над жертвите без проява на жал или други емо-
ции; чувство на удоволствие от господството и терора; липса на състрадание към 
жертвите. Като правило такива ученици са импулсивни, не понасят поражението, 
трудно се приспособяват към определени правила, минимизират проблемите на пове-
дението си и имат добро мнение за себе си. Обикновено имат група последователи и 
се отличават със значителна физическа сила. [5] 

Във връзка с това възниква въпросът кой е най-добрият подход в случаите, кога-
то е налице неприемливо поведение? Отговорът на този въпрос би бил лесен, ако 
имаше ясен списък с неправомерни поведенчески актове и конкретни интервенции, 
които да помагат на учителите да се справят с нежеланото поведение бързо и безпог-
решно. За съжаление обаче, такива списъци не съществуват. Има случаи, при които 
всяка намеса от страна на учителя се оказва безполезна, а в някои ситуации това води 
и до допълнителни усложнения, включващи разстройване на комуникацията с класа 
и натрапване на убеждението, че преподавателят е неефективен.[1] 

 
Причини за проявата на конфликтно поведение 
За да може да се разреши един конфликт е необходимо да се установи истинска-

та причина за възникването му. Конфликтът може да е базиран на позиции, интереси 
или нужди – три елемента, които формират айсберга на човешкото поведение. 

Позициите, видимата част от айсберга на човешкото поведение, са и най-про-
менливата му част. Те се менят най-бързо. Интересите са далеч по-устойчиви от тях, 
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а нуждите трудно се променят, ако изобщо подлежат на промяна - човек не може да 
свикне да не диша, да не бъде обичан или да няма идентичност. Поради тази причина 
най-трудно разрешимите конфликти са онези, които се базират на нужди.  

Теорията за човешките нужди като основа на конфликта се появява през 70-80-те 
години като реакция на невъзможността на другите теории да обяснят възникването 
на конфликта. Тя е свързана с името на Джон Бъртън, който смята, че има такива чо-
вешки нужди, които не могат да не бъдат удовлетворени. Те оказват влияние на ин-
дивидуалното и груповото поведение и обясняват социално неприемливите действия 
и насилието.  

Човешките нужди гарантират оцеляването на човека. Американският психолог 
Ейбрахам Маслоу съставя пирамидата на човешките потребности през 1943 г. Днес 
тя е известна още като Пирамидата на Маслоу. На първо място той поставя нужди, 
свързани с материалното битие на човека – необходимост от вода, въздух, храна, сън. 
На второто равнище се намира необходимостта от сигурност и безопасност, на трето – 
нуждата от любов, принадлежност, социални връзки, общуване, на четвърто – нуж-
дата от признание и идентичност, и на пето – за самореализация. 

Най-лошата алтернатива, която един специалист по разрешаване на конфликти 
може да избере, е да остане на равнището на позициите и да не обърне внимание на 
нуждите или потребностите.[5] 

 
Стилове родителско възпитание и последиците от тях 
Родителите задоволяват много от основните потребности на детето – от доверие 

и сигурност, от обич и топлина, от значимост и уважение, от закрила и подкрепа. В 
диалог с родителите си детето овладява много от техните ценности и възгледи и ги 
превръща в част от своето поведение и съзнание. Самооценката и осъзнаването на 
собствения Аз започва с оценката на родителите. Безрезервната любов полага осно-
вите за изграждане на собствената идентичност.  

Връзката между детето и родителите започва още от раждането и тя има реша-
ващо значение за развитието на детето. Тя може да помогне на детето да стане това, 
което иска да бъде. И въпреки, че никой не иска да е лош родител и да отгледа стра-
дащо дете, тя може да причини много болка, отчаяние, несигурност, отчужденост, 
враждебност и по трагичен начин да се отрази на целия живот. 

Доказано е, че има пряка връзка между родителските стилове на възпитание и 
детското поведение. През 1967 г. психоложката Диана Баумринд започва лонгитюдно 
изследване в опит да установи влиянието на родителското възпитание над психичес-
кото развитие на детето. В продължение на 14 седмици тя провежда интервюта с ро-
дители на 3 - 4-годишни деца, наблюдава взаимоотношенията между тях вкъщи, 
както и между децата в детската градина. Баумринд идентифицира три групи деца: 
дружелюбни, конфликтни и дразнещи, и импулсивно-агресивни. След като анализира 
поведението на родителите на тези деца открива, че съществува връзка между стила 
на възпитание и емоционалното и когнитивно развитие на детето. 

Очертават се четири разновидности на родителския стил: авторитетни родите-
ли, които имат дружелюбни деца; при авторитарните родители – конфликтни и драз-
нещи деца; угаждащи и неангажирани родители, които имат импулсивно-агресивни 
деца. Ето как се отразяват тези отношения върху възпитанието на детето. 

Авторитетното възпитание е най-успешният подход във възпитанието на де-
тето. Авторитетните родители са топли, внимателни и чувствителни. Установяват 
приятни и емоционално-удовлетворяващи взаимоотношения с детето, които го при-
вличат в тясна връзка. Същевременно те установяват непоколебим, разумен контрол, 
когато е необходимо. В общуването си с детето те обясняват своите действия и 
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поощряват децата сами да изразяват своето мнение. Авторитетните родители се анга-
жират в постепенно, подходящо осигуряване на автономия, позволявайки на детето 
да взема решения в области, за които е готово. Общата атмосфера в семейството е на 
доверие, уважение, справедливост и топлина към другите. Децата, които в семейство-
то си са получавали любов, грижа и доверие от по-възрастните, по-късно се отнасят 
по същия начин с другите хора. 

Авторитарно възпитание се характеризира със слабо приемане и ангажиране, 
силен принудителен контрол и ограничено даване на автономия. Авторитарните ро-
дители изглеждат студени и отхвърлящи, те се държат на дистанция от своите деца. 
За да упражняват контрол, те крещят, заповядват, критикуват и заплашват, очаквайки 
безусловно подчинение. Ако детето се съпротивлява, авторитарните родители при-
бягват до сила и наказание. Те изискват строго подчинение и определен стандарт на 
поведение, които не се обясняват на детето. Всички решения, засягащи децата, се 
вземат от родителите. Авторитарният родител отказва да приеме идеите на своите 
деца, когато те не съвпадат с неговите и това създава враждебност.  

Угаждащо възпитание - този стил е топъл и приемащ, но неангажиращ и свръх-
либерален. Отстъпчивите родители се интересуват от своите деца, те живеят с тех-
ните проблеми, но без да упражняват контрол върху тях или да поставят изисквания 
и наказания. Родителите не могат да се справят със своите деца, които започват да 
правят каквото си поискат и така не се научават да контролират своето поведение. 
Родителите позволяват на децата да вземат самостоятелни решения на възраст, кога-
то все още не са способни да го правят. Тези незрели решения не са в интерес на де-
тето. Те са „приятели” на децата си. Макар да са много привързани към тях, родите-
лите не успяват да създадат авторитет.  

Неангажиращото възпитание е най-неблагоприятният тип за развитието на де-
тето – въобще отсъства стил на взаимоотношения в семейството. Комбинира слабо 
приемане с малък контрол и обща незаинтересованост за даване на автономия. Не-
брежните родители не се интересуват от живота на своите деца. Те често са емоцио-
нално откъснати и депресирани, толкова смазани от житейския стрес, че нямат време 
и енергия за децата. Този тип родители не знаят много за своите деца, за тяхното по-
ведение приятелства, интереси, проблеми. В крайността си неангажираното родител-
ство е форма на малтретиране на детето, наречена пренебрегване. Дори и при не тол-
кова крайно родителско дезангажиране децата и юношите демонстрират редица 
проблеми – слаба емоционална саморегулация, трудности в училище и антисоциално 
поведение. 

Очаквано родителските стилове са свързани с различия в социалното развитие 
на децата. Баумринд открива, че децата на авторитарните родители са по-често без 
настроение, неуверени и затворени в себе си, докато при отстъпчивите родители де-
цата са незрели, пасивни и зависими. Децата на авторитетните родители са независи-
ми и самостоятелни, дружелюбни и енергични. Така че най-добре приспособените и 
социално развити деца са на родители, които обичат, но и изискват, обсъждат целите 
и стандартите на поведение на своите деца. [6] 

 
Връзката между родителския стил на възпитание и конфликтите в училище 
Според Л. Бърковиц, ако възпитаваната емоция от родителите е гняв, това ще 

подтикне детето към агресия; ако е страх, ще доведе до отказ и отдръпване. Излиш-
ната агресивност, както и прекалената срамежливост и затвореност в отношенията 
влияят отрицателно върху популярността в групата от връстници.  

Повечето ученици считат, че ученическият клас и отношенията със съучениците 
им помагат за формиране на общата им представа за живота. Ако детето не успее да 
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построи взаимоотношенията си с връстниците, така че да постигне емоционално бла-
гополучие, може да възникне като защитен поведенчески комплекс “афект на неадек-
ватност”. Той се проявява с негативизъм, повишена обидчивост, емоционална неус-
тойчивост, понякога – сложни конфликтни ситуации с другите деца от класа. Афек-
тът на неадекватност може да стане причина за агресивни прояви от страна на децата.  

Насилническото поведение е продиктувано и от желанието на една част от уче-
ниците да властват над съучениците си и да контролират тяхното поведение. При 
други ученици може да е следствие на усилието им да компенсират чувството си за 
несъответствие със заобикалящата ги среда. Трети го използват, като начин да се ос-
вободят от фрустацията и разочарованието, натрупани от проблеми в къщи или проб-
леми в училище. Като обекти за насилие се избират слаби, непопулярни сред връст-
ниците си деца и с малка вероятност да се противопоставят. 

Агресивното поведение се изразява чрез борба, удряне, ритане, обвиняване, 
обиждане. Възможни са и по-прикрити форми на агресивно поведение, като подиг-
равки и сърдене. 

Само по себе си чувството на гняв не е нито добро, нито лошо. Но проблемът не 
е в самия гняв, а в това как се проявява. Най-неадекватният и социално неприемлив 
начин за изразяване на гнева е пасивно-агресивното поведение. Пасивно-агресивното 
поведение „затваря” гнева в човека. Едни от най-безобидните прояви на това са, кога-
то например детето се бави, отлага, упорства, недовършва или „забравя” да изпълни 
поръчението. То е израз на неговия отказ да поеме отговорност за собственото си по-
ведение. 

Често „трудните деца“ в семейството са наричани „дезорганизатори” в класа. В 
техния психичен живот господстват емоционално напрежение и фрустрация. Детето 
играе ролята на дезорганизатор, защото тя му дава възможност да запази своята вът-
решна определеност и постигнатото ниво на самооценка (”аз съм лош”). Най-често 
децата стават “трудни” в семейството, което поради ред фактори не създава на детето 
атмосфера на емоционален комфорт и защитеност, не развива в него чувство за отго-
ворност и уважение към авторитета на възрастния и на другия въобще. Лишено от 
емоционална поддръжка в семейството, „трудното дете” изпитва в конфликтни си-
туации злоба, обида, проявява негативизъм, усеща се изправено само срещу целия 
сложен за него свят. Много често трудните деца са от семейства, в които просто от-
съства контрол над децата.  

Училищната успеваемост на трудните деца в повечето случаи е слаба. Систем-
ната им неподготвеност предизвиква определено отношение към тях от учители и 
съученици. За да се избавят от емоционалното напрежение, породено от това отноше-
ние, те започват да подчертават отрицателното си поведение, да показват постоянно 
невъздържаност, озлобление, негативизъм, в други напротив, може да се засили же-
ланието да се демонстрира самоувереност, стремеж към лидерство чрез негативни 
средства и др. Това може да предизвика напрежение и психологичен дискомфорт в 
класа и да затрудни учебно-възпитателния процес.[2] 

Всеки родителски стил води до различни последствия за когнитивното и 
социално-емоционално развитие на детето. Това директно рефлектира върху техните 
емоции, поведение и създаване на конфликтност в отношенията с другите. 

Децата на авторитарните родители в класната стая могат да развият като защит-
но поведение „афект на неадекватност“, пасивно-агресивно поведение или склонност 
към агресия над другите или те самите да са обект на такава. Тези ученици в след-
ствие на авторитарния стил на възпитание могат да проявят своето поведение чрез 
трите типа конфликти – неадекватно отношение, деструктивно и агресивно поведе-
ние.  
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Въпреки високите очаквания на угаждащите родителите, тези деца в класната 
стая е възможно също да развият като защитно поведение „афект на неадекватност“, 
да приемат ролята на „дезорганизатори“ или склонност към агресия на другите. Те 
могат да проявят своето поведение чрез четирите типа конфликти – нежелание да се 
учи, неадекватно отношение, деструктивно и агресивно поведение. 

Резултатите на децата с неангажиращо възпитание са същите като при угажда-
щите родители, като тук са особено силно изразени. 

Отчитайки тези особености, учителят е необходимо да създава условия за ин-
тензивно общуване между учениците в класната стая и в учебната дейност, както и да 
изгради правилния тип на взаимоотношение с възпитаниците си, а именно демокра-
тичния. 

 
Програмата „Стъпка по стъпка“ 
За да се справим с различните типове детско поведение, което нарушава дис-

циплината в час, е необходим по-мащабен и гъвкав подход към конфликтите в клас-
ната стая. Една такава система е програмата „Стъпка по стъпка“ на Световната банка, 
която помага на учителите да развият социално-емоционалните умения в своите въз-
питаници и по този начин да намалят значително проявите на конфликтни отношения 
в класа, независимо от техния произход. Програмата е предназначени за първоклас-
ници, за да могат да придобият нужните знания и умения за пълно осъзнаване на себе 
си, другия и предизвикателствата стоящи пред тях. Тя надгражда и обогатява получе-
ните знания от 1. клас с разработени уроци за 2., 3. и 4. клас. 

Всеки учител, който се е сблъсквал с предизвикателството, наречено „ново-
сформиран клас”, много добре знае колко време, труд и усилия отнема създаването 
на приятелски взаимоотношения, основани на взаимно доверие между децата. Когато 
класът не е сплотен, децата не се чувстват комфортно в час, а учебният процес се зат-
руднява, независимо от това колко старание е вложил учителят в уроците. За да се 
справят децата с този сложен за тях процес може да се използва създадената програ-
ма „Стъпка по стъпка“, която поетапно им помага да намерят своите силни страни, да 
изградят своята увереност, да се научат да разпознават и контролират емоциите, 
както своите, така и на другите деца, изразявайки ги по безобиден начин. Да са 
търпеливи, в помощ на другите, да изградят умения за активно слушане, отстояване 
на своята позиция или умението да отказват по правилния начин. Помага за създава-
не на умения за решаване на конфликти и как да се направи компромис. Изгражда в 
тях мотивация за постигане на целите им, упоритост за преследването им, креатив-
ност, критично мислене, отговорност да се грижат за себе си и вещите си. Предлага и 
лесна техника за справяне с тревогата и стреса.[7] 

 
Необходимостта от изграждане на социални и емоционални компетенции 
в децата 
Най-тревожната информация в книгата „Емоционалната интелигентност“ на 

Даниъл Голман се основава на изследване сред родители и учители. То разкрива 
опасна световна тенденция – днешните деца са с повече емоционални нарушения от 
вчерашните. Те са по-самотни и потиснати, по-гневни и непокорни, по-нервни и тре-
вожни, по-импулсивни и агресивни. 

Степента, до която емоционалните вълнения могат да повлияят на умствените 
способности, не е нещо ново за преподавателите. Тревожните, ядосаните и депреси-
раните студенти не могат да учат. Хора в подобно състояние не могат да поемат ефи-
касно информацията, нито пък да я обработят добре. Мощните отрицателни емоции 
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могат да фиксират вниманието върху себе си и така да попречат на опитите ни да 
мислим за друго.  

Емоциите са действие на емоционалния ум, а мислите – на рационалния. Тези 
две страни на ума работят в пълна хармония през по-голямата част от времето, но ко-
гато емоциите се разбушуват, балансът изчезва: емоционалният ум се надига и под-
тиска рационалния. Ето защо, когато сме разтревожени, ние като че ли „не можем да 
мислим трезво“. Това е и причината трайният емоционален дистрес да уврежда инте-
лектуалните способности на децата и да им пречи да учат. 

В книгата си „Емоционалната интелигентност“, Даниъл Голман разглежда док-
лад на Националния център за клинични детски програми, в който се твърди, че ус-
пехът в училище не може да бъде предсказан толкова от количеството факти, запаме-
тени от детето, или от ранно проявилата се способност за четене, колкото от емоцио-
нални и социални елементи – самоувереност и интерес, добра ориентация какво пове-
дение се очаква от него, способност да обуздава склонността си към неприемливо по-
ведение, способност да чака, да следва инструкции, да се обръща към учителите за 
помощ и да изказва нуждите си, като същевременно не влиза в конфликти с другите 
деца. [8] 

Регулирането на емоциите е компонент на емоционалната интелигентност и 
представлява начинът, по който мислим конструктивно за това как да се справим с 
чувствата си. Умението за регулиране и изразяване на емоциите носи след себе си 
ползи във всеки един аспект от живота. Повечето психолози са категорични, че то е 
ключово за благосъстоянието ни и е един от най-важните фактори за нашето психич-
но здраве.[9] 

 
Още едно предизвикателството пред учителите  
При постъпване в 1. клас се обогатяват социалните отношения на детето. Систе-

мата на отношения „дете - възрастен” се диференцира на „дете - родител” и „дете - 
учител”. Системата „дете - учител” започва да доминира и да определя отношенията 
на детето към родителите и към неговите връстници. Тя става център на живота на 
детето. Учителят има силно влияние върху своите първокласници. [2] 

Иновативната педагогика на XXI век изисква учене през целия живот и за уче-
ниците и за учителите. Образованието на XXI век вече не обучава по старата пара-
дигма. Новата форма е учене през целия живот. Учащите вече не са само дисципли-
нирани, а и стимулирани. Училището става все по-иновативно място с нови възмож-
ности за компетенции и адресиращо въпросите до персоналните нужди на обучава-
щите се. Учителската професия става все по-динамична, творческа и предизвикател-
на. [10] Фактът, че учителят става авторитет за детето му позволява да въведе програ-
мата за социална и емоционална интелигентност в училище и да запознае възпитани-
ците си с нейната същност. По този начин той значително ще намали конфликтните 
ситуации и ще подобри атмосферата в класната стая. Това е съществена предпоставка 
за високите резултати на учениците и успешното им реализиране в живота. А не е ли 
това целта на всяко едно образование?  

 
Заключение 
Съществува пряка връзка между начина на възпитание на родителите и емоцио-

налното и когнитивното развитие на децата. Незадоволените психически потребнос-
ти на децата рефлектират върху техните емоции и поведението им в училище, което е 
съществена предпоставка за конфликти в класната стая. За да се минимизира не-
приемливото поведение на децата, е необходимо учителите да усвоят и предадат на 
своите възпитаници умения за социални и емоционални компетенции. Реализирането 
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на тази цел ще е най-благоприятно, ако учителят следва принципите на демократич-
ното възпитание на децата, което се гради на сътрудничество между двете страни.  

Емоционалната и социалната интелигентност ни позволява не само да се обуча-
ват преподаватели, но и да се разшири гледната ни точка за самите училища, да се 
превърнат в по-ефикасен социален инструмент, с който да се гарантира, че децата ще 
научат тези незаменими уроци за цял живот. Много програми за емоционална гра-
мотност включват специални курсове за родители, които целят да ги осведомят за 
онова, което учат децата им, и то не само за да допълват онова, което се преподава в 
клас, но и за да помогнат на самите родители да се справят по-ефикасно с емоционал-
ния живот на децата си. Той действа най-добре, когато уроците в училище се коорди-
нират със събитията в домовете на учениците. По този начин децата възприемат съг-
ласувани послания, свързани с емоционалните умения, във всеки един момент от 
живота си.[8] 
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Abstract: Ecology is not just a science and a system of knowledge, but it’s also a lifestyle, a 
way of thinking and, most of all, an attitude. Is it possible for the ecology, as a relatively 
new science, to take its rightful place in our someotimes careless society? Is the growing 
popularity of environmental issues enough to enhance the public awareness and 
consciousness? When, how and with whose help to start this change? The important role of 
the primary education in it. 

Key words: Ecology, way of thinking, attitude, public awareness and consciousness, change, 
primary education. 

 
Въведение 
Макар и клиширано, сравнението на детето с „бяло платно“, на което може да 

се „запечата“ всичко, е добре известен факт. Вярно е, че при възрастен индивид мо-
гат да се придобият нови навици, но ранната детска възраст е най-благодатна за 
приоритетната пренаредба и за оформяне на мирогледа и на начина на разсъждение и 
действие. С развитието на мисловните способности, персоналните качества и натруп-
ването на практически опит човек се научава да гради лична позиция и свой стил на 
поведение. В тази възраст подражанието е основен обучителен принцип. След изли-
зане от тясната семейна среда и навлизане във вселената на училището, учителят се 
превръща в централен ролеви модел, откъдето произтича и значимостта на тази про-
фесия. Училищната среда е тази, в която малките деца могат да усвоят полезни зна-
ния и привички и на свой ред да ги предадат на извънучилищното си обкръжение. 
Поради тази причина всички важни и фундаментални аспекти на съществуването ни 
трябва да са застъпени в началния образователен етап. Сред тях е и темата за приро-
досъобразния начин на живот.  

Екологичното образование и възпитание са не само актуални заради наболелите 
в нашето съвремие въпроси за замърсеността на планетата, застрашеността от изчез-
ване на растителни и животински видове, глобалното затопляне и фаталните му пос-
ледствия, но и същевременно са първостепенни за изграждането на човешката лич-
ност в нейната цялост. Формирането у малките ученици на ценностна система, на мо-
рал, на нравственост, на уважение към другите, на естетическо чувство и желание за 
съхранение на красивото, на преклонение пред природата е един цялостен процес. 
При усърдно подпомагане на развитието му, той неминуемо ще доведе до така жела-
ните резултати – по-добро бъдеще за нашата планета и нейните обитатели. Всяко де-
те има заложби за усвояване на тези качества и в различна степен вече ги носи в себе 
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си, благодарение на влиянието на близката заобикаляща го среда, но образователната 
система е тази, която ще помогне за целенасоченото и систематизираното им усъвър-
шенстване, посредством класни и извънкласни дейности. 

 
Науката екология 
Терминът „екология“ е въведен от немския зоолог Ернст Хекел през 1866 г. и 

произлиза от гръцките думи oikos (дом, местообитание) и logos (наука). Това е 
„наука за взаимоотношенията на организмите помежду им и с околната среда“, 
която по-специално изучава „екосистемите, взаимно свързани мрежи от растения, 
животни и други организми в даден географски район, които зависят едни от други. 
Екологията е наука за икономиката на живата природа.“ [1]. Интересно защо, би-
дейки толкова комплексна и всеобхватна, тя се обособява като самостоятелно учение 
едва в края на XIX век. Въпреки това, екологията бързо и стремително заема подоба-
ващото ѝ първостепенно място не само сред останалите науки, но и в съвременния 
живот като цяло. Взаимовръзката между човека и природата е също неин предмет и 
би могла да се разгледа като отношение между две култури. „И двете култури са 
плод на историческо развитие, но докато природата винаги е влияела на човешката 
култура (откакто човечеството съществува), самата тя сравнително отскоро и не 
навсякъде еднакво започва да изпитва влиянието на културата. Едната култура – 
на природата - може да съществува и без другата, докато човешката не може 
съществува без културата на природата. Въпреки това в продължение на векове 
между човека и природата е царяло равновесие при еднаквото участие на двете 
страни, но днес това вече не е така – равновесието навсякъде е различно.“ [2, с. 405]. 

 
Съвременното значение на екологията  
Важни причини за нарастването на значението на тази наука в съвремието ни са 

лавинообразните индустриализация и техническо развитие на човечеството, които са 
в дисонанс с готовността за тях. Този противовес се корени в сблъсъка между жела-
нието на хората за подобряване на начина и стандарта на живот, точно благодарение 
на технологичния възход, и неподготвеността за справянето със стихийните му пос-
ледствия. Скъсването на връзката „човек – природа“ е катастрофална, защото той 
разчита на нея много повече, отколкото осъзнава. Нашата цивилизация вече изтощава 
планетата. Именно екологията, не само като наука, но и като начин на мислене и 
действие, би могла да стане катализатор за справяне с тази нарастваща криза. 

Създаването на грижовно и отговорно отношение към средата на живот е труд-
на, но не и непосилна задача. Преди всичко ние хората сме природни творения и като 
такива би следвало да не забравяме да се подчиняваме на вездесъщите закони на на-
шата планета, защото сме само частица от естествения биологичен кръговрат. Труд-
ността произтича и от факта, че човешкият вид е надарен с отличителен разум. Зара-
ди интелекта, благодарение на който технологиите и науката търпят такъв прогрес, 
хората развиват лъжливото чувство за превъзходство над заобикалящия ги свят, кое-
то е пагубно. Това измамно усещане е в основата на разрива между подема на нашата 
цивилизация и упадъка на етичното поведение, което се изразява не само като дефи-
цит на разбиране и уважение в междуличностен план, но и в липса на съзнателно и 
благонадеждно отношение към цялата заобикаляща действителност. Това само-
убийствено поведение е недопустимо за същества, надарени с висши мисловни спо-
собности. „... екологичната криза може да бъде разрешена само ако настъпят 
съответните промени в културната (социалната) революция по посока на поддър-
жане на хармонията между обществото и природата в глобален план и между 
социалното и биологичното в индивидуален. Образованието днес излиза като най-
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ефективна институция за обмяна на информация и за ускоряване на културната 
еволюция в днешното информационно общество.“ [2, с. 410]. 

 
Важността на екологичното образование и възпитание 
Човешкото поведение трябва да се промени изцяло и това би се получило само, 

ако обществото осъзнае опасността от безгрижността си към природата и след това 
потърси начин за справяне с все по-бързо развиващата се криза. Именно образова-
нието и възпитанието на идните поколения са изключително мощен инструмент за 
осъществяване на належащата промяна. Посредством тях ще се сформират нови все-
общи нагласи, ще се „препрограмират“ и идните поколения, които на свой ред ще 
оформят нова ценностна система, която ще промени познатия ни свят. Съществено и 
основно в този процес е мястото на началното образование. Децата в ранна възраст са 
възприемчиви и с желание опознават заобикалящата ги действителност. Неподправе-
ната им любознателност, когнитивният потенциал, чистото съзнание, тепърва сфор-
миращият се мироглед и устремеността им към себепознание и самоусъвършенстване 
ги прави идеални основоположници на една нова реалност, предполагаща по-добър и 
природосъобразен начин на живот. „Екологичното възпитание и образование на де-
цата и юношите е пряко свързано с разбирането и грижата на подрастващите за 
бъдещето на планетата, с развитието на съвременен тип мислене и поведение - 
адекватен на измененията в климатичните условия, стила на живот, уважение и 
грижа за природата.“ [3]. Това са сложни процеси, които представляват едно свое-
образно скулптиране на цялостни личности, които притежават не само определен на-
бор от знания и умения, но и са способни да ги дообогатяват, развиват и предават на 
различните социални кръгове, които ги заобикалят.  

 
Ролята на учителя 
В началния образователен етап е особено важно да се изтъкне ролята на учителя 

във възпитанието на децата и в живота им като цяло. Опирайки се на класните и из-
вънкласните дейности, той активно взаимодейства и въздейства на подрастващите. 
Очаква се да ги подготви теоретично, за да имат фактологичната основа, върху която 
да градят практически умения. Използвайки различни методи, като беседа, дискусия, 
наблюдение, демонстрация, експеримент, особено чрез даване на личен пример, педа-
гозите в началното училище имат трудната и отговорна задача да образоват и по-важ-
ното – да развият ценностна система у следващите генерации. Тяхно първостепенно 
задължение е и да сформират екологично съзнание у децата, чиято същност „в 
етически смисъл се състои в дължимото отношение на човека към природата, осно-
вано на съответното отношение – традиция на хармония и сътрудничество с нея... 
Корените му са в екологичната култура и екологично съобразена дейност на човека 
спрямо природата.“ [2, с. 413]. Също така учителите са в пряк контакт с младото поко-
ление, явяват се централна фигура в ежедневието му и са негов поведенчески образец. 
Те предават познания на децата, помагат им да се самоусъвършенстват, дори създават 
нови и полезни навици у тях. Педагозите показват на учениците си добри практики, 
които бързо се усвояват в ранна детска възраст и се превръщат в привички. Навикът, 
който е рефлекс на ума, води до автоматизация на действията. Това негово свойство го 
превръща в значимо средство за формиране на екологичното самосъзнание.  

Вещият и емоционално ангажиран педагог трябва да следва предвидения учебен 
план и заложените в него предмети от съответните културно-образователни области. 
Паралелно с това от него се очаква да прави междупредметни връзки, да импровизи-
ра и да се възползва от различни ежедневни ситуации, които са полезни за разгръща-
нето на комплексни личностни качества на учениците. По този начин се развива и 
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природосъобразното поведение у децата. То представлява отношение, основано на 
уважение, хармония и сътрудничество с природата. За да се постигне, първо трябва 
да имаме по-добри познания за нея, които се добиват в учебния процес.  

 
Класни и извънкласни дейности, формиращи екологичното самосъзнание 
Така наречената „екологизация“ на учебното съдържание във всички етапи на 

образованието е отдавна втъкана в одобрените учебни планове и програми. Има спе-
циално отделена културно-образователна област „Природни науки и екология“. В на-
чалното училище малките ученици получават систематизирани знания за природния 
свят в предметите родинознание, околен свят, човекът и природата. Освен в тях, те 
опознават природата и в другите учебни дисциплини, в които има отделни уроци или 
раздели, посветени на нея. Докато малките се учат на четмо и писмо, те срещат текс-
тове и илюстрации в читанките си, които също възпитават у тях обич и възхищение 
към нея. Екологичното самосъзнание се дооформя и при допира с изкуствата, защото, 
възпитавайки у подрастващите естетическо чувство, те започват да ценят красотата и 
да я търсят навсякъде около себе си. Ненапразно природата често е определяна като 
най-големия творец. Ето как благодарение на класните дейности, децата не само нау-
чават повече за заобикалящия ги свят, но докато го правят, започват да го ценят, раз-
бират ролята си в него, взаимосвързаността им и отговорността за всяко свое действие. 

Получените знания са една добра основа, която доближава младото поколение 
към изграждането на екологична етика и стремеж към по-хармоничен и природосъоб-
разен живот. Когато учителят насочва енергията им в тази посока и по време на извън-
класните занимания, резултатите наистина ще са впечатляващи. Когато малките учени-
ци придобият природощадящи навици и ги предадат на близкото си обкръжение, тога-
ва наистина образованието ще се е справило с важната задача да оформи ново поколе-
ние от мислещи за околния свят, пазещи природата, ангажирани с подобряването на 
състоянието ѝ дейни хора. И отново се обръща вниманието към фигурата на учителя, 
който е модел на поведение. От изключително значение е педагогът да привлече 
вниманието на децата, да ги мотивира, да ги инспирира, да впрегне безкрайната им 
енергия и да я насочи в желаната посока – изграждането на екологично самосъзнание.  

Има много добри практики, които могат да се въведат в учебната рутина, да 
подпомогнат уменията на подрастващите и да ги насърчат към действия. Ето някои 
от тях: да се установят дребни правила за реда в класната стая, например да има де-
журни по поливане на цветята, учениците да почистват сами класната си стая, да 
научат повече за пестенето на вода посредством експерименти. Пример в тази посока 
е да не затварят до край кранчето на чешмата, която прокапва малко, и поставят праз-
на кофа в нея. Излизат от стаята за час по физическо възпитание например и когато 
се върнат, виждат колко вода се е събрала в кофата (може количеството да е доста-
тъчно за поливане на стайно цвете). Друг уместен опит е в чаши с оцветена вода (мо-
же с бои за яйца) да се потопят бели цветя и на другия ден да се констатира промяна-
та на цвета им и по този начин малките разбират, че чистотата на водата се отразява 
на всичко и всички. Полезно е да се научат как се компостира, като могат да използ-
ват остатъци от консумирани плодове и зеленчуци и същевременно редуцират храни-
телните отпадъци. Може полученият компост да се използва за направа на импрови-
зирана малка градинка, в която децата да засаждат цветя или зеленчуци. Сред поло-
жителните дейности е и засаждането на дръвчета (по възможност в или до училищ-
ния двор), като се полагат грижи за отглеждането им. Малките ученици могат да се 
запознаят с рециклирането и разделното събиране на отпадъци, а след това вместо 
един кош в класната стая, да има три малки коша за боклук (син за хартия, жълт за 
пластмаса и зелен за стъкло). Може в училището да има отделен кош за батерии. Би 
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могло дежурният да изхвърля всеки кош в съответния контейнер в края на деня. Освен 
това е подходящо употребявана, стара хартия (опаковъчна, от тетрадки, вестници или 
списания) да се използва повторно за творчески задачи (декупаж, декорации, аплика-
ции и много други). Част от екологичното възпитание е съвместното отбелязване на 
празници, като Денят на Земята, Денят на околната среда, Денят на Черно море. Това 
може да стане чрез екологичен пикник, което ще рече децата да носят домашно пригот-
вена храна в техни кутии, собствени чаши или шишета, за да няма остатъчни отпадъци. 
Близкият контакт с природата е изключително важен, затова е хубаво да се правят 
излети в околни природни забележителности. Те могат да бъдат съчетани с наблюдение 
на биологичните и химичните феномени в природата, а след това децата да правят 
групови проекти по тези теми. Хубаво е да се посещават природонаучни музеи. Поле-
зен е и допирът с изкуствата, защото той допринася за естетическото възпитание на де-
цата, което е в пряка връзка с екологичното възпитание. За целта могат да се организи-
рат посещения в галерии или срещи с писатели, художници и музиканти. Поучително е 
децата често да участват в общинските акции за почистване, защото така ние, въз-
растните, ще демонстрираме нашето отношение към природата, а и самите ученици 
също ще имат принос за нейната чистота. Те могат да се включат и в акции за даряване 
на играчки, дрехи и обувки – така се сформира съпричастност към общността и се 
намалява изхвърлянето на неизползвани принадлежности. Добре е да се създаде етичен 
кодекс на класа, като едно от правилата в него да е вместо да се подаряват цветя на 
учителя за празници, да се събират пари и да се даряват за избрана от класа кауза.  

Тези и други подобни практики, могат да се приложат в училище с цел изграж-
дане на по-добри и по-отговорни млади членове на едно по-задружно и уважаващо 
природата общество. 

 

Примери по света за формиране на екологично самосъзнание у учениците 
Образователните институции на всеки етап трябва да поведат с личен пример 

учениците в борбата с климатичните промени и глобалното замърсяване. В световен 
мащаб има прекрасни образци за училища, чиято цел е подготовката на ученици, 
които осъзнават значимостта и ангажираността на всеки към запазване на екологич-
ното равновесие. Разбира се, не всяко учебно заведение има еднакви възможности за 
изграждане или подобряване на технологичната, материалната и инфраструктурната 
си база, съответстващи на определени стандарти. Но при желание, гъвкавост, комби-
нативност и изобретателност винаги биха могли да се заимстват добри практики и да 
се имплементират подходящо в текущото положение.  

Пример за такова училище има в Токио, Япония, което си партнира със 138-мо 
училище в София. В него обувките се събуват на входа, прибират се и мобилните те-
лефони на учениците. Учителите се уважават и ценят. Децата имат различни извън-
класни отговорности. Когато дойде време за обяд, дежурните ученици слагат бели 
престилки и разпределят храната на съучениците си и обядват в класната стая заедно 
със своя учител. Така децата общуват помежду си в неформална обстановка. После 
отсервират чиниите и отново се включва целият клас. След това учениците почист-
ват, мият пода на стаята, дори коридорите. Така те се възпитават на лична отговор-
ност към заобикалящата ги среда. Децата споделят, че помагат и вкъщи, което значи, 
че наученото в класните стаи намира приложение и в живота им извън тях. Само за 
минути мястото, където са обядвали отново се превръща в класна стая и уроците про-
дължават. „Първо възпитанието, после знанието“ – това е един от принципите в обра-
зованието в Япония. От най-ранна възраст децата се учат на щедрост, съпричастност 
и уважение към труда на другите. Учителите нямат проблеми с дисциплината. Още 
щом прекрачат прага на училището, малките спазват правилата, това е традиция, 
която всички уважават. Така се формират знания, умения, но и характер. [4] 
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Скандинавските страни също са чудесен модел за ефикасното внедряване на 
природосъобразното възпитание в образователния процес. В Швеция например учи-
лища се кръщават на преобладаващите дървесни видове около тях, което засилва усе-
щането за важността на природата. Във Финландия, при хубаво време, уроците често 
се провеждат на чист въздух около училището, направо на тревата или на специално 
поставени пейки. По време на междучасието, учениците от долните класове задължи-
телно се извеждат навън, дори и за 10 минути. Когато децата са в пряко съприкосно-
вение с природата, тяхната привързаност, възхищение и почит към нея се засилват.  

На остров Оаху, щата Хаваи се намира над 180-годишното училище Пунахоу. 
Негова цел е изграждане на етично осъзнати граждани, които да се грижат за околна-
та среда. Децата се научават как да се внимава за потреблението на вода, електри-
чество и храна, как да рециклират и как да пестят ресурси. Максимално се използва 
естествената слънчева светлина. Следи се качеството на въздуха. Цели се ограничава-
не на продукцията на хранителни и материални отпадъци. От поддръжката на зелени-
ната и падналите листа и клони в кампуса се правят компостери. Тези и други прак-
тики помагат на подрастващите да разберат, колко важно е място им в природата и 
как да са ѝ полезни. 

Училище в Бали, намиращо се до три вулкана и открито през 2008 г. с едва 19 
ученика, днес е прекрасен образец за инфраструктура, учебен план, зелено образова-
ние и мисия за приучаване към природосъобразен начин на живот. Сградната кон-
струкция е от бамбукови греди, необходимата енергия е от независими източници – 
соларни панели, а водоснабдяването е от подземен кладенец, разкрит при самия 
строеж. Децата всяка седмица имат извънкласни занимания, състоящи се в екскурзии 
и опознаване на острова, по време на които го и почистват. Участват активно и в 
програми за рециклиране. Имат градини, в които сами отглеждат храната си. Учат за 
индивидуалното им въздействие върху околната среда и садят бамбук, за да компен-
сират своя въглероден отпечатък. Формирането на умения и качества в плътна връзка 
с природата е невероятен начин за създаване на отговорна и грижовна генерация от 
нейни любители и защитници. [5] 

Това са само малка част от добрите примери по света за изграждане на еколо-
гично съзнание по време образователния процес. От тях могат да се усвоят много 
практики и да се включат успешно в нашите училища.  

 
Изводи 
Децата са малки на възраст, неопитни и понякога обществената им позиция е 

пренебрегвана и подценявана. Въпреки това, точно те носят огромния заряд, който 
при подходящо насочване би могъл да доведе до желаната глобална трансформация. 
Те са най-значимият социален ресурс, който при правилно окуражаване, би могъл не-
сравнимо да допринесе за справяне с настъпилата екологична криза, водеща до ката-
строфални последици за света такъв, какъвто го познаваме. Оттук следва и безспорно 
съществената роля на началното образование и възпитание. Това е отдавна осъзнат и 
признат факт. Те са ключът към цялостното преобразяване на нашето общество, кое-
то логично трябва да започне от най-малките му членове, не само защото децата са 
плод на сложните еволюционни процеси и представляват новата генерация обитатели 
на нашата планета, но и защото съзнанията им са най-отворени за възприемане на 
знания и умения, за различно разбиране на живота и природосъобразен подход към 
него. Тази метаморфоза е интересен феномен, чието проследяване и предвиждане са 
трудни. Понякога последствията от дребно и незабележимо действие, могат да са със 
значителни размери. Например затваряне на кранчето на чешмата, гасене на осветле-
нието, когато не сме в съответното помещение, разделно изхвърляне на отпадъците, 
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повторно използване на стари листи, вдигане на паднал боклук от земята, даряване на 
стара дреха, осиновяване на кошер пчели, взимане на живо коледно дръвче и засаж-
дането му след празниците, поддържане на цветната градинка пред блока и много 
други. Всичко това са на пръв поглед незначителни навици, малки жестове и постъп-
ки, но приложени от всеки член на обществото, мултиплицирани многократно и 
ежедневно, са в състояние да преобърнат световния ред.  

Причинно-следствената връзка между приучаването към навици и създаването 
на нови социални порядки е двупосочна. Понякога тези привички не могат да се ус-
воят от първоначално обкръжаващата ни семейна среда поради много и различни 
причини. За да се стигне до рутина в действията и да се изгради модел на поведение, 
са необходими знания, обоснованост, личен пример. Това развитие може да бъде за-
почнато в началния образователен етап посредством класните и извънкласните дей-
ности чрез различни педагогически подходи. Водеща е ролята на учителите, които 
трябва да надграждат и дообогатяват познанията на учениците си, да ги стимулират, 
инспирират и поощряват. Важно е те да помогнат на децата не само да получат ин-
формация и знания, но и да разберат как да ги прилагат в реални житейски ситуации. 
Когато в процеса на образование подрастващите са вдъхновени, мотивирани и се чув-
стват полезни и ценени, те придобиват самоувереността, че техните действия са от зна-
чение, че те са важни за общността. Въпреки крехката им възраст, това усещане ги пра-
ви благонадеждни индивиди, готови да се изправят пред последствията от своите 
действия. Тази нравственост се пренася в различните аспекти на тяхното поведение – 
те стават отговорни към себе си, към близките си, към заобикалящата ги среда и 
особено към природата. Тази отговорност ги подтиква сами да търсят и намират на-
чини за по-природосъобразен живот, за по-щадящи интеракции с нея. Именно така те 
изграждат екологично самосъзнание – осъзнаването на собственото им място и роля в 
естествените биологични структури ги учи на смирение и уважение. Красивото е не 
само в самоусъвършенстването, но и в предаването на доброто, в пренасянето на усвое-
ните знания и полезни практики сред различните социални кръгове, в които те участват. 

Животът в училище е своеобразна биосистема, която влиза в обхвата на същин-
ската екосистема и оказва сериозно влияние върху нея. Децата са в състояние да 
взаимодействат активно със средата си и да въздействат на живота и разбиранията на 
семействата си, на близките и приятелите си, а те на свой ред правят същото с тяхно-
то обкръжение. Така се разпространяват важни житейски уроци и принципи и се съз-
дават традиции, които се предават на следващите поколения чрез приемствеността. 
Този процес не е точно кръговрат, а е по-скоро спираловидно развитие, надграждане 
и предаване на натрупани знания, умения и качества. Жизненоважното уважение към 
природата, проумяването на нашата зависимост от нея и желанието да се живее в 
хармония с нея вече са все по-осъзнавани. Могат да се превърнат в традиция, която 
трябва да бъде прегърната и доразработена от идните поколения още от ранна детска 
възраст, с не маловажната помощ на техните учители посредством различни дей-
ности в клас и извън него. 
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Практиката на изтезанията е забранена още през 1948 г. с Всеобщата деклара-
ция за правата на човека на ООН (чл. 5), като положенията са потвърдени с Пакта за 
граждански и политически права от 1966 г. (чл. 7). През 1984 г. е приета и Конвенция 
на ООН против изтезанията, в чиито чл. 1 е дадено определение за „изтезание“ като 
всяко действие, което умишлено причинява не само силно физическо страдание или 
болка, но и психическо такова от длъжностно или друго официално действащо лице, 
по причини различни от законните санкции. Съветът на Европа е водещата организа-
ция на континента в областта на правата на човека. През 1989 г. влиза в сила Евро-
пейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително 
отнасяне или наказание, която е в сила за България от 01.09.1994 г. Тя се основава на 
чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека, според който „никой не може 
да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или нака-
зание“. С първия от двата протокола към Конвенцията се дава възможност за при-
съединяване на страни, които не са членки на Съвета на Европа.  

Съгласно чл. 1 на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията се 
създава Европейски комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително от-
насяне или наказание (КПИ). Комитетът не е разследващ орган и целта му не е да 
осъжда държавите, а да допълва системата на Европейския съд по правата на човека 
като защитен механизъм за гарантиране правата на лишените от свобода. Европей-
ската система се основава на индивидуалната жалба, а лицата не винаги са запознати 
с процедурите, които отнемат време и средства. Затова Комитетът действа преван-
тивно, за да не се стига изобщо до малтретиране, което е неприемливо дори в леки 
форми, защото е вредно за жертвата, унизително за длъжностното лице и накърнява 
властите и обществото като цяло. КПИ се стреми към „избягване на конфликти“ на 
практическо ниво, докато целта на Европейския съд е „разрешаване на конфликти“ 
на правно ниво. „Насърчаването на конструктивни, а не на конфронтационни от-
ношения между затворниците и персонала, ще допринесе за намаляването на напре-
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жението, вътрешно присъщо на всяка затворническа среда и по този начин значи-
телно ще намали вероятността от насилия и свързаното с тях малтретиране.”, 
Втори общ доклад на КПИ. 

В Комитета против изтезанията участват независими експерти от различни сфе-
ри и личности с висок морал, известни със своята компетентност в областта на права-
та на човека. От всяка държава, която е страна по Конвенцията се избира по един 
член за срок от четири години, който участва в лично качество. С цел гарантиране на 
независимостта, членовете на КПИ не се включва в посещения в държавата на своето 
гражданство. Комитетът заседава при закрити врати, като неговите доклади по прин-
цип са поверителни. Трайна тенденция през последните години е държавите да се 
съгласяват документите да бъдат публикувани. Това се отнася и за България – всички 
доклади, изявления и отговори на българските власти са общодостъпни. 

Делегации на Комитета против изтезанията посещават държавите, които са 
страни по Конвенцията, подпомагани от сътрудници и преводачи. Обектите са: затво-
ри, места за задържане на непълнолетни лица, полицейски управления, центрове за 
задържане на имигранти, психиатрични болници и домове за социални грижи. Посе-
щенията са периодични с широк обхват, планирани през приблизително 4 години, за 
които държавите се уведомяват предварително. Има и специални посещения ad hoc, с 
фокус върху конкретен проблем или институция. На място се изследват общите усло-
вия на живот и отношението на служителите, провеждат се интервюта и се изучава 
националната правна рамка. При посещенията се обръща специално внимание на 
твърдения за малтретиране на затворници от персонала. В някои случаи това може да 
не е умишлено, а резултат от организационни недостатъци и липса на ресурси. Сле-
дователно, най-важно е цялостното качество на живот в едно заведение вкл. Предла-
ганите дейности на затворниците и общото състояние на връзките им с персонала. 
Представителите на Комитета имат право на неограничен достъп до територията на 
страната и придвижване, свободно общуване и събиране на информация. Те могат да 
изискват сведения за всяко място, където има лица лишени от свобода като се съоб-
разяват с националното право и професионална етика. При изпълнение на своите 
функции членовете на КПИ разполагат с имунитет, а книжата са неприкосновени.  

След всяко посещение се изготвя доклад с констатации, коментари и препоръки, 
на който правителството подготвя отговор. Постоянният диалог на Комитета с на-
ционалните органи е основно правило. Докладите имат препоръчителен характер, но 
по силата на чл. 3 на Конвенцията, който провъзгласява принципа на сътрудничество 
се предполага, че властите ще предприемат мерки за изпълнение на насоките. Дей-
ността на Комитета против изтезанията оказва все по-силно влияние върху практика-
та на Европейския съд по правата на човека, тъй като документите му имат доказа-
телствена стойност и почти всички решения, свързани с условията в затворите, се по-
зовават на стандартите и данните на Комитета вкл. такива срещу България. Като при-
мер може да се посочат делата „Йоргов срещу България“, „Кашавелов срещу България“, 
„Димчо Димов срещу България“, в които се цитират данни на КПИ от посещенията 
му в затворите в Плевен, София и Варна. Освен това, организации или лица могат да 
информират Комитета за станали им известни случаи на изтезания или неприемливи 
условия и отношение. Тези съобщения се оценяват и евентуално се определят 
конкретни места и държави за посещение и инспекция. Те помагат за дълго срочна 
ориентация за необходимите промени за подобряване условията в местата за лишава-
не от свобода.  

Комитетът против изтезанията приема стандарти, които спомагат за оценка на 
съществуващите практики. Те са относно налагане на наказанието лишаване от сво-
бода, доживотните затворници, жените в затворите, условията на задържането под 
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стража, жилищната площ, единичната изолация. Това са изисквания относно настаня-
ването и хигиената; битовите условия (отопление, осветление, вентилация, санитарни 
помещения, храна, течаща вода, продукти за лична хигиена); връзка със семейството 
и осигурена правна помощ; пропорционалност при налагане на изолация, която тряб-
ва да е само по изключение и за не повече от 14 дни; минимална жилищна площ от 6 
кв. м. при единично настаняване и 4 кв. м. при повече лица; упражнения на открито 
поне за един час на просторни площадки със закрила при неблагоприятно време; въз-
можност за различни дейности (работа, образование, спорт); адекватни здравни гри-
жи, особено за жените; несегрегация на доживотните затворници; въвеждащи програ-
ми за новоприети затворници и др. При затворниците с дългосрочни присъди има 
опасност от десоциализация и психологични проблеми и режимите, които им се нала-
гат трябва да компенсират тези ефекти. Те трябва да имат достъп до широк кръг от 
разнообразни дейности, които да осмислят времето прекарано в затвора, да насърча-
ват чувството за лична отговорност и да ги подготвят за външния свят. Не се препо-
ръчват помещения с голям капацитет, защото са предпоставка за криминални субкул-
тури и затрудняват контрола. Относно наказанието доживотен затвор се настоява за 
неговото отпадане. КПИ приканва българските власти да преразгледат нормативната 
уредба относно изолирането на лицата с доживотни присъди с оглед индивидуална 
оценка на риска. Препоръчителни са ефективни процедури за жалби и инспекции 
като предпазна мярка срещу малтретиране. 

Въпреки, че не е съдебен орган КПИ нарича набора от своите стандарти „юрис-
пруденция“ и те се обнародват в годишните общи доклади. Голяма част от тях са от-
разени в Европейските правила на затворите. 

В България са проведени общо 14 посещения, 8 от които периодични и плани-
рани и 6 специални ad hoc, които са насочени към конкретен проблем или институ-
ция. Хронологията на посещенията е както следва: 

1. Периодично 26.03.1995 г.- 07.04.1995 г. 1. Специално 16.12.2003- 22.12.2003 г. 
2. Периодично 25.04.1999 г.- 07.05.1999 г. 2. Специално 15.12.2008- 19.12.2008 г. 
3. Периодично 17.04.2002 г.- 26.04.2002 г. 3. Специално 04.05.2012- 10.05.2012 г. 
4. Периодично 10.09.2006 г.- 21.09.2006 г. 4. Специално 13.02.2015- 20.02.2015 г. 
5. Периодично 18.10.2010 г.- 29.10.2010 г. 5. Специално 10.12.2018- 17.12.2018 г. 
6. Периодично 24.03.2014 г.- 03.04.2014 г. 6. Специално 10.08.2020- 21.08.2020 г. 
7. Периодично 25.09.2017 г.- 06.10.2017 г.  
8. Периодично 01.10.2021 г.- 13.10.2021 г.  

 
Първото посещение на Комитета против изтезанията в България през март- 

април 1995 г. е важно, защото отразява началните наблюдения и изводи на специа-
листите, на базата на които се наблюдава последващото развитие. Делегацията се 
състои от петима членове на КПИ, вкл. вицепрезидента, членове на Секретариата и 
съпровождащи ги експерти и преводачи. Посетени са множество обекти, вкл. затво-
рите в Пазарджик и Стара Загора. При проведените консултации, българските власти 
отчитат тежката икономическа криза и високи нива на престъпност в страната, които 
неизбежно имат отрицателно въздействие върху състоянието на пенитенциарната 
система. В посетените затвори делегацията на Комитета не открива доказателства за 
изтезания, но има множество твърдения за словесно и физическо малтретиране от 
персонала. Отчетени са неприемливи условия в дисциплинарното отделение, тесни и 
бедно оборудвани помещения. Положителен факт са наскоро изградените санитарни 
възли и други ремонти, които подобряват физическата среда. Притеснителна е 
сериозната пренаселеност и се препоръчват стъпки за преодоляването й, както и по-
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добряване на хигиената. Важно е също обучението на затворническия персонал с ог-
лед правата на лишените от свобода и развиване на междуличностна комуникация. 
Настоява се за поддържане на изрядни медицински досиета и регистри, спазване на 
стандартите на Комитета относно поверителността и стриктно вписване на всички 
наранявания. 

При проследяване на констатациите на Комитета на база посещенията, които 
прави в период от над 20 години, може да се изведат следните отрицателни изводи и 
критики към страната: множество сигнали за малтретиране от служители в затворите 
и полицията, липса на адекватна правна помощ, липса на трудова дейност и други за-
нимания за затворниците, липса на финансиране и подходящи здравни грижи. Серио-
зен проблем е пренаселеността и недостигът на персонал. Високи нива на корупция 
се отчитат при всички посещения, като КПИ е затрупан със сведения за плащане за 
услуги или получаване на привилегии, които са предвидени по закон (предсрочно ос-
вобождаване, достъп до медицински грижи, отпуск, свиждания и др.) Лошите мате-
риални условия и хигиена също са обезпокоителни, като в някои случаи мръсните, 
влажни и заразени с вредители помещения създават опасност за здравето на затвор-
ниците и служителите. Във всички доклади се набляга също на необходимостта от 
премахване на наказанието доживотен затвор без замяна. Подчертава се, че заплаш-
ването или репресивни действия по отношение на задържано лице, защото е комуни-
кирало с КПИ е сериозно нарушение на принципа на сътрудничество съобразно чл. 3 
на Конвенцията. 

Влияние за активизиране на българските власти и постигане на конкретни поло-
жителни резултати оказва публичното изявление на Комитета против изтезанията от 
март 2015 г. в съответствие с чл. 10, т. 2 от Европейската конвенция против изтеза-
нията. Тази разпоредба се прилага изключително рядко, само когато страната не 
съдейства и не изпълнява препоръките. След като властите са имали възможност да 
изразят своето становище, КПИ с мнозинство от две трети решава да обяви публично 
своето мнение. Отчита се, че отговорите на българските власти са кратки с цитиране 
на съществуващото законодателство и оправдание на липсата на действие с бюджет-
ни ограничения. В изявлението се набляга на гореспоменатите проблеми, изразява се 
загриженост от липсата на напредък в системата на българските затвори и се отправя 
настоятелен съвет за неотложни реални действия. Комитетът цели да мотивира и под-
крепи отговорните институции. 

През следващите години наистина са забелязват редица успешни стъпки в пра-
вилната посока и може да се отчетат видими положителни тенденции. Тези промени 
са повлияни също от практиката на Европейския съд по правата на човека и най-вече 
пилотното решение по делото „Нешков и други срещу България“ от 27.01.2015 г. В 
решението е констатирано, че зад нарушенията стоят структурни проблеми в пени-
тенциарната система на България, за което се определя срок за предприемане на ком-
плексни мерки. Те са законодателни, практически и концептуални. Осигурени са до-
пълнителни средства за подобряване на условията в затворите и са открити ремонти-
рани корпуси на няколко затвора в страната. Предвижда се изграждане на изцяло но-
ви затворнически обекти с производствени цехове, социално звено за интеграция и 
обучителен център за персонала и кандидати за служители на ГДИН. Планирано е 
„преходно отделение“ като съвременна концепция за подготовка за завръщане в об-
ществото на затворниците.  

През 2017 г. са приети промени в Закона за изпълнение на наказанията и задър-
жането под стража като нова Част Шеста за защита срешу изтезания, жестоко и нечо-
вешко или унизително отношение. Установява се законово изискване за минимална 
жилищна площ и санитарно-битови условия. Въведени са индивидуален подход при 
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първоначалното разпределение на лишените от свобода, промени в предсрочното ос-
вобождаване, по-гъвкави правила за преместване, въвеждане на електронно наблюде-
ние като превантивно средство, стриктно регламентиране използването на физическа 
сила. Прехвърлят се повече правомощия на началниците на затворите, което означава 
повече отговорност и контрол. Прокурорите също имат повече възможности за наме-
са във всички етапи при вземане на решения от администрацията на местата за лиша-
ване от свобода. Производството по част седма на Закона за изпълнение на наказа-
нията и задържането под стража определя за компетентен административния съд по 
местоизвършване на увреждането или настоящ адрес на увредения. Целта е да се пре-
достави на лишените от свобода лесен достъп до правосъдие при кратки срокове, ка-
то тежестта за доказване е прехвърлена на Главна дирекция „Изпълнение на наказа-
нията“ или началника на затвора. Актуализирана е „Стратегия за превенция и проти-
водействие на корупцията в ГДИН и териториалните й служби“. Има проект за пре-
махване на доживотния затвор без право на замяна. В действие е стратегия за намаля-
ване на затворниците чрез използване на други мерки като например пробация. Про-
вежда се политика за нулева толерантност към малтретиране от страна на персонала 
и между затворниците. Това са важни промени, тъй като подобряват цялостно усло-
вията и работата с лишените от свобода и съответно поправителното въздействие на 
времето прекарано зад решетки. 

На 15.01.2019 г. в София са проведени разговори на високо ниво с българските 
власти с цел да се насърчи диалога. В срещите участват министъра на правосъдието, 
директор на ГДИН, зам- министри на здравеопазването и труда и социалната полити-
ка. Обсъждат се предприетите мерки съобразно препоръките от последното посеще-
ние на Комитета и се утвърждават добрият тон и дух на сътрудничество. 

В Доклад на КПИ от 11.07.2019 г. на база направено специално посещение през 
2018 г, което акцентира върху условията за задържане на чужди граждани се конста-
тира, че няма установени съществени нарушения. По време на тази визита представи-
тели на Комитета против изтезанията се срещат с омбудсмана и служители на Нацио-
налния превантивен механизъм, както и представителя на Върховния комисариат на 
ООН за бежанците. Основен приоритет при изпълнение на функциите на тези органи 
е закрилата на човешките права. 

Очаква се през 2022 г. да бъде публикуван последният подробен доклад от посе-
щението на КПИ през 10.2021 г. Обикновено докладите се публикуват в рамките на 6 
месеца от визитата, но по изключение изготвянето им може да отнеме повече време. 

Към момента функционира Стратегия за развитието на пенитенциарната систе-
ма в България за периода до 2025 г. В нея са предвидени мерки в контекста на препо-
ръките на КПИ за разширяване прилагането на алтернативни санкции и иновативни 
подходи към правонарушителите, които не включват лишаването от свобода като 
например електронно наблюдение, за което е предвидено закупуване на съответните 
технически средства. Регламентирана е диференциация и индивидуализация на нака-
зателно-изпълнителното въздействие за поправяне на осъдените в зависимост от по-
ведението им. Акцент се поставя върху продължаване на усилията за подобряване на 
материалните условия и намаляване на пренаселеността, подобряване на междуин-
ституционалното взаимодействие, повишаване на компетенциите и мотивацията на 
персонала, реализиране на повече творчески, културни и спортни дейности, както и 
религиозна подкрепа. Набляга се на адекватно управление на капиталовите разходи и 
кандидатстване по европейски програми за допълнително финансиране. Предвижда 
се модернизиране и автоматизиране на работните процеси и по-съвършени охрани-
телни системи. Усилия са насочени към подобряване на достъпа до основни права и 
услуги – медицинска грижа, образование и правна помощ за правонарушителите. В 
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процеса на изпълнение на стратегията са предвидени периодични отчети, доклади и 
наблюдения за ефекта от реализирането й. 

В заключение ще направя извод за факторите, които влияят на състоянието на 
българската пенитенциарна система на база всички данни и констатации на Комитета 
против изтезанията за България. Пагубна е липсата на достатъчно ресурси и финансо-
ва обезпеченост, тъй като областта не е приоритетна за държавната политика. Много 
сериозен е проблемът с липсата на квалифицирани и мотивирани кадри, поради нис-
кото заплащане и тежките условия на труд. Факт са все още съществуващи корупци-
онни практики в системата на затворите. В обществото липсва заинтересованост и 
проблемите на затворниците се неглижират. Все пак заслужават внимание и уваже-
ние усилията на всички работещи в системата, които постигат видими успехи за по-
добряване на материалната база. Чрез обучение и квалификация се надграждат про-
фесионалните умения на служителите, за да могат ефективно да изпълняват задълже-
нията си при зачитане правата на лишените от свобода съобразно националното зако-
нодателство и международни правила. Значимо влияние за положителното развитие 
имат контролните механизми от европейските институции и въвеждането на общо-
признати правила и стандарти за хуманно отношение. Дейността на неправителстве-
ни организации в сектора има голям принос за реинтеграция на лишените от свобода 
и намаляване на риска от рецидив чрез професионално обучение и развиване на со-
циални умения. Осигурено е алтернативно финансиране по различни програми. Пуб-
личността и медийната ангажираност с проблемите също трябва да бъдат насърчавани. 

Дейността на Комитета против изтезанията е изключително важна и всички пре-
поръки следва да се разглеждат като инструмент, който помага на българските власти 
да идентифицират недостатъците и да предприемат необходимите мерки. Изпълне-
нието на насоките от отговорните органи подпомага гарантирането и реализирането 
на всички права на лишените от свобода и усъвършенстване на пенитенциарната сис-
тема в страната. 
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Abstract: Pedagogical communication is a purposeful process for the formation of skills, 
knowledge and behavior. The purpose of the interaction “family - kindergarten” is unity in 
the educational and upbringing requirements of the two institutions. Cooperation between 
them succeeds, develops strategies and forms respect and positive emotions.  
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Въведение 
 

Общуването е механизъм за предаване и усвояване на социален опит, ценен за 
изработване на оптимална поведенческа стратегия в проблемни ситуации. То поставя 
детето в активна позиция – да търси и реализира адекватни начини за изграждане и 
поддържане на отношения с околните. За осъществяване на общуването са необходи-
ми набор от умения и нагласи, които се формират и изграждат цял живот. 

Общуването е сложно, многозначно и многостранно явление, с ясно очертани 
три основни страни – комуникативна, интерактивна и перцептивна. Първата се изра-
зява в знания и идеи, втората извършва действия, третата – сетивно възприемане на 
партньорите по общуване и взаимно разбиране. [2] Те дават отражение и върху функ-
циите и признаците на общуване. Всяко общуване е вид комуникация, но в почти 
всички случаи то е по-широко понятие, тъй като комуникативният компонент е основен.  

Вербалното и невербалното общуване са двата „стожера” на комуникация. 
Всички останали видове, колкото и значими да са те, са в подчинена позиция, тъй ка-
то каквито и други особености да имат, се осъществяват или чрез речта, или чрез ми-
миките и жестовете.  

Безспорен е фактът, че педагогическото общуване е основен механизъм на учеб-
но-възпитателния процес. Без него не е възможно да се осъществят основните дей-
ности – преподаване и възприемане на двата субекта – учител и дете, нито връзката 
между тях. Следователно, без педагогическото общуване не може да има нито обуче-
ние, нито възпитание, оттам – нито образование и развитие. 

Педагогическото общуване се осъществява в рамките на процеса на обучение и 
възпитание в урочната дейност и извън нея. При взаимодействието между двата су-
бекта учител - дете, чрез реализацията на комуникация, интеракция и перцепция, за-
дължителна е връзката с родителите, което води до ефективни резултати. Необходи-
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мо е учителят до съвършенство да владее методиката и техниката на общуването, за 
да може успешно да управлява комуникативните, интерпретативните и перцептивни-
те процеси, осъществяващи се при обучението и възпитанието.  

Задължителният характер на подготвителната група в детската градина е не-
двусмислено доказателство за значимостта на предучилищния период в живота на де-
тето. Предучилищното заведение подпомага не само възпитанието и развитието на 
детето, но е и в помощ на неговото семейство. В днешно време се подхожда оптимис-
тично към създаването на съвременен модел на взаимодействие „семейство - детска 
градина“. Стратегията на общуването в обучението и възпитанието се изгражда пре-
димно върху отношенията и ролите между „педагог – дете“ и се трансформират в 
„педагог – дете – родител“ с цел постигане на партньорски отношения. Те общуват 
помежду си в рамките на задължителния контекст на педагогическата ситуация. Учи-
телят преподава, обучава и възпитава. Не винаги той успява да предаде своите знания 
и умения на децата, но взаимодействието и насоките към родителите подпомагат 
този процес на развитие. [2] 

Образователно-възпитателният процес в детската градина се реализира от педа-
гога и в рамките на избраната програма, визираща конкретни цели и очаквани резул-
тати, свързани с придобиване и развитие на представите, уменията и отношенията на 
децата в конкретния възрастов период. В предучилищните заведения са създадени 
подходящи условия за живот и благоприятни възможности за моторното, когнитив-
ното и психо-социалното развитие на детето сред връстниците му. Адаптирането на 
детето в условията на детската градина е най-важният етап от общуването и създава-
нето на комуникация в организирана среда, с регламентиран дневен режим. Общува-
нето учител – дете в този период е по-интимно и винаги позитивно-подкрепящо. Чрез 
различни педагогически ситуации се стимулира опознаването на децата и се създават 
нови контакти, които активизират общуването. Децата създават нови приятелства и 
откриват нови емоционални състояния – радост, страх, тъга и други. Чрез ролевите 
игри детето открива приятелства и позитивно отношение. Създава правила и спазва-
нето им води до сигурност, защитеност и спокойствие, гарантира равнопоставеност 
при общуване и добронамерено отношение. Усвояват модели на отношение, изразя-
ват съпричастност, подкрепа, толерантност чрез думи, прегръдка, жестове, интона-
ция. Конфликтите се свеждат до минимум след като правилата са изяснени и спазени 
от децата. Формирането на норми на общуване в групата изискват кредит на доверие 
от всеки към всички и обратно. Договарянето с децата на определени модели за пози-
тивно поведение и спазването им, гарантира висока степен на саморегулиране в про-
цеса на ежедневно общуване. Децата сами избират да започнат деня с приятелски 
поздрав – „Един за всички и всички за един”. С децата се обсъждат проблемите за деня 
и се избира по тяхна преценка „Дете на деня“ с добронамерено отношение. Призна-
нието е с много силен емоционален заряд и култивира умения на добро поведение.[3] 

 
Позитивни стратегии и сътрудничество във взаимодействието „детска 
градина - семейство“ 
 

Правилата на общуване е препоръчително да се изработват съвместно с родите-
лите, за да се очертае рамката на правата и задълженията и да се изгради споразуме-
ние за отношенията в детската градина. Децата се възпитават в етични правила и нор-
ми, които трябва да се поддържат от семейството и детското заведение. В сегашните 
условия тези взаимоотношения трябва да се изграждат на принципите на сътрудни-
чеството, на взаимното уважение, отговорност, сърдечност и толерантност. А това 
означава учебно-възпитателният процес да се превърне в истински творчески труд, 
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който се отличава с непринуденост и свобода, с формирането на активна жизнена по-
зиция при детето, с цел подобряване на неговите постижения от учебна дейност.  

В контекста на взаимодействие със семейството детската градина е инициатив-
ният субект, координиращ влиянието на факторите от социално-педагогическата сис-
тема, разработващ материалите за работа с родителите и организиращ формите за по-
вишаване на педагогическата им култура. В контекста на взаимодействието с детска-
та градина, семейството е пасивният обект, възприемащ до голяма степен безкритич-
но предлаганите форми на сътрудничество. Така семейството може да бъде реален 
позитивен фактор в предвид непреходното му влияние върху детето. 

Ефективността на учебния процес като взаимодействие е предимно между учи-
теля и детето, но в голяма степен зависи от установените взаимоотношения със се-
мейството и сътрудничество с тях. Затова е добре формите на взаимодействие да ги 
разделяме на сътрудничество преди приема на детето в детското заведение и след 
приема. Преди приема са важни първите контакти с родителя – уведомителен разго-
вор, предварително посещение в групата, следобедни посещения. Формите на общу-
ване с родителите могат да се разгледат в две групи – традиционни и нетрадиционни. 

 

Традиционните форми могат да се систематизират в следните групи: 
Индивидуални – дискусии, консултации, срещи, дневник, кореспонденция, 

групови беседи. 
Индивидуалните форми имат перманентен характер. Прилагат се в зависимост 

от спецификата на конкретното семейство и индивидуалните особености на детето. 
Основната им цел се състои в установяване на доверителни взаимоотношения в про-
цеса на сътрудничество и определяне на обща педагогическа цел спрямо конкретното 
дете. 

Групови – семинари, родителски клубове, училище за родители, „Зелено учи-
лище“, изложби, настоятелство. 

Груповите форми се организират в зависимост от предпочитанията на родители-
те, общи проблеми в развитието на децата или съвместно решаване на въпроси, свър-
зани с функционирането на детската градина. Основната им цел е повишаване равни-
щето на груповата и индивидуалната компетентност относно дискутирания общ 
проблем. 

Колективни – родителски срещи, родителски събрания, конференции, открити 
занимания /ситуации/, конкурси, празници, развлечения, екскурзии. 

Колективните форми имат преднамерен характер. Основните им цели са две – 
обогатяване на представите на родителите относно образователния процес в детската 
градина и провокиране на родителската активност във възпитателните ориентации и 
практическата им реализация.[1]  

 
Родители и учители – опоненти или партньори 
 

Педагозите използват идеите, знанията и професионалния опит на родителите за 
обогатяване на живота в групата. Стимулирани са в търсенето и прилагането на 
различни стратегии за общуване с родителите и техните деца. А ето и някои от тях: 

 разбират по-добре децата, опознавайки близките им;  
 осъществяват взаимен обмен на информация за индивидуалните особености 

на всяко дете;  
 използват непосредствената помощ на родителите в педагогическия процес;  
 разчитат на съдействието на родителите при възникнали инциденти и проб-

леми.  
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 връзките, които се изграждат между учителите и родителите, оказват силно 
влияние върху децата и тяхното самочувствие, самооценка и умението им за 
общуване с околните; 

 създава се чувство за увереност на децата и родителите, защото работят 
заедно и наученото в детската градина се затвърждава у дома;  

 развиват се общности със споделени ценности и общи цели; 
 създават се връзки и партньорства между детска градина и семейство; 
 включването на родителите в дейностите на детската група създава нова сре-

да, която работи в полза на семейството и децата.[1] 
  
От съществено значение за създаване на благоприятна атмосфера, на необходи-

мия психически комфорт е самата личност на учителя – неговата обаятелност, широ-
ка култура, педагогическо майсторство, стил и такт на общуване, чувство за справед-
ливост, принципност, честност и пр.  

Учителите са творци в своя педагогически труд, чрез доброжелателно внимание 
и топлота на общуване спечелват сърцата на своите деца. Успех за учителя е, когато 
и самите деца са инициатори в общуването. Честотата на общуване зависи от получе-
ните знания, опит, норми на поведение и емоционални преживявания. Удовлетворя-
ват се интересите на подрастващите и очакванията им.  

Педагогът умее да контролира поведението си и е внимателен към партньорите 
си в общуването. Авторитетът на учителя сред децата се гради не върху положението 
което заема, не върху правата, които притежава, а преди всичко върху собствената му 
презентация, върху неговите лични и обществени добродетели, върху високата му 
научна подготовка и педагогическо майсторство, неговия стил и такт на общуване.  

Трябва да добавим, че за спечелване и поддържане на доверието на децата при 
общуването са нужни точност и своевременност на изпълнението на дадени обеща-
ния, уговорки, взаимодействия. Запазване на споделени тайни, лични проблеми, 
единство в думите и делата. Потвърждаване с действия, отношения и поведение. 
Особено важно е учителят да откликва адекватно на интелектуалните и емоционал-
ните състояния на децата при радост, тъга, скръб, затруднения, постигнати успехи, 
положителни промени в поведението и личностните качества.  

Възникването на конфликти сериозно затруднява педагогическото общуване в 
процеса на работа с децата. Учителя трябва да полага усилия за предотвратяването на 
затруднения и възникване на проблеми в общуването. Необходимо е добре да позна-
ва индивидуалните особености на всяко дете, за да прилага целесъобразни методи и 
похвати при организиране на педагогическо взаимодействие.  

Конфликти могат да се проявят едновременно между учители и деца, учители и 
родители, между самите деца, между самите учители, между училищното ръководст-
во. Причините за възникване на конфликтите могат да бъдат поразени от различни 
интереси на учители, родители и деца. Обикновено се смесват чувства на гняв, раз-
дразнение, тревожност и разочарование.  Конфликтите се предотвратяват с взаимни и 
партньорски отношения между родители и учители. С реализиране на общи цели и 
съвместна работа по отношение в развитието на учебно – възпитателния процес. [2] 

Родителите са най-влиятелните възпитатели на децата. Възпитателно – образо-
вателният процес се опира на помощта на родителя и неговия демократичен подход, 
изграждане на достойнство у родителя, позитивна семейна среда, приемане на фило-
софията за позитивна дисциплина и позитивно възпитание. Развитието в предучи-
лищна възраст определя до голяма степен съдбата на човека, защото зависи от роди-
телите и възпитателите. Родителите не трябва да изпитват вина при вземане на реше-
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ния спрямо децата, а да се чувстват комфортно като възпитатели, тъй като здрави де-
ца се възпитават от родители с развито чувство на самосъзнание.  

 
Празници в детската градина – стрес за децата, удоволствие за родителя и 
изява за учителя 

 

Празникът в детската градина е най-вълнуващото преживяване за децата. Орга-
низацията и провеждането на празниците са съобразени с възрастовите особености на 
подрастващите и тяхната емоционална зрялост. Празниците в детската градина са 
форми на педагогическо взаимодействие, чрез които детето се ориентира със съвре-
менната морално-ценностна система на възрастните. На детските учители се пада 
първата и огромна чест и отговорност да формират личността на детето. Затова всяка 
дейност насочена към успешна социализация на децата, към изявата им и изгражда-
нето им като свободни хора.  

 

„Аз обичам народния живот, неговите песни и пословици, с неговите приказки 
и легенди, с неговите обреди и обичаи … Аз бих желал да покажа всекиму моя народ 
с неговите бели къщи, с неговите песни и празнични обреди .”[4] 

 

Празниците създават атмосфера, в която децата изпитват удоволствие от общу-
ването с другите, от възможността да участват в творческата игра. По достъпен на-
чин се постига осмисляне на някои събития – децата се приобщават към традициите 
чрез костюмите, музиката и танците. Интересът към празниците става предпоставка 
за формиране на организирано поведение. Децата овладяват норми на лично и об-
ществено поведение, стават внимателни и отзивчиви помежду си, проявяват учтивост 
към гостите, изпълняват точно указанията на учителя.  

Възпитателното въздействие на празниците зависи от тяхната организация и на-
чин на провеждане. Съдържанието се подбира с оглед задачите и идейната същност 
на празника. Той носи по-пълни преживявания и не изморява децата, когато те са 
преки участници в него. Необходима е предварителна подготовка. Чрез най-различни 
средства и игри децата осмислят тези впечатления.  

Възпитателно значение има и участието им в самата подготовка за празника – 
изработване на картички, украса на занималнята, реквизити за драматизация и др. По 
такъв начин предстоящото тържество става цел, която насочва дейността на децата и 
съдейства за резултатно формиране на детската личност, за формиране на детския ко-
лектив. Приятните чувства, ярките впечатления се осмислят по-късно, когато станат 
предмет на знанията, 2-3 дни след провеждане на празника. Децата ги отразяват в ри-
сунките си, съставят разкази по впечатления и преживявания. Преживяното става със-
тавна част и на сюжетно-ролевите игри, а понякога и самостоятелна тема на игрите.[4] 

 

Ето и някои примери за такива празници, които са се наложили в педагогичес-
ката практика: 

‐ „Златна Есен” – с това тържество децата ще покажат прелестите и красотата 
на сезона есен пред своите родители.  

‐ На 21 ноември отбелязваме Деня на християнското семейство. 
‐ От зимните празници много хубав празник е Бабинден. По стар народен оби-

чай ще пресъздадем как младите майки са поливали на бабите. 
‐ Друг народен обичай, който децата очакват с нетърпение, е Баба Марта. Тя 

пристига в детската градина с ярка носия, с голяма шарена торба, пълна с 
мартеници, разказва им интересни легенди за мартениците, а децата пеят 
песни, казват стихотворения. Накрая тя закичва всички деца с мартенички, 
като ги благославя да са бели и червени, пожелава им здраве, сила и дълъг 
живот. 
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‐ Осми март е чакан и желан празник за цялото семейство. Чрез своята изява 
на този ден децата разкриват обичта, признателността и таланта си пред 
своите родители. Развиват се социални умения за самооценка, норми на по-
ведение, чувстват емоционална удовлетвореност, утвърждават се сред прия-
тели и роднини със своя потенциал. 

 

Изводи 
 

Резултатите са налице и може би това ни кара все още да вярваме в „магията“ на 
учителството – от случаен сбор деца да създадеш, изградиш и възпиташ единен, пул-
сиращ организъм, който излъчва светлина, доброта, любов и очаква своето бъдеще с 
надежда. 

За успешно сътрудничество между семейството и детската градина може да 
формулираме следните цели: 

 Мотивация на родителя за активно участие във взаимодействието с детската 
градина. 

 Независимо от компетентностите на родителите да се осъществява обмяна на 
идеи, проблеми и изяви. 

 Взаимно доверие и уважение за полезно и пълноценна сътрудничество. 
 Сътрудничеството на детската градина и семейството е ефективно и резул-

татно, когато е изградено на принципите на доброволност, разнообразие и 
избор. 

 Важно е родителите да видят позитивното отношение на учителя към детето 
и да разберат че педагога действа в негова полза.  

Най-добрият начин да привлечем родителите като партньори в детската градина 
е като демонстрираме уважение, вместо да се опитваме да ги поучаваме как да бъдат 
родители на своите деца. Менторският тон и обвиненията, директните съвети, които 
не са желани, се превръщат в бариера в комуникацията. Амбициозната цел да проме-
ним някого е обречена на неуспех, защото трудно можем да променим мнението на 
другите. Можем да помогнем на родителите да поискат промяната в нелекия път към 
детската градина. Партньорската комуникация със семействата се гради на основата 
на взаимното уважение и приемането на родителя. 

Разбирането на родителя, а не на осъждането или оценяването на неговото пове-
дение е от полза за постигане на педагогическите цели в детската градина. Родител-
ската обич е силен мотиватор за действие и преодоляване на трудности. Родителите 
развиват борбеност, готови са да защитават децата си и да приемат промените.  

Партньорските взаимоотношения с родителите е важно да бъде постоянен 
процес.  
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Abstract: Children are our future. Our mission as parents and teachers is to improve the 
quality of their life – how to learn better and how to live better by learning. Learning from 
textbooks using old methods is not enough for children nowadays. The new generation of 
talented thinkers living in the world of technology evolution that allows them to search 
more and more. Project-based learning is one of the most innovative and creative methods 
used at kindergartens and schools. Thus, children are able to learn making projects as 
playing a game which is funny and interesting at the same time.   

Key words: project-based learning, innovative method, new generation children, projects 
 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
   „Как трябва да образоваме децата си?  

От поколения го правим по изключително погрешен начин.  
По-наложително е да го правим правилно. Светът преминава през революционни 

промени. За да ги посрещнем, имаме нужда от революция в образованието“. [6] 
 

Децата са нашето богатство. Те са бъдещето ни, нашето естествено продълже-
ние, наши учители и огледало, в което се оглеждаме, за да видим как сме се справили 
като родители, учители,  и какво ни липсва, за да станем още по-добра версия на себе 
си; по-успешна версия, която да бъде пример за децата ни, еталон за добри маниери, 
изграждане на стабилна психика и характер, както и оформяне на ценностна система 
и създаване на добра комуникация с хората около нас. 

Днешните деца са безкрайно талантливи, будни, любознателни, търсещи и на-
миращи. Еволюцията ги превърна в нещо много по-различно от това, което бяхме ние 
в нашето детство – далеч от социални мрежи, Тик Ток, Инстаграм, Фейсбук и др. 
Детството ни се крепеше на базата на игри до свечеряване, провеждане на телефонни 
разговори и изпращане до дома – едни безкрайни разходки, създали силна връзка и 
верни приятелства. Днешните деца не са такива. Те са запознати с технологиите, смея 
да твърдя още в момента, в който поемат своя първи дъх на тази земя. Вероятно всич-
ки сте забелязвали как добре се справя едно дете на година и половина със смарт те-
лефон. Тази технологична свобода и огромен потенциал, които носят в себе си, е при-
чина днешното обучение да приема нови и нови форми, които да формират креатив-
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ното мислене на децата, да развива тяхното въображение, да спомага работата в екип 
и създаването на проекти и др.. Една черна дъска в училище, както и класическите 
методи на обучаване в детска градина вече не са достатъчни за нуждите на днешното 
подрастващо поколение.  

Един от важните компоненти в съвременното образование се нарича „проектно-
базирано обучение“ (ПБО).  

„Джон Дюи е признат за един от първите привърженици на обучението, базира-
но на проекти или поне на неговите принципи чрез идеята си за „учене чрез правене“. 
В My Pedagogical Creed (1897) Дюи изброява своите вярвания, включително възгледа, 
че „учителят не е в училището, за да налага определени идеи или да формира опреде-
лени навици у детето, а е там като член на общността, за да избира влиянията, които 
трябва да въздействат на детето и да му помага да реагира правилно на тях. Поради 
тази причина той насърчава т. нар. експресивни или конструктивни дейности като 
център на корелация. Изследванията в областта на образованието са развили тази 
идея за преподаване и учене в методология, известна като „учене, базирано на про-
екти“. [11] 

Уилям Хърд Килпатрик изгражда теорията на Дюи, който е негов учител, и въ-
вежда метода на проекта като компонент на проблемния метод на преподаване на 
Дюи. 

Някои учени (напр. Джеймс Г. Грино) също свързват базираното на проекти 
учене с перспективата на Жан Пиаже за „ситуирано учене“, и теории за конструкти-
визъм. Пиаже застъпва една идея, в която ученето не стъпва на основата на запаметя-
ването. Чрез тази негова теория, обучението, което е базирано на проекти, бива счи-
тано за метод, който ангажира учениците и тяхното внимание, като ги насочва да 
мислят креативно, да измислят, да изграждат ученето като един процес с бъдеще – 
определено нещо много различно от придобиването на определена база знания за да-
ден период. ПБО продължава да се развива благодарение на теориите на образова-
нието, основани на опита и на възприятията, предложени от Ян Коменски, Мария 
Монтесори, Йохан Хайнрих Песталоци.  

 

И след историческата фактология, нека видим какво всъщност представлява 
проектно-базираното обучение. „Същността на проектния метод в образованието е 
създаването на такава организация на педагогическия процес, при която децата при-
добиват знания и умения, опит от творческа дейност, емоционално-ценностно отно-
шение към действителността в процеса на планиране и изпълнение на постепенно ус-
ложняващи се практически дейности (задачи)”. [5] „ Нека пробвам да дам дефиниция 
на проектно-базираното обучение по един по-лесен начин. Сигурно много от вас са 
чували фразата: „elevator speech / pitch”. Буквално от английски означава „асансьорна 
реч“. [9] Това е кратка информация, която може да се обмени по време на един асан-
сьорен, споделен момент между двама непознати. Също това е  кратко, точно и ясно 
формулиране на идея. Използването в учебна среда е също толкова ефективно, защо-
то да кажеш правилните неща в стегната форма, в едно съвсем точно и подходящо 
време, е важно в забързаният и стресиращ свят на технологии и интензивен живот.  

„ПБО е процес на учене чрез идентифициране на реален проблем и разработва-
не на решението му. Децата показват наученото като „пътешестват“ през разнообраз-
ни теми и материала по различните учебни предмети, а не се фокусират само върху 
конкретния урок, който преподавате в момента.“ [9] Но това ли е всичко и изчерпате-
лен ли е отговорът? Не. „ПБО е стратегия за учене, която обхваща едновременно раз-
лични учебни предмети. Това се постига като учителят насърчава учениците да иден-
тифицират през изследване истински световен проблем (на местно или глобално ни-
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во), да разработят решение, прилагайки доказателства за подкрепа и да представят 
решението по интересен и интерактивен начин, като използват набор от съвременни 
средства за визуализация”. [9] ПБО е един различен и иновативен метод. Преподава-
нето е удоволствие както за децата, така и за учителя. Това е една приказка, която 
преминава през различни сюжети, има интересна проблематика, която е необходимо 
да се реши, както и дейност, която следва да бъде развита. Ученето се състои в нами-
ране на решението на проблема. Квинтесенцията на проектно – базираното обучение, 
че учителят трябва да „запали“ децата, така да им преподава, че те с желание и ус-
мивка да учат и да участват в създаването на нещо.  

 
Има няколко елемента, които са в основата на проектно-базираното обу-

чение. Това са: 
 

 Ролеви игри 
 Разиграване на реални сценарии 
 Смесване на жанрове за писане 
 Смесване на жанрове за четене 
 Подходящо оценяване 
 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 
 Ученически избор 
 Сътрудничество 
 Разнообразни методи на комуникация (писане, обсъждане, визуализа-

ция, презентиране и т.н.) 
 

Тези елементи не изискват да бъдат включени едновременно, за да може да се 
създаде перфектният урок по ПБО. Важното е да участват във вашата работа като 
учител. Една от мисиите на ПБО е да достигне до всички деца, а работата на учители-
те е да подготвят децата за живия живот. „ПБО знае много добре, че децата са раз-
лични, възприемат материала по различен начин и съответно не могат да се оценят 
по един и същи начин. Учителят е с тежката задача да премине през много проекти – 
от планиране, подготовка до организация на огромно количество информация. Доб-
рата новина е, че щом децата имат поставена задача, те я изпълняват с необходимото 
сериозно отношение и получават много повече от това, което може да им даде един 
учебник.” [1] 

Мотото на този проект е „Всичко, което опознавам, знам за какво ми е и къ-
де и как мога да приложа знанията и уменията си“. [3] В този доклад ще разгледа-
ме ПБО в една конкретна среда – тази в детската градина. В чисто възрастов план 
разделяме на 3 групи етапите на ПБО.  

 Първи етап – подражателно – изпълнителски (3 – 5 години) 
 Развиващ етап (5 – 6 години) 
 Творчески етап (6 – 7 години)  
 
Организационният план на едно такова обучени включва:  
 Подбор на темата – Учителят търси възможност за по-голяма интеграция 

по различни образователни направления и покриване на максимален брой 
образователни стандарти да отчита интереса на децата и да търси възмож-
ност за изявата им. 
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 Комуникация с децата – пред децата са поставени 4 основни казуса за 
размишление, които са свързани с вече набелязаната цел. Това са въпроси-
те: 1. Какво знам?, 2. Какво искам да разбера?, 3. Какво ми е нужно да 
науча? 4. Как да го науча? 

 Съставяне на проектен план – Тук се планират дейностите, оформят се 
работни или творчески групи (според естеството на дейността), определят 
се срокове и се планира материалната част на проекта. (Разбира се, родите-
лите са уведомени с писмо за проекта от учителя. То има за цел не само 
информация относно проекта, а и разрешение за участие в медийна изява 
на детето, екскурзия и др. По този начин родителите също стават съпри-
частни с този проект и помагат за реализацията му). 

 Реализация на проекта – Според възрастта, социално, психическо и инте-
лектуално развитие на децата, учителят подбира най-подходящите форми 
за педагогическо взаимодействие. Реализацията на проекта съдържа в себе 
си няколко дейности:  

 

 Проучвателна 
 Експериментална 
 Творческа 
 Продуктивна 
 

Проучвателната или още наричана изследователска дейност предразполага 
към обсъждане и решаване на проблемни ситуации, тук включваме и брейнстор-
мингът (мозъчна атака). 

Експериментално-творческата – Организират се практически, експериментал-
ни дейности, изпробват се най-различни варианти, проверява се автентичността на 
твърденията, прави се сравнение, съпоставка, обобщение на информацията. По време 
на този етап се канят външни лектори, организират се проучвателни походи и т.н.  

Продуктивна – Проектната работа има крайна цел да създаде един продукт – 
плод на екипа. Учителят създава възможности, чрез които децата да извадят творчес-
кото, креативното и интелектуалното мислене, за да го приложат. 

Презентацията на проекта може да се направи по два начина- както от децата, 
така и от учителя. За децата този ден на презентиране е празник, защото виждат 
идеите си и труда си осъществен. Това е голяма радост за тях. Родителите са публика, 
поканени са и други гости, защото са спомогнали за реализацията на проекта. Реф-
лексията на децата се състои от оценка, самооценка, получаване на насоки, обучение 
по придобиване на умения, работа в екип, преценка на информация и материали и 
взаимно сътрудничество. Като всеки проект, и тук имаме портфолио, което съдържа: 

 

 Проектен план 
 Проектен график 
 Писмо до родителите на детето 
 Чек-лист 
 Визуални резултати от финала на проекта 
 Презентация 
 

Има няколко типа проекти. Като продължителност са дългосрочни (1 и повече 
година), средносрочни (няколко месеца), краткосрочни (месец, седмица, ден).  

Преобладаващият метод съдържа в себе си: изследователски, информа-
ционни, творчески; игрови, приключенски, практико-ориентирани. Многопла-
нови – включват няколко метода. Тук имаме също ниво на интеграция (вътреш-
номатематични, интегративноблокови, комплексни, глобални), обхват (в рамки-
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те на една група, на няколко групи, деца от детска градина и ученици от училище и 
международен проект) и проектна идея. 

Един от най-ярките примери, които можем да дадем за проект в ПБО в детска 
градина и училище, е Red Paper Plane – проект, създаден от едно младо, българско 
семейство. Този проект достига глобални измерения.  

Преди 6 години Цвети и Георги Камови рещават да направят по-смислени, 
обогатяващи и интересни игри за децата си, които да кореспондират на техния потен-
циал и потребности. Възрастовата граница е 4-6 години – възраст, в която умовете на 
децата се променят и те имат нужда от истински предизвикателства. Колаборацията 
между специалностите на двамата съпрузи (управление на проекти и дизайн мислене 
и иновации) водят до появата на първата тогава Мисия: Главен готвач. Мисия е все 
още използваният термин, който се употребява с метода дизайн мислене. От уста на 
уста, от приятел на приятел, стигат до учебната среда. Там всичко заработва със заси-
лении инструменти за екипна работа, прототипиране, обратна връзка и управление на 
времето. Учебната програма се нарича „Дизайн шампиони“ и е годишна, като всеки 
месец децата имат ново приключение. За мен проектите на Red Paper Plane са изклю-
чително интригуващи. Примери са: Мисия: Орнитолог, Мисия: Семеен спортен 
отбор, Мисия: Автомобилен дизайнер – Шейната на Дядо Коледа, Мисия: Магия 
за щастливи спомени, Мисия: Олимпийски игри, Мисия: Космонавт, Мисия: 
Архитект, Мисия: Еколог и др. 

В началото програмата е двуезична – на български и английски и достига до 83 
държави в света. Поддържането на двуезичен формат носи своята сложност и тежест, 
затова Цвети и Георги решават да запазят българската версия. Учебната програма се 
провежда в редица български неделни училища по света. Желанието на родители и 
учители е децата да учат по иновативен, креативен и забавен начин. 

Според Цвети, най-трудната част в ПБО, е самият проект. За нея учителят 
трябва да подходи доста отговорно и децата да осъзнават, че това не е просто едно 
весело занимание, а задача, която да отговаря на високите изисквания за провеждане 
на ПБО. Едно от главните условия е да се управлява от методология за проектно уп-
равление, като „дизайн мисленето“, което в момента е най-разпространено в свето-
вен мащаб за тази цел. Дизайн мисленето се свързва с процеса на измисляне и разра-
ботване на иновациите. В учебна среда дизайн мисленето помага на децата да орга-
низират информация и идеи, да вземат решения, да подобряват ежедневни или ком-
плексни ситуации и да придобиват знания и умения. С всеки изпълнен проект децата 
научават, че могат да създават нови и смислени решения и свикват, че има процес, 
който им съдейства. Малките дизайнери се превръщат в активни участници в света, 
който ги заобикаля и биват провокирани да го подобряват във всеки един аспект. 
Чрез дизайн мисленето може да се развиват умения, да се усвояват устойчиво знания, 
да се заяви категорично, че се правят проекти.  

Прилагането на програмата Red Paper Plane се случва чрез прием два пъти в 
годината – април за старт през септември и декември за старт през месец март. 
Приемат се определен брой учители. Изискванията към детската градина са да имат 
мултимедия, цветен принтер и учители с висока мотивация за проектна работа през 
учебната година. Съотношението възрастен – деца са 1:12, но ако има групи с деца 
над тази бройка, учителите трябва да са двама. Настройката на учителя е от изключи-
телна важност. Той трябва да може да преминава плавно от етап в етап, за да доведе 
усилията до финал. Учителят трябва да остави децата да опитват и грешат, да не мо-
гат, да се колебаят, да се чудят и видимо да не успяват. По този начин методът рабо-
ти безотказно с грешките, превръщайки ги в безценни уроци, които развиват уме-
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нията. „Ако предотвратяваме грешките, предотвратяваме ученето“ [4] е една от 
квинтесенциите на Red Paper Plane. 

За да се включат в програмата Red Paper Plane, детската градина трябва да из-
пълни още едно условие, а именно децата да са на възраст 4 години (2. група,  
3. група, 4. група). След 4-годишна възраст децата преминават от един етап на разви-
тие в друг, започват да проявяват логика и др. Понеже стандартните игри (игра на 
развален телефон, четене на приказки, редене на пъзел и конструктори) омръвзват, 
Цвети и Георги измислят първата мисия за своите деца, водени от великата мисъл на 
Виктор Франкъл „Когато вече не можем да променим дадена ситуация, ние сме пре-
дизвикани да променим себе си“. 

Мисия: Главен готвач e много подходяща за нашите малки приятели в детска-
та градина. Един от основните подходи е, че се сменя рязко подхода – не само да се 
търсят различни и интересни игри, а самите ние – учители и родители да изиграем 
ролята си по различен начин. Жокерът за помощ от приятел се оказва отново дизайн 
мисленето. Започва се с разработка на мисията – първа стъпка храната. Как можем да 
я направим по-интересна и забавна? Ако детето обича да помага при приготвянето на 
храната или подреждането и сервирането на масата, това е идеална възможност да 
представим цялата дейност като проект. По този начин детето ще се постарае още 
повече, защото ще се чувства значимо. То ще наблюдава какво се приготвя у дома в 
продължение на 5 дни и ще си води записки заедно с един от родителите. Неделното 
меню ще избере то, преглеждайки ястията от списъка. В неделя ще се отиде до хи-
пермаркет, ще се напазаруват продукти, ще се сготви заедно разбира се, ще се подре-
ди масата и всички заедно ще обядват. Мисия: Главен готвач е изпълнена успешно! 

„Учителството не е професия. Учителството е призвание – най-висшето, най-
трудното и най-благородното призвание – създаването на хора личности“. [4] 

И в този ред на мисли, може все още да не съм дипломиран учител, но истината 
е, че постоянно мисля как да се развивам и как да впечатля моите бъдещи ученици. 
Споделям идея за ПБО за детска градина, което ще се проведе през месец май по по-
вод Празник на буквите – 24-ти май. Ще запозная децата с моята стихосбирка, ще им 
поставя задача всеки от тях да измисли по един или два реда, които ще съберем на 
края в общо стихотворение. Темата, разбира се са нашите любими букви. Аз ще по-
дам първи ред, а децата ще започнат да дават идеи. През този месец ще имат за зада-
ча да нарисуват корица на бъдещата книжка, в която ще поместим стихитворенията, 
които ще напишем заедно. По време на заниманията им по рисуване на корица ще им 
пусна класическа музика от Моцарт, Брамс или Лист. На финала на проекта ще има-
ме събитие, в което ще представим стихотворенията, като всяко от децата ще държи 
картичка (нарисуваната от него корица на книга), а вътре ще са написани стихчетата. 
Те ще ги рецитират наизуст, а всяко ще има коронка с буквичка на главата. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Както виждаме, идеите за проектно-базирано обучени са много. Колкото повече 

навлизаме в сърцевината, толкова повече възможности ни се предлагат. Иноватив-
ният проект, креативността, талантите на детето, наравно с интелектуалната и соци-
ална принадлежност, водят до откриване на нови, образователни хоризонти. Въвли-
чането на децата във висококачествени проекти им дава ключови умения. С този ме-
тод децата учат, но се и забавляват, чувстват се полезни, но не са изцедени от натруп-
ването на суха материя. Методите опит, откриване, анализиране, реализирани чрез 
групова работа, са част от това обучение, които са един чудесен начин детето да раз-
вие умения за концентрация, работа в екип,  творчество  и др. Проектно-базираното 
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обучение дава възможност на учителите да видят уменията и характера на всяко дете 
и да им предоставят свобода да работят в посока на тяхното позитивно развитие. 
Проектно-базираното обучение в детска градина е иновативен подход, с който под-
тикваме децата да придобият нови знания на фона на различни прийоми. 
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Abstract. The issue of social assistance is very important for the functioning of the modern 
state. The implementation of the social functions of the State in many cases determines the 
satisfaction of citizens with the implementation of public services by administrative bodies. 
The purpose of this publication is to analyze social assistance conditions in Poland. 
Particular attention was paid to the role of Social Assistance Centers and Tasks of 
Regional Social Assistance Centers in the publication. Based on the analysis, it can be 
concluded that the basic institutions established to implement the tasks of the Commune in 
the field of social assistance are Commune and Municipal Social Welfare Centers. These 
centers carry out numerous tasks necessary to provide social assistance to individuals. At 
the regional level, they are supported by Regional Social Policy Centers. These centers 
perform social policy tasks implemented by voivodship self-governments. 
 
Keywords: social assistance, social policy, quality of life, social welfare, the tasks, the role, 
my experience. 

 
 

Introduction 
Social assistance centers are organizational units that implement social welfare tasks 

in communes. In Poland, there are approx. 2.5 thousand centers social assistance, in which 
51,738 employees are employed (data for 2014). Performing their tasks in the field of social 
assistance, they manage with the decisions of the commune head (mayor, city president), 
while carrying out tasks commissioned in the field of government administration, are 
guided by the arrangements provided by voivode. The head of the village mayor (mayor, 
city president) gives help to the manager of the center social authorization to issue 
administrative decisions in individual matters in the field of social assistance falling within 
the competence of the commune. 

Act of 12 March 2004 on social assistance (Journal of Laws of 2015, item 163) 
determines the subjective and objective scope of the operation of the social welfare system 
in Poland. Tasks carried out by local government aid organizational units social assistance 
in the field of social assistance are specified in individual articles of the cited act. 

 
The role of Social Welfare Centers 
Social assistance centers operate based on the center’s statute and regulations. The 

organizational structure of the centers varies depending on the size of the commune and the 
scale problems. For this reason, the most extensive structure is in large cities. However, the 
head of such a center is always a director who reports supervision of the commune head 
(mayor or president). At the same time, it is his duty to submit to the commune council or 
city council an annual report on the center’s activities regarding social assistance. It is also 
an employer for employees of the center (KowalskaKantyka and Kantyka, 2011). 
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The organizational structure of such a center may consist of departments, sections or 
teams, which directly perform municipal tasks related to social assistance. Most often the 
centers are divided into implementing departments (Kowalska-Kantyka and Kantyka, 
2011): 

- environmental aid, 
- benefits, 
- care services, 
- administration of the center. 
 
The tasks of individual departments are presented in Table 3. Moreover, at the aid 

centers social, the commune may create other institutions that will perform tasks 
independently of social assistance. Such institutions may be, inter alia, (Kowalska-Kantyka 
and Kantyka, 2011): 

- self-help houses, 
- occupational therapy workshops, 
- community clubs, 
- shelters for the homeless, 
- eateries. 
 
Usually, this cooperation is limited to the environment in the same region’s activities. 

The scale of this cooperation is different because it depends on the possibility of and the 
willingness to act on the initiative. Collaboration with organizations and non-governmental 
organizations can be implemented as (Baranowska, 2012): 

 activities related to activities in the field of social assistance, 
 we have committed to making certain statements, such as: 
 additional common rooms, 
 crisis intervention method, 
 organization of corrective gymnastics, 
 providing psychological counseling, 
 group support etc. 
 

In Poland, the widest part is a cooperation between states and non-governmental 
institutions such as Caritas, the Polish Red Cross, and the Society of Friends Kids. Food aid 
is organized in cooperation with food banks, and cooperation with Catholic Catholics in the 
collection of church tables or organizing holidays for children and teenagers. The institution 
from which the center of assistance establishes close cooperation constitutes the poviat 
labor office. This makes it possible to expand job offers, as well as information on training. 
Regarding the flue gas exhaust system Sports means of sports care, or school educators 
(Szyszka, 2014). 

As can be seen from the above considerations, social welfare centers are the closest 
ones to citizens and the main institution they can go to when they fail to cope with difficult 
life situations. However, the work of these centers requires constant cooperation with other 
entities of the social welfare system. 

The forced placement in a social welfare home is triggered when a person incapable 
to meet basic life needs does not consent to be admitted to the Home, and the lack of care is 
life-threatening for this person. In such a case, the social welfare authority may apply to the 
guardianship court. 

Most often the stay is paid for by the resident. Usually, from a person's pension. In the 
case of a fee charged to a resident, it may not exceed 70% of income. If the person does not 
have a pension, the fee is paid by the spouses, children or parents. If, based on a court 
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decision, a person or their close family did not have financial resources, the state pays for 
the stay. 

 
The tasks of Social Welfare Centers 
1)  development and implementation of a municipal problem-solving strategy  with 

particular emphasis on social welfare programs, prevention and solving alcohol 
misuse and other problems aimed at the integration of people and families from 
special risk groups, 

2)  preparation, in accordance with art. 16a, evaluation in the field of social 
assistance, 

3)  providing shelter, meals and the necessary clothes to people deprived of it, 
4)  granting and paying periodic benefits, 
5)  granting and paying specific benefits, 
6)  granting and paying special-purpose allowances to cover expenses resulting from 

a random event, 
7)  granting and paying special-purpose allowances to cover expenses for health 

services for the homeless and other people who do not have income and the 
possibility of receiving benefits under the provisions on healthcare services 
financed from public funds, 

8)  granting specific benefits in the form of a credited ticket, 
9)  payment of contributions for retirement and disability insurance for a person who 

will resign from employment due to the necessity to exercise direct, personal 
care for a long-term or seriously ill family member and common non-resident 
mother, father or siblings, 

10)  social work, 
11)  organizing and providing care services, including specialist services, at the place 

of residence, except for specialist care services for people with mental disorders, 
12)  running and providing places in sheltered flats, 
13)  feeding children, 
14)  arranging a funeral, including for the homeless, 
15)  referring to a social welfare home and paying for the stay resident of the 

commune in this house, 
16)  helping people who have difficulties adjusting to life after dismissal from a 

prison, 
17)  preparing reporting and submitting it to the competent authority voivode, also in 

the form of an electronic document, with the application of the ICT system, 
18)  establishing and maintaining a social welfare center, including ensuring funds for 

employee salaries, 
19)  granting and paying permanent benefits, 
20)  payment of health insurance premiums specified in the regulations on health care 

services financed from public funds. 
 
My experience 
From my experience, about 10 people from the Home declared that they did not want 

to be placed. But because of their very serious health condition, they were forced because 
of the act the court's decision. 

My purpose, as a volunteer in giving psychological help, was to talk about the 
priorities of staying at home, that it's better than back to life on the street. Also, the goal 
was psychological support to get used to the new conditions. 
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Most of the people in St. Brother Albert's Social Aid House were addicted and their 
health was in a very serious condition (blind people, hallucinations, alcohol paranoia, 
Korsakoff's syndrome and Wernicke's encephalopathy). 

Also, people with dementia, with organic syndromes, Alzheimer’s, rarely 
schizophrenia. Another part of the inhabitants suffered from serious somatic illness and 
depression as a result. 

People, especially those suffering from alcohol-induced syndromes. They often show 
aggression towards employees and psychologists. They do not want to stay in the Home, 
because of the total ban on alcohol and drugs, and the prohibition on bringing by their 
relatives. 

Often people did not want to stay there because they could not relate to each other in 
other conditions, people living in those times in very difficult conditions or did not have a 
home. They had to be accustomed to the hygiene that was in force, to the order and rules of 
the house. They also had a plan of the day when they should come to eat. We are also 
talking about the new rules of social life. Often these people were taken out of the anti-
social environment. 

Psychologist's help: conducting supportive talks with residents under the supervision 
of a psychologist; conducting group activities; participation in the development of 
psychological opinions, official notes; observation of individuals and interactions between 
residents; help in solving current problems. 

During the pre-Christmas period, many Polish foundations organize a collection of 
gifts for the residents of the Homes. 

This is done on the basis that the residents write letters of what they would like to 
surround themselves (usually clothes, cosmetics or technology such as a telephone or 
radio), the foundation's volunteers place them on various sites on the Internet and everyone 
can become a Santa Claus for a needy person. Usually willing to help more than letters. I 
was Snowflake, my supervisor psychologist - Santa Claus. 

I also have the experience to be a volunteer in a Support center for people with mental 
disorders. People came to the Support center of their own accord. Previously, these people 
were registered, and a group was created. The center is open from Monday to Friday from 
9:00 to 17:00. 

Most of these people suffered from schizophrenia, also it was bipolar disorder (manic-
depression) and Asperger's syndrome in adults. If we are talking about people who were fit 
for work were referred to advanced groups. The goal was to help and prepare people for 
work. 

I had the opportunity to practice in the Center with people who were unfit for work. 
The purpose of the Support Center was to prepare people for everyday life and functioning 
in society. Various training sessions were conducted, such as cooking, cleaning, and 
hygiene talks. Also, intellectual activities to learn about the culture of other countries, 
group activities. There was also learning financial management, going to the cinema 
together, or, for example, bowling. 

Psychologists help by conducting group activities, giving individual mental support to 
the residents, observing individuals and interactions between residents, participating in the 
development of psychological opinions, and helping in solving current problems. 

 
Summary 
Social assistance in Poland – an institution of social policy aimed at helping 

individuals and families overcome difficult life situations and leading to independence. The 
following social issues have been tackled by the social welfare system: poverty, social 
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exclusion (marginalization), homelessness, unemployment, disability and other difficult life 
situations, especially material ones. 

Based on the analysis carried out, it can be concluded that the main institutions at the 
level of municipalities and that are appointed to carry out the tasks of communes in the 
field of social assistance are Social Welfare Centers. These centers carry out numerous 
tasks necessary for granting social assistance to individuals. They are supported at the 
regional level by the Regional Centers for Social Policy. These centers carry out policy 
tasks implemented by voivodeship self-governments. 

The main problem I have come across in working as a volunteer and as a psychologist 
is the lack of experience in conducting individual support interviews. The psychologist who 
was also my supervisor had a lot of work and sometimes I did not have the support of a 
mediator. It is very hard to support a person with a very difficult life situation. 
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Янка Иванова Ангелова 
Бургаски свободен университет 
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WITH RESPECT TO ADOLESCENTS AND ADULTS 
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Abstract: The attitude of the patients towards their disease has many aspects, both 
conscious and unconscious. The survey presents the initial response of the patient to the 
diagnosis, the behavior in subsequent periods of chronic disease, the impact of the disease 
on the emotional state, on the self-perception, marital status, profession, and the 
importance of psychogenic factors in the etiology of diabetes.In the following material are 
presented the characteristics of the attitudes of 30 patients with diabetes 1 type from ages 
16 to 61(М=30,83; SD=15,093) from Bulgaria, 17 (56,7%) of whom are men and 
13(43,3%) women. Half of the patients in this study belong to the age group 16 to 18, with 
the other half being between 32 anw 61 years old. The results show the unconscious desire 
of the patients to dismiss the diabetes, devaluate the severity of the disease and experience 
a number of difficulties during the process of psychic integration. 
 
Keywords: attitudes towards the disease, diabetes 

 
 

Въведение 
Захарният диабет е едно от най-честите хронични заболявания в света. Напосле-

дък това заболяване започна да се изучава като социален проблем, който става все по-
тревожен. Това се дължи на непрекъснатото увеличаване на броя на хората, страдащи 
от захарен диабет, хроничния характер на хода на заболяването, развитието на раз-
лични усложнения, които водят до намаляване на качеството и продължителността на 
живота. Понастоящем в света има около 415 милиона души със захарен диабет, като 
се очаква през 2040 година броят им да достигне 642 милиона (IDF Diabetes Аtlas, 
2015). Захарният диабет е водеща причина за смърт в повечето развити страни. На 
всеки 10 секунди трима души се разболяват от захарен диабет и един умира от заха-
рен диабет. Заболяването е налице както във високоразвитите, така и в развиващите 
се страни, като около 80% от хората със захарен диабет живеят в страни с ниски и 
средни доходи. Налице е пандемия от захарен диабет. 

Диабет тип 1 е тежко хронично заболяване, което без адекватно лечение може да 
доведе до смърт. Лечението на диабета е необходимо, за да може човек да води нор-
мален и пълноценен начин на живот. От особена важност за контролиране на състоя-
нието на тези пациенти е тяхната кооперативност и активно участие в терапията. Бол-
ните от диабет тип 1 се нуждаят от ежедневно приложение на инсулин, редовно про-
следяване на кръвната захар, поддържане на здравословен начин на живот, диспан-
серни прегледи при ендокринолог, които са взаимно свързани помежду си и имат ед-
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накво значение за  правилното и ефикасно лечение. Подценяването и на един от тези 
компоненти, води до тежки усложнения. Основен проблем при пациентите със 
захарен диабет са развиващите се късни усложнения на болестта, които могат да до-
ведат до сериозни последици – слепота, хронична бъбречна недостатъчност и хемо-
диализа, ампутации на крайници, съдови усложнения, миокарден инфаркт, мозъчно-
съдова болест, инсулт. Тези усложнения водят до тежки последствия както за паци-
ента и семейството му, така и за цялото общество. 

Информацията за заболяването нарушава обичайното и безопасно съществуване 
на човек и изпълва живота му с трудни преживявания,сърцевината на които е страхът 
от смъртта. Диабетът за пациента и неговото семейство не е просто стресиращ, а има 
признаци на екстремни и кризисни ситуации и носи риск от психическа травма. 
Заболяването диабет често въвежда нови характеристики в емоционалното състояние 
на човек, увеличавайки спектъра от промени в личността и негативните емоции: 
психастеничност, хистероидност и хипохондрия, депресия, тревожност и др. Най-
често, наред с астеничните прояви, се отбелязват изразени невротични характеристи-
ки. При значителен брой пациенти емоционалното състояние е депресивно: чувстват 
самота, безпомощност, изоставеност, страх. Болестта може значително да трансфор-
мира самочувствието – пациентът започва да придобива нестабилен и често под-
ценяван характер (пациентът започва да се смята за недостатъчен, несигурен, нещас-
тен). 

Нагласата на пациента към заболяването определя в значителна степен намере-
нието на пациента да се държи по определен начин, готовността му за лечение, 
стриктното изпълнение на диетата, контрола на диабета и резултатите на пациентите. 
Нагласата на пациентите към лечението, като най-важният елемент на нагласата към 
болестта, има голямо значение при лечението и рехабилитацията на пациентите и 
оказва огромно влияние върху психологическата им адаптация към житейската ситуа-
ция, която се е променила поради заболяването, което трябва да се вземе предвид от 
специалистите, които взаимодействат с пациентите. Основните характеристики на 
нагласите на пациентите с диабет към лечението са: информираност на пациента и 
нужда от информация за болестта и лечението; връзка с лекуващия лекар по време на 
лечението; емоционални реакции към болестта и необходимостта от лечение. Степен-
та на тежест на тези допълващи се характеристики е показател за значимостта на наг-
ласата на пациента към лечението. 

За разлика от много други заболявания, диабетът изисква непрекъснато самоуп-
равление на грижите, дори когато пациентите са безсимптомни. Нагласите и мнения-
та на пациентите с диабет са силно зависими от специфични културни фактори, 
включително социалните мрежи на пациентите, познанията и мненията на семей-
ството и приятелите, както и загрижеността за болестта. В развиващите се страни 
знанията, нагласите и практиката на пациентите за диабет обикновено са много по-
лоши от тези в развитите страни, отчасти поради липсата на програми за обучение. 
Много културни фактори играят роля в успешната грижа за диабета, като влияят 
върху нагласите и мненията на пациентите, а нагласите варират значително в различ-
ните страни. Подобряването на обучението на пациентите е най-ефективният начин 
за намаляване на усложненията и разходите, свързани с диабета и неговото управле-
ние. Целенасочени и културно-чувствителни програми за обучение на пациентите не 
са възможни без по-добро разбиране на нагласите на пациентите с диабет. 

Забелязва се силна психична съпротива към интегрирано приемане на болестта, 
стремеж към нейното обезценяване и омаловажаване, в някои случаи – срам и не-
удобство, както и трудности в оценката тежестта на страданието. Този факт е в със-
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тояние да затрудни лечението и поддържането на диабета в разумни за болния гра-
ници. 

Обучението по управление на заболяванията е ключът към успешното управле-
ние на пациенти с диабет. Управлението на диабета при юноши трябва да се основава 
на интегриран подход за поддържане на гликемичния контрол, който определя психо-
социалната адаптация на младите пациенти. За да се увеличи максимално ефектив-
ността на традиционните лечения на диабета, от съществено значение е да се осигури 
на всички млади хора със заболяването и на лицата, които се грижат за тях, качестве-
но, структурирано образование. 

 
1. Обект и предмет на емпиричното изследване 
1.1. Обект на изследването. Обектът на изследването е нагласата на изследвани-

те болни към диабет тип 1. 
1.2. Предмет на емпиричното изследване. Предмет на изследването са различия-

та към нагласата към диабета при юноши и при възрастни лица, страдащи от заболя-
ването. 

 
2. Цел на изследването. Целта на емпиричното изследване е да се установят 

различията в нагласата към заболява нето при пациенти с диабет в сравнителен план: 
юноши и възрастни. 

 
3. Задачи на изследването. За да се постигне целта на изследването се поставят 

следните задачи: Да се проучат автори и научни литературни източници, които са раз-
глеждали темите за социалните нагласи и за диабета; Да се избере подходящ психоло-
гичен инструмент за събирането на данните за целта на изследването; Да се осигури 
необходимия брой лица от двете възрастови групи – юноши и възрастни, страдащи от 
диабет тип 1, които добро волно да попълнят въпросниците; Да се изследват раз-
личията в нагласата към заболяването (диабет тип 1) при изследваните лица според 
пола и според възрастта им; Да се изследва взаимовръзката между нуждата от спе 
циално обучение, сериозността на диабета, ценността на строгия контрол и психосо-
циалното въздействие на диабета при изследваните лица; Да се изследва взаимовръз-
ката между възрастта на изследваните болни с нуж дата от специално обучение, 
сериозността на диабета,ценността на строгия контрол и психосоциалното въз дейст-
вие надиабета при изследва ните лица; Да се анализират, представят и интерпретират 
получените резултати, така че да са ясни различията между въз растовите групи и да 
се потвърдят или отхвърлят издигнатите хипотези. 

 
4. Хипотези на изследването. В настоящото изследване се правят следните 

допускания: 
Хипотеза 1: Допуска се, че ще се открият значими различия в нагласите към 

диабет тип 1 според възрастта на изследваните лица. 
Хипотеза 2: Допуска се, че ще се открият значими различия според пола на 

изследваните лица в нагласите им към диабет тип 1. 
Хипотеза 3: Допуска се, че ще се открие значима положителна взаимовръзка 

между възприятието за сериозност на диабет тип 1 и нуждата от специално обучение 
при изследваните лица. 

Хипотеза 4: Допуска се, че ще се открие значима положителна взаимовръзка 
между възприятието за сериозност на диабет тип 1 и ценността на строгия контрол 
при изследваните лица. 
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Хипотеза 5: Допуска се, че ще се открие значима положителна взаимовръзка 
между възприятието за психосо циално въздействие на диабета и нуждата от специал-
но обучение при изследваните лица. 

 
5. Методи и инструменти на изследването. За целта на изследването е из-

ползван въпросник за изследване на нагласите към диабета, както и в допълнение са 
събрани данни за пола и възрастта на изследваните лица, стра дащи от диабет тип 1. 
В допълнение към въпросниците са събрани следните демографски данни за всяко из-
следвано лице: пол; възраст; семейно положение; продължителност на брака/ 
връзката; брой деца; местоживеене. 

5.1. Анкета за измерване нагласата към диабета – Diabetes Attitude Survey – 3 
(DAS-3). Анкетата за измерване нагласата към диабета – Diabetes Attitude Survey – 3 
съдържа следните пет скали (Anderson, Funnell, Fitzgerald, Gruppen, 1998): 

1) Нужда от специално обучение – скалата оценява отношението на респондента 
относно необходимостта здрав ните специалисти,които се грижат за пациенти с 
диабет, да имат специално обучение за преподаване, консулти ране и за техниките за 
промяна на поведението. Изчислената Алфа на Кронбах за настоящото изследване е 
рав на на 0,47, което е допустима стойност при малки скали; 

2) Сериозност на диабет тип 2 (за целите на настоящото изследване скалата е 
променена за тип 1) – скалата оценява отношението на респондента относно сериоз-
ността на диабет тип 2. Изчислената Алфа на Кронбах за настоящото изследване е 
равна на 0,93; 

3) Ценност на строгия контрол – оценява отношението на респондента относно 
потенциалната полза от строг контрол на глюкозата за пациентите. Изчислената Алфа 
на Кронбах за настоящото изследване е равна на 0,91; 

4) Психосоциално въздействие на диабета – скалата оценява отношението на 
респондента към психосоциалното въздействие на диабета върху живота на хората с 
това заболяване. Изчислената Алфа на Кронбах за настоящото изследване е равна на 
0,93; 

5) Автономност на пациента – скалата оценява нагласите на респондента относ-
но това дали пациентите трябва да бъдат основните вземащи решения по отношение 
на ежедневното самообслужване на заболяването им. Из числената Алфа на Кронбах 
за настоящото изследване е равна на 0,95. Според авторите DAS-3 е валиден и на 
дежден инструмент за изследване на нагласата към диабета и може да бъде използван 
за сравнение между различни групи лица, вкл. пациенти. Алфа на кронбах за отдел-
ните скали според авторите на инструмента варира между 0,65 до 0,80 (Anderson, 
Funnell,Fitzgerald, Gruppen, 1998). DAS-3 също е подходящ за оценка на ефективност-
та на обучителни програми, свързани с диабета. 

Ревизираният DAS се използва за: 1) измерване на отношението на пациентите 
към диабета и неговото лечение, 2) да се демонстрира, че противоречивите вярвания 
за диабета могат да бъдат приписани отчасти на членството в професионална група 
(напр. лекари срещу медицински сестри, брой години след завършване на училища за 
професионално обучение и на това дали се провежда специализирано лечение на 
диабета), 3) да демонстрира, че специалната програма за обучение на диабет за сту-
денти по медицина може да окаже влияние върху нагласите им към диабета и 4), за да 
покаже, че има връзка между нагласите на пациентите, свързани с диабета, и тяхното 
спазване на назначения режим (Anderson, Funnell, Fitzgerald, Gruppen, 1998). Реви-
зираният DAS също се използва за измерване на половите различия в нагласите за 
диабет, както и за сравняване и контрастиране на нагласите на здравни специалисти и 
пациенти (Anderson, Funnell, Fitzgerald, Gruppen, 1998). 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

351 

Инструментът включва 33 айтема (твърдения), на които се отговаря по 5 степен-
на скала тип Ликерт: 1 – Категорично несъгласен; 2 – Несъгласен; 3 – Неутрлен;  
4 – Съгласен; 5 – Категорично съгласен. 

 
Обработка на резултатите по подскали: 
1)  Нужда от специално обучение – сумират се суровите балове по айтеми: 1, 6, 

10, 17, 20. 
2)  Сериозност на диабет тип 1 – сумират се баловете по айтеми 2, 7,11, 15, 21, 

25, 31. Добавят се баловете по айтемите с обърната оценъчна скала (1=5, 
2=4р 3=3р 4=2, 5=1): 2, 7, 11 и 15. 

3)  Ценност на строгия контрол – сумират се айтеми 3, 8, 12, 16, 23,26, 28, 
добавят се резултатите от айтемите с обърната оценъчна скала: 3, 16, 23, 26 и 
28. 

4)  Психосоциално въздействие на диабета – сумата от айтеми 4, 13,18, 22, 29, 
33, добавят се баловете от айтеми с обърната оценъчна скала: 13. 

5)  Автономност на пациента – сумата от баловете по айтеми: 5, 9,14, 19, 24, 27, 
30, 32. 

 
6. Организация и етапи на изследването 
6.1. Изследвани лица. В настоящото изследване са включени 30 лица страдащи 

от диабет тип 1 на възраст от 16 до 61 години (М=30,83; SD=15,093) от България. По 
отношение на пола 17 (56,7%) от изследваните лица са от мъжки пол и 13(43,3%) са 
от женски. Изследваните лица са непознати на изследователя и са дали съгласието си 
за доброволно участие в изследването, което е анонимно. За целта на изследването 
всички изследвани лица са разделени на две групи по признак възраст, като лицата 
между 16 и 18 години са в категория юноши и състав ляват 50% от извадката и лицата 
на възраст 32-61 години са в категория възрастен (зрялост) и също съставляват 50% 
от извадката. Видно от представеното процентно разпре деление повечето от изслед-
ваните лица са от мъжки пол (56,67%), докато останалите 43,33% са от женски пол. 

6.2. Процедура и етапи на изследването. На подготвителния етап на изследване-
то бяха преведени, леко промене ни и оформени айтемите от анкетата, както и въпро-
сите по демографската част от изследването. Бяха подготве ни и писмени инструкции 
за попълване, така че да могат да се изпращат в електронен вариант и да се попълват 
без присъствието на изследователя, за да се улесни процедурата в пандемична обста-
новка и да се достигне до необходимия брой пациенти с диабет тип 1. В същинския 
етап на изследването всички материали бяха качени и организирани в Гугъл Формс. 
Адресите на изследването под формата на линк бяха споделени в интернет, като беше 
подадена инструкция към методиката със задължително изискване лицата да страдат 
от диабет тип 1. При събиране на 30 изследвани лица, резултатите бяха съхранени за 
последваща обработка. На заключителния етап от изследването данните бяха обрабо-
тени в SPSS 19., като при това бяха използвани следните анализи: 

-  анализ на вътрешната консистентност (Алфа на Кронбах) – след прекодира-
нето на айтемите за реверсиране; 

-  честотен анализ, описателна статистика; 
-  Mann-Whitney Test (за две независими извадки); 
-  корелационен анализ по Pearson. 
След това резултатите бяха интерпретирани и обобщени. 
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АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Описателна статистика на суров бал на изследваните лица с диабет по DAS-3 
По-долу са представени описателните статистики на суровия бал на изследвани-

те лица (N=30) от Анкетата за измерване нагласата към диабета – Diabetes Attitude 
Survey – 3 (DAS-3). 

 
Таблица 1. Описателни статистики на суров суровия бал на изследваните лица 

Анкетата за измерване нагласата към диабета (DAS-3) 

 
Забележка: 

N – Брой лица 
М – средна аритметична стойност 
SD – стандартно отклонение 
 

Според представените средни стойности в Таблица 1 изследваните лица се ха-
рактеризират с приблизително еднакви средни стойности, близки до 4, ако разделим 
суровия бал на броя айтеми по скалата, като леко по ви соки са по Нужда от спе-
циално обучение, по Ценност на строгия контрол и по Психосоциално въздействие на 
диабета. Резултатът показва, че изследваните лица като цяло демонстрират необходи-
мост здравните специa листи, които се грижат за пациенти с диабет, да имат специал-
но обучение за преподаване, консултиране и за техниките за промяна на поведението, 
както и смятат, че има полза от строгия контрол на глюкозата за самите тях. Също 
изследваните лица смятат, че диабетът оказва психосоциално въздействие върху 
живота им. 

2. Анализ на различията в нагласата към заболяването според пола и възрастта 
на изследваните лица с диабет 

Представени са анализ на различията внагласата към заболяването според пола 
и възрастта на изследваните лица с диабет. За статистическия анализ е използван не-
параметричен тест – на Ман-Уитни, доколкото броят на изследваните лица в подгру-
пите е малък (N≤17). 

2.1. Анализ на различията в нагласата към заболяването според възрастта на 
изследваните лица с диабет 

 N M SD Минимална 
стойност 

Максимална 
стойност 

Нужда от специално 
обучение 

30 17,63 1,810 15,00 21,00 

Сериозност на диабет 
тип 1 

30 22,90 5,208 9,00 34,00 

Ценност на строгия 
контрол 

30 24,30 4,010 16,00 35,00 

Психосоциално 
въздействие на диабета 

30 22,77 4,826 10,00 30,00 

Автономност на 
пациента 

30 23,97 6,931 9,00 39,00 
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По-долу (Таблица 2) са представени резултати от Mann-Whitney Test за устано-
вяване на това дали съществуват статистически значими различия в нагласата към 
заболяването според възрастта на изследваните лица с диабет. 

В категория юноша попадат лицата на възраст 16-18 години, докато в категория 
възрастен попадат лицата на възраст 32-61 години. 

 

Таблица 2. Различият в нагласата към заболяването  
според възрастта на изследваните лица с диабет 

 

Забележка: 
MR – среден ранг 
U – Mann-Whitney U 
p – ниво на статистическа значимост 
 

Видно от представените резултати в Таблица 2 се установяват статистически 
значими различия в нагласата към заболяването според възрастта на изследваните 
лица с диабет по отношение на: Сериозност надиабет тип 1 (U=59,500; p<0,05), 
Ценност на строгия контрол (U=64,000; p<0,05) и на Автономност на пациента 
(U=32,500; p<0,001). И по-конкретно резултатите сочат, че по-изразено е възприятие-
то за сериозност на заболяването (диа бет тип 1) при възрастните (MR=19,03) 
изследвани лица, в сравнение с юношите (MR=11,97). Също резултатите сочат, че в 
по-висока степен като значим се възприема строгия контрол от възрастните 
(MR=18,73) изследвани лица, в сравнение с юношите (MR=12,27). По отношение на 
автономността на пациентите, страдащи от диабет,анализът показва, че юношите 
(MR=20,83) в по-висока степен смятат, че пациентите трябва да бъдат основните взе-
мащи решения по отношение на ежедневното самообслужване на заболяването им в 
сравнение с възрастните (MR=10,17). Получените резултати дадоха основание да се 
потвърди допускането в Хипотеза 1, че ще се открият значими различия в нагласите 
към диабет тип 1 според възрастта на изследваните лица. 

 

2.2. Анализ на различията в нагласата към заболяването според пола на изслед-
ваните лица с диабет. По-долу (Таблица 3) са представени резултати от Mann-Whitney 
Test за установяване на това дали съществуват статис тически значими различия в 
нагласата към заболяването според пола на изследваните лица с диабет. 

 Група N MR U p 

Нужда от специално обучение 
Юноша 15 14,33 

95,000 0,461 
Възрастен 15 16,67 

Сериозност на диабет тип 1 
Юноша 15 11,97 

59,500 0,026 
Възрастен 15 19,03 

Ценност на строгия контрол 
Юноша 15 12,27 

64,000 0,042 
Възрастен 15 18,73 

Психосоциално въздействие на 
диабета 

Юноша 15 13,80 
87,000 0,285 

Възрастен 15 17,20 

Автономност на пациента 
Юноша 15 20,83 

32,500 0,000 
Възрастен 15 10,17 
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Таблица 3. Различият в нагласата към заболяването  
според пола на изследваните лица с диабет 

 
Забележка: 
MR – среден ранг 
U – Mann-Whitney U 
p – ниво на статистическа значимост 

 
Според представените резултати от извършеният анализ на различията в средни-

те не се установяват статистически значими (р>0,05) различия в нагласата към 
заболяването според пола на изследваните лица с диабет. 

Получените резултати дадоха основание да се отхвърли допускането в Хипотеза 2, 
че ще се открият значими различия според пола на изследваните лица в нагласите им 
към диабет тип 1. 

 
3. Корелационен анализ. По-долу са представени резултати от корелационен 

анализ по Пиърсън. 
3.1. Анализ на взаимовръзката между нуждата от специално обучение, сериоз-

ността на диабета, ценността на строгия контрол и психосоциалното въздействие на 
диабета при изследваните лица. По-долу са представени резултати от корелационен 
анализ по Пиърсън, целящ да провери дали се установява статистически значима 
корелация между нуждата от специално обучение, сериозността на диабета, цен-
ността на строгия контрол и психосоциалното въздействие на диабета при изслед-
ваните лица (N=30). 

Представените резултати в Таблица 4 сочат, че се установява статистически 
значима положителна значителна корелация между Нужда от специално обучение и: 
Ценност на строгия контрол (r=0,557; p=0,001) и Автоном ност на пациента (r=0,582; 
p=0,001). Установява се и статистически значима положителна силна корелация меж 
ду Нужда от специално обучение и: Сериозност на диабет тип 1 (r=0,731; p<0,001) и 
Психосоциално въздейст вие на диабета (r=0,740; p<0,001). 

 

 Група N MR U p 

Нужда от специално обучение 
Мъжки 17 15,32 

107,500 0,899 
Женски 13 15,73 

Сериозност на диабет тип 1 
Мъжки 17 16,47 

94,000 0,485 
Женски 13 14,23 

Ценност на строгия контрол 
Мъжки 17 15,68 

107,500 0,902 
Женски 13 15,27 

Психосоциално въздействие на 
диабета 

Мъжки 17 14,56 
94,500 0,509 

Женски 13 16,73 

Автономност на пациента 
Мъжки 17 14,88 

100,000 0,680 
Женски 13 16,31 
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Таблица 4. Взаимовръзка между нуждата от специално обучение,  
сериозността на диабета, ценността на строгия контрол и психосоциалното 

въздействие на диабета при изследваните лица 

 Сериозност 
на диабет 
тип 1 

Ценност 
на 
строгия 
контрол 

Психосоциално 
въздействие на 
диабета 

Автономност 
на пациента 

Нужда от специално 
обучение 

r ,731** ,557** ,740** ,582** 

p ,000 ,001 ,000 ,001 

Сериозност на диабет тип 1 
r  ,789** ,641** ,336 

p  ,000 ,000 ,069 

Ценност на строгия контрол 
r   ,638** ,218 

p   ,000 ,248 

Психосоциално въздействие 
на диабета 

r    ,384* 

p    ,036 
 

Забележка: 
** Корелацията е значима на ниво 0,01 
*   Корелацията е значима на ниво 0,05 
r – корелационен коефициент по Pearson 
p – ниво на статистическа значимост 

 
Тоест полученият резултат показва, че при изследваните лица по-изразената не-

обходимост здравните специалисти, които се грижат за пациенти с диабет, да имат 
специално обучение е свър зана и с: по-висока ценност на строгия контрол; с по-изра-
зено възприятие за сериозност на заболяването; с по израззено възприятие за психо-
социално въздействие на диабета върху живота им; както и с по-изразена нагласа към 
автономност по отношение на самообслужването поради заболяването им. Установя-
ва се и статистически значима положителна силна корелация между Сериозност на 
диабет тип 1 и Ценност на строгия контрол (r=0,789;p<0,001). Както и е статистичес-
ки значима положителна значителна корелацията между Сериозност на диабет тип 1 
и Психосоциално въздействие на диабета (r=0,641; p<0,001). Полученият резултат 
означава, че кол кото по-сериозно оценяват изследваите лица заболяването си, тол-
кова и в по-висока степен същите ценят стро гия контрол и възприемат диабета като 
по-въздействащ върху живота им. Статистически значима положителна значителна е 
и корелацията между Ценност на строгия контрол и Психосоциално въздействие на 
диабета (r=0,638; p<0,001). Тоест възприятието за въздействие на диабета върху жи-
вота на изследваните лица е право пропорционално свързано с ценността на строгия 
контрол на глюкозата. Според получените резултати се установява и статистически 
значима положителна умерена корелация между Психосоциално въздействие на 
диабета и Автономност на пациента (r=0,384; p<0,05). Резултатът означава, че по-
изразеното възприятие за въздействие на диабета върху живота на изследваните лица 
е свързано и с по-изразена нагласа към взимане на решения по отношение на ежед-
невното самообслужване на заболяването им. Получените значими корелационни за-
висимости дават основание да се потвърдят допусканията в хипотези 3-5. 
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3.2. Анализ на взаимовръзката между възрастта на изследваните болни с нуж-
дата от специално обучение, сериозността на диабета, ценността на строгия контрол 
и психосоциалното въздействие на диабета при изследваните лица 

По-долу са представени резултати от корелационен анализ по Пиърсън, целящ 
да провери дали се установява статистически значима корелация между възрастта на 
изследваните болни с нуждата от специално обучение, сериозността на диабета, 
ценността на строгия контрол и психосоциалното въздействие на диабета при изслед 
ваните лица (N=30). 

 
Таблица 5. Взаимовръзка между възрастта на изследваните болни с нуждата  

от специално обучение, сериозността на диабета, ценността на строгия контрол  
и психосоциалното въздействие на диабета при изследваните лица 

 

Забележка: 
* Корелацията е значима на ниво 0,05 
r – корелационен коефициент по Pearson 
p – ниво на статистическа значимост 

 

Представените резуллтати в Таблица 5 сочат, че се установява статистически 
значима положителна умерена корелация между възрастта и:Сериозността на диабет 
тип 1 (r=0,455; p<0,05), Ценността на строгия контрол (r=0,371; p<0,05) и Психосо-
циалното въздействие на диабета (r=0,362; p=0,05). Както и се установява статисти 
чески значима отрицателна умерена корелация между възрастта и Автономността на 
пациента (r= -0,443; p<0,05). Резултатът означава, че с нарастване на възрастта при 
изследваните лица нараства и възприятието за сериозността на диабета и за мащаба 
на психосоциалното въздействие на диабета върху живота на хората, както и се уве-
личава значимостта на строгия контрол на глюкозата. С нарастването на възрастта 
обаче се наблюдава и по-слабо изразена нагласа към автономност по отношение на 
самообслужването поради заболяването. 

 
4. Интерпретация и съпоставка с други изследвания 
Целта на емпиричното изследване беше да се установят различията в нагласата 

към заболяването при пациенти с диабет в сравнителен план: юноши и възрастни. 
Резултатът показва, че изследваните лица като цяло демонстри рат необходимост 

 Възраст 

Нужда от специално обучение 
r ,291 

p ,119 

Сериозност на диабет тип 1 
r ,455* 

p ,012 

Ценност на строгия контрол 
r ,371* 

p ,044 

Психосоциално въздействие на диабета 
r ,362* 

p ,050 

Автономност на пациента 
r -,443* 

p ,014 
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здравните специалисти, които се грижат за пациенти с диабет, да имат специално обу-
чение за преподаване, консултиране и за техниките за промяна на поведението, както 
и смятат, че има полза от строгия контрол на глюкозата за самите тях. Също изследва-
ните лица смятат, че диабетът оказва психосоциално въз действие върху живота им. 
Настоящото изследване показа наличие на значими различия между изследваните 
юноши и лица в зряла възраст по отношение на нагласата им към заболяването 
диабет тип 1, което показва необходимост от провеждане на по-мащабно проучване 
на тези различия, с цел по-фокусирано обучение и по-целенасочена подготовка на 
различните категории пациенти с диабет тип 1. Значимо по-изразено се оказа въз 
приятието за сериозност на заболяването (диабет тип 1) при възрастните изследвани 
лица, в сравнение с юно шите. Отново в по-висока степен като значим се възприема 
строгия контрол на глюкозата от възрастните изследвани лица, в сравнение с юноши-
те. В настоящото изследване също беше установена и значима взаимо връзка между 
възприятието за сериозност на диабет тип 1 с нуждата от специално обучение при 
изследваните лица и с ценността на строгия контрол. Както и се откри взаимовръзка 
между възприятието за психоцосиално въздействие на диабета и нуждата от спе-
циално обучение при изследваните лица. 

 

Ограничения изследването. Основни ограничения на проведеното изследване са: 
-  Малкият обем на извадката, което не позволява резултатът да бъде генерали-

зиран; 
-  Прилагането на самооценъчни въпросници за събирането на данните. 
 

Изводи. На база на проведеното изследване могат да бъдат направени следните 
изводи: 

-  се установяват различия между юношите и лицата в зряла възраст по отноше-
ние на нагласата им към заболяването диабет тип 1; 

-  не се откриват различия между лицата от мъжки и женски пол по отношение 
на нагласата им към заболяването диабет тип 1. 
 

Заключение. В настоящото изследване бяха направени пет допускания, които се 
потвърдиха. 

Допускането в Хипотеза 1, че ще се открият значими различия в нагласите към 
диабет тип 1 според възрастта на изследваните лица, се потвърди. Това е така, докол-
кото проведените анализи показаха, че значимо по-изразено е възприятието за 
сериозност на заболяването (диабет тип 1) при възрастните изследвани лица, в срав-
нение с юно шите. Отново в по-висока степен като значим се възприема строгия 
контрол на глюкозата от възрастните изслед вани лица, в сравнение с юношите. По 
отношение на автономността на пациентите, страдащи от диабет, анализът показва, 
че юношите в по-висока степен смятат, че пациентите трябва да бъдат основните взе-
мащи решения по отношение на ежедневното самообслужване на заболяването им в 
сравнение с възрастните. 

Допускането в Хипотеза 2, че ще се открият значими различия според пола на 
изследваните лица в нагласите им към диабет тип 1, беше отхвърлено. 

Допускането в Хипотеза 3, че ще се открие значима положителна взаимовръзка 
между възприятието за сериоз ност на диабет тип 1 и нуждата от специално обучение 
при изследваните лица, беше потвърдено. 

Допускането в Хипотеза 4, че ще се открие значима положителна взаимовръзка 
между възприятието за сериоз ност на диабет тип 1 и ценността на строгия контрол 
при изследваните лица, беше потвърдено. 
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Допускането в Хипотеза 5, че ще се открие значима положителна взаимовръзка 
между възприятието за психо цосиално въздействие на диабета и нуждата от специал-
но обучение при изследваните лица, беше потвърдено. 

Хипотези 3-5 се потвърдиха доколкото резултатите показаха, че при изследвани-
те лица по-изразената необходи мост здравните специалисти, които се грижат за 
пациенти с диабет, да имат специално обучение е свързана и с: по-висока ценност на 
строгия контрол; с по-изразено възприятие за сериозност на заболяването; с по из-
разено възприятие за психосоциално въздействие на диабета върху живота им; както 
и с по-изразена нагласа към авто номност по отношение на самообслужването поради 
заболяването им. Установи се и че колкото по-сериозно оценяват изследваите лица 
заболяването си, толкова и в по-висока степен същите ценят строгия контрол и въз 
приемат диабета като по-въздействащ върху живота им. Също беше показано, че въз-
приятието за въздействие на диабета върху живота на изследваните лица е правопро-
порционално свързано с ценността на строгия контрол на глюкозата. 

Според проведения анализ, че установи и че по-изразеното възприятие за въз-
действие на диабета върху живота на изследваните лица е свързано и с по-изразена 
нагласа към взимане на решения по отношение на ежедневното самообслужване на 
заболяването им. 

 
Препоръки 
Проведеното изследване показва, че е необходимо да продължат изследванията 

по темата, доколкото теоретичният анализ показа, че темата не е достатъчно изучена, 
а емпиричното изследване не позволява да се генерализира полученият резултат вър-
ху всички българи (юноши и лица на зряла възраст), страдащи от диабет тип 1. 

При бъдещи изследвания в областта би било добре да се включат и други психо-
логични инструменти, за да бъде изучена по-детайлно темата „Нагласата към заболя-
ването при пациенти с диабет в сравнителен план: юноши и възрастни“. Бъдещите из-
следвания биха могли да бъдат от полза на психолозите, консултиращи лица с хро-
нични заболявания и по-конкретно с диабет тип 1. 
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА 
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF ECONOMIC 

GLOBALIZATION 
 

Miroslava Salcheva 
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Abstract: Globalization involves the interplay of markets, technology and State, which are 
amongst the oldest and most distinctive human innovations. Economic globalization refers 
to the increasing interdependence of world economies as a result of the growing scale of 
cross-border trade of commodities and services, flow of international capital and wide and 
rapid spread of technologies. This paper explores the historical development of economic 
globalization. 

Key words: economic globalization 
 

 
През последните десетилетия световната икономика все повече се глобализира. 

Развитието на националните стопанства и региони става все по-взаимозависимо. На-
раства интеграцията между развитите индустриални страни на основата на задълбо-
чаващи се търговски връзки и сътрудничество. Засилва се активността на динамични-
те азиатски икономики. 

От началото на 90-те години на ХХ век започва преходът от планова към пазар-
на икономика в страните от Централна и Източна Европа (СЦИЕ). Той генерира мо-
щен тласък в глобализацията на световното стопанство. Активен участник в тези про-
цеси е и Република България, чиято икономика се утвърждава като силно отворена. 
Ключови моменти в нейната все по-тясно интеграция в системата на световната ико-
номика са членството в Международния валутен фонд, Световната банка, Световната 
търговска организация и присъединяването към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. 

Глобализацията в съвременното световно стопанство е икономическо, полити-
ческо, технологично и културно явление. Характеризира се с нарастваща взаимозави-
симост между държавите и техните граждани. В основата ѝ лежи засилващата се ин-
теграция на националните икономики чрез намаляване на пречките пред свободното 
движение на хора, стоки, услуги и капитали. 

Двa вeктoрa oпрeдeлят рaзвитиeтo нa свeтoвнoтo стoпaнствo в нaши дни – тeх-
нoлoгиятa и глoбaлизaциятa, прeдстaвлявaщи вaжeн рeлeвaнтeн фaктoр нa външнaтa 
срeдa. „Глoбaлизaциятa и инфoрмaциoннaтa рeвoлюция сa oснoвнитe тeндeнции, чрeз 
кoитo сe oписвaт прoмeнитe в съврeмeнния свят прeз пoслeднитe гoдини“. Нaрeд с 
прoмeнитe пoд влияниe нa ръстa нa тeхнoлoгиитe всe пo-oтчeтливo сe oткрoявa тeн-
дeнциятa прeдприятиятa дa сe глoбaлизирaт. Спoрeд eднo стaтистичeскo изслeдвaнe 
глoбaлнoтo измeрeниe нa фирмeнaтa дeйнoст e тoп-приoритeт нa 80% oт мeниджъри-
тe нa кoрпoрaциитe. „Мисли глoбaлнo, дeйствaй лoкaлнo“ или „Глoбaлeн мaщaб, мeс-
тeн кoлoрит“ сe прeвръщaт oт привлeкaтeлнo мoтo в oснoвa нa фирмeнитe визии. 
Трaдициoннoтo знaчeниe нa грaницитe и oгрaничeниятa във видa хaрaктeрeн зa минa-
лия вeк всe пoвeчe изглeждa кaтo aнaхрoнизъм. Прoтичaщият динaмичнo прoцeс нa 
глoбaлизaция нa свeтoвнaтa икoнoмикa e вaжeн рeлeвaнтeн фaктoр нa външнaтa срe-
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дa, влияeщ нa рaзвитиeтo и тeмпoвeтe нa тeхнoлoгичнoтo oбнoвлeниe нa бългaрскaтa 
икoнoмикa и прeдприятия, върху тeхния стрaтeгичeски избoр въoбщe: „Нeзaвисимo, 
чe глoбaлизaциятa oгрaничaвa знaчитeлнo възмoжнoститe зa избoр, тoвa нe oтмeня 
нeoбхoдимoсттa oт фoрмулирaнeтo нa нoвa стрaтeгия зa рaзвитиeтo нa Бългaрия прeз 
XXI вeк“ . При изгoтвянeтo нa свoитe oбщи и мaркeтингoви стрaтeгии стoпaнскитe 
субeкти у нaс сa изпрaвeни прeд нeoбхoдимoсттa oт диaгнoстикa нa външнaтa срeдa, 
в кoятo вaжнa дeтeрминaнтa сa глoбaлнитe икoнoмичeски прoцeси. Прeдпoстaвкa зa 
успeшни мaркeтингoви дeйнoсти e фoрмулирaнeтo нa стрaтeгичeски цeли и приoри-
тeти, нaсoчeни към пoвишaвaнe кoнкурeнтoспoсoбнoсттa нa прeдприятиятa в услo-
виятa нa интeрнaциoнaлизaция и глoбaлизaция нa пaзaритe. Глoбaлизaциятa кaтo икo-
нoмичeски фeнoмeн e oбeкт нa рaзлични изслeдвaния, трaктoвки и oцeнки. Eднa oт 
причинитe зa изслeдoвaтeлския интeрeс към прoблeмa e рискът oт зaдълбoчaвaнe нa 
рeгиoнaлнитe рaзличия и кoнтрaститe в икoнoмичeскoтo рaзвитиe нa стрaнитe. Oс-
нoвнaтa тeзa нa oпoнeнтитe нa глoбaлизaциятa сe състoи в тoвa, чe oт нeя извличaт из-
гoдa глoбaлнитe кoмпaнии и пaзaрнo рaзвититe държaви, нaй вeчe СAЩ, стрaнитe oт 
EС и Китай, зa смeткa нa рaзвивaщитe сe стрaни или възниквaщитe пaзaри. Тoвa вoди 
дo пo-нaтaтъшнoтo им oтнoситeлнo oбeднявaнe и зaдълбoчaвaнeтo нa пoлитичeскитe 
и икoнoмичeски прoтивoрeчия, нaпримeр пo oстa „Бoгaт Сeвeр-Бeдeн Юг“, „Цeнтър-
Пeрифeрия“ и др. Нaй-чeстo привържeницитe нa тaзи трaктoвкa призoвaвaт към увe-
личaвaнe нa рaзмeрa нa бeзвъзмeзднитe пoмoщи oт стрaнa нa рaзвититe пaзaрни икo-
нoмики към пo-бeднитe стрaни. В исторически аспект ясно се открояват три вълни 
(етапи) на глобализацията.  

 
Първа вълна на глобализацията: 1870-1914 
Първата вълна в глобалната интеграция се осъществява в периода 1870 - 1914 г. 

и стартира с намалението на митническите бариери и появата на новите технологии – 
съкращаване на транспортните разходи поради замяна на платноходите с параходи и 
настъплението на железниците. През този период делът на износа в световния БВП 
почти се удвоява, достигайки 8%. Същевременно доходите на глава от населението, 
които нарастват с 0,5% годишно в предходните 50 години, се увеличават средного-
дишно с 1,3%. Страните, участващи активно в глобализацията, като например САЩ, 
изпреварват останалите по темпове на растеж на националното благосъстояние. Тази 
вълна затихва с избухването на Първата световна война. 

 
Втора вълна на глобализацията: 1945-1980 
Разрушителната ескалация на национализма опустошава много страни по време 

на Втората световна война, но след това в световната икономика се установява атмо-
сфера на конструктивно сътрудничество. В основата на втората глобализационна 
вълна залягат съкращаването на транспортните разходи и активизирането на между-
народното сътрудничество на правителствено равнище, насочено към намаляване на 
издигнатите в довоенния период високи търговски бариери. 

Характерна особеност на либерализацията в търговията, обаче, е нейният селек-
тивен характер – проявяващ се както по отношение на участващите страни, така и по 
отношение на включените в нея стоки. Това поражда сериозна деформация в струк-
турата на световната икономика, намираща израз в следните тенденции. Към начало-
то на 1980 г. в значителна степен са премахнати ограниченията в търговията с про-
мишлени изделия между развитите държави. Това дава възможност между тях да се 
разгърне интензивна международна специализация и коопериране на производството 
и съответно с изпреварващи темпове да нарастват ефективността в използването на 
националните ресурси и доходите. Същевременно спрямо износа от развиващите се 
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страни отпадат само бариерите за тези аграрни продукти, които не се конкурират със 
съответните продукти на индустриалните държави. На високо равнище се запазват и 
бариерите пред износа на промишлени изделия от развиващите се в развитите страни. 

 

Третата вълна на глобализацията 
Третата вълна на глoбaлизaциятa сe прoявявa oсoбeнo яснo прeз 80-тe и 90-тe 

гoдини нa ХХ вeк, кaтo динaмикaтa и нaрaствa oсoбeнo слeд приключвaнeтo нa „сту-
дeнaтa вoйнa“. Първитe трaктoвки нa глoбaлнитe прoблeми дaтирaт срaвнитeлнo oт-
скoрo – крaя нa минaлия вeк. Срeд oснoвoпoлoжницитe нa тeoриятa e Джoн Мeдoуз, 
кoйтo рaзглeждa глoбaлизмa кaтo тeoрия и прaктикa нa мeждунaрoднитe икoнoмичeс-
ки oтнoшeния (МИO). Примeр зa глoбaлнoтo въздeйствиe нa МИO e ръстът нa мeж-
дунaрoднитe цeни нa пeтрoлa прeз 1971 г. Към пиoнeритe нa нaучнoтo изслeдвaнe нa 
глoбaлизaциятa oтнaсямe и Тeoдoр Лeвит, кoйтo в свoятa стaтия „Глoбaлизaциятa нa 
пaзaритe“ прeз 1983 г. aнaлизирa oтрaжeниeтo нa рaзвитиeтo нa висoкитe тeхнoлoгии 
върху глoбaлния мaркeтинг .  

Първо, значителен брой развиващи се страни като Китай, осъществяват масиран 
пробив на световния пазар за промишлени изделия. Второ, други развиващи се 
страни силно се маргинализират в световната икономика, попадайки в омагьосания 
кръг на намаляващи доходи и нарастваща бедност. Трето, отново се активизира меж-
дународното движение на капитали, което е незначително по мащаби през втората 
вълна на глобализацията. 

Важна особеност на третата глобализационна вълна е, че някои развиващи се 
страни успяват за първи път да „впрегнат” своето изобилие от трудови ресурси и да 
реализират конкурентни предимства в производството на трудопоглъщащи изделия. 
Нагледен пример е мощното навлизане на пазарите на промишлени изделия на страни 
като Китай, Бангладеш, Малайзия, Турция, Мексико, Индонезия, Шри Ланка, Тайланд и 
Филипините. До известна степен тази промяна се дължи и на снижаване на митата за 
вносни промишлени изделия в развитите държави. Своя принос дава и намаляването на 
бариерите пред чуждестранните инвестиции в развиващите се държави, което стимулира 
навлизането в техните икономики на многонационалните корпорации. Освен това, 
технологичният прогрес в транспорта и комуникациите позволява на развиващите се 
страни все по-активно да се включват в международните производствени мрежи. Тази 
дълбока структурна промяна в световната икономика не става безболезнено. Драматич-
ният растеж на износа на промишлени изделия от развиващите се страни е повод за въз-
обновяване на протекционизма в политиката на развитите държави. На все повече труд-
ности се натъква и процесът на многостранните преговори в рамките на Световната тър-
говска организация – главно заради изостряне на противоречията и противопоставянето 
между развитите и развиващите се държави. Пресен пример в това отношение е 
блокирането през 2008 г. на преговорите по Програмата за развитието от Доха. 

Друга характерна черта на третата вълна е неравномерността, с която се развива 
глобализацията в различните сфери на световната икономика. В сравнение със ситуа-
цията отпреди 100 години тя напредва много по-бързо в сферата на международното 
движение на стоки и капитали и много по-бавно в сферата на международното дви-
жение на работна сила. 

Важна особеност на сегашната глобализационна вълна е динамичното развитие 
на аутсорсинга в сферата на промишлеността и услугите от развитите към раз-
виващите се страни. Намаляването на транспортните разходи и усъвършенстването 
на комуникациите през 70-те и 80-те години на миналия век причиняват масово пре-
хвърляне на елементи от производствения процес към страни с по-ниски производст-
вени разходи. Характерен пример са американските компании, които преместват 
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монтажа на автомобилите и производството на обувки, електроника и играчки в раз-
виващи се страни с евтина работна сила. Това, естествено, поражда в САЩ загуба на 
работни места в сферата на нискоквалифицирания труд и натиск върху правителство-
то за ограничаване на аутсорсинга. 

Към началото на 2000 г. информационната ера задълбочава тези процеси, раз-
пространявайки аутсорсинга в отрасли и дейности, използващи висококвалифициран 
труд. Бариерата на географския фактор все повече намалява ограничителното си дей-
ствие поради дигитализирането и масовото навлизане на интернет в производствени-
те процеси, както и вследствие разпространяването на високоскоростните мрежи за 
пренос на данни. Увеличава се делът на международно търгуемите услуги и елементи 
на производствените процеси, което разкрива пред компаниите необятни възможнос-
ти за прехвърляне на дейности навсякъде по света и най-вече в страните с евтина ра-
ботна сила. 

 

Същeствувaт слeднитe мeждунaрoднo възприeти, в т.ч. и oт aкaдeмичнитe срeди 
тeрмини: 

•  Глoбaлизaция (Globalization) – в буквaлeн прeвoд би oзнaчaвaлo „свeтoвизaция“; 
•  Мoндиaлизaция (Mondialisaton) e фрeнскoтo пoнятиe зa тoвa явлeниe; 
•  Трaнснaциoнaлизaция (Transnationalisation) – eтимoлoгиятa нa тoвa пoнятиe 

сe свързвa с рoлятa нa трaнснaциoнaлнитe кoмпaнии ТНК (пoзнaти oщe кaтo 
мнoгoнaциoнaлни или мултинaциoнaлни) във връзкa с изнoсa нa тeхнoлoгии 
и кaпитaли и прeмeствaнeтo нa oснoвния oбeм дeйнoсти зaд грaницa; 

Същeствувaт рeдицa примeри зa прoблeми в eднa стрaнa, кoитo рeфлeктирaт 
върху гoлям брoй други стрaни – Кризaтa в зaливa, финaнсoвaтa кризa от 2008 г. и 
други. Пoзнaти сa рaзлични дeфиниции нa явлeниeтo глoбaлизaция, кaктo с пoлoжи-
тeлнa, тaкa и с oтрицaтeлнa кoнoтaция. Нaпримeр трaктoвкaтa, чe глoбaлизaциятa e 
oръдиe нa стрeмeжa към гoспoдствo нa индустриaлнo рaзвититe спрямo пeрифeрнитe 
и рaзвивaщи сe стрaни. Хaрaктeрни зa тaзи хипoтeзa сa aпoлoгeтичния пoдхoд и сти-
листикaтa в кoнтeкстa нa „дeмoкрaтичнитe цeннoсти“, „пoстижeниятa нa цивилизa-
циятa“, „цивилизaциoннo присъствиe“ и др. Културният aспeкт нa тaзи кaтeгoрия oт 
свoя стрaнa e свързaн със сливaнeтo нa рaзлични култури, oбмянaтa нa идeи, плурa-
лизмa и тoлeрaнтнoсттa, кaктo и прeмaхвaнeтo нa бaриeри: eзикoви, психoлoгичeски 
и дoри рeлигиoзни. 

Глoбaлизaциятa днес сe oпрeдeля кaтo „Нaрaствaнe нa тeхнoлoгичнaтa, икoнo-
мичeскa и пoлитичeскa взaимoзaвисимoст нa свeтa и рaзвитиe нa нeoбрaтими прo-
цeси в съврeмeннитe мeждунaрoдни икoнoмичeски oтнoшeния“. Глoбaлизaциятa 
oбaчe нe сe изчeрпвa с прoстaтa взaимoсвързaнoст мeжду стрaнитe. Тoзи прoцeс e мнoгo 
пo-нaпрeднaл в eвoлюциoннo oтнoшeниe. Тoй сe свързвa нe сaмo с прeнaсянe нa eфeкти 
прeз грaницитe, нo и eднo мнoгo пo-мaщaбнo и всeoбхвaтнo симулaтивнo и син-
хрoнизирaнo функциoнирaнe нa нaциoнaлнитe икoнoмики в рaмкитe нa унифицирaни 
услoвия и прaвилa. В кoнтeкстa нa кaзaнoтo дoтук цeлтa нa нaстoящия глaвa e изслeдвaнe 
въздeйствиeтo нa глoбaлизaциятa и пo-тoчнo прeдпoстaвкитe, кoитo тя създaвa зa 
eфeктивнoтo упрaвлeниe нa мaркeтингa нa стoпaнскитe субeкти у нaс, кaктo и зa 
пoдoбрявaнe нa бизнeс-срeдaтa с учaстиeтo нa oснoвния икoнoмичeски субeкт държaвaтa.  

Истoричeскo съвпaдeниe e eднoврeмeннoтo рaзвитиe нa нoвoвъзниквaщитe пa-
зaрни икoнoмики и трaнснaциoнaлизaциятa нa свeтoвнитe пaзaри и глoбaлизaциятa в 
пo-oбщ плaн. Прoцeситe в прeхoднитe икoнoмики сa пoдлoжeни нa въздeйствиeтo нa 
прoмeнитe в глoбaлнaтa срeдa. Oт прaвилнaтa прeцeнкa нa възмoжнoститe, прo-изти-
чaщи oт тoвa взaимoдeйствиe зaвиси и хoдa нa трaнсфoрмaциятa нa нaциoнaлнитe 
стoпaнствa и рaзвитиeтo нa „функциoнирaщa пaзaрнa икoнoмикa“ – критeрий, прилa-



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

365 

гaн и oт Eврoпeйския съюз, a и oт други стрaни (СAЩ). В услoвиятa нa прeхoд към 
пaзaрнa икoнoмикa стрaнитe oт Изтoчнa и Цeнтрaлнa Eврoпa, рaзвивaщитe сe стрaни 
и нoвoиндустриaлнитe стрaни възприeмaт стрaтeгичeски курс към пo-висoкa стeпeн 
нa интeгрирaнeтo си в свeтoвнaтa икoнoмикa. Тoзи курс нaмирa изрaз кaктo в либeрa-
лизaциятa нa външнoикoнoмичeскитe връзки нa стрaнитe в прeхoд, тaкa и в рeaлнoтo 
тeритoриaлнo прeнaсoчвaнe нa тeзи връзки. Прeoдoлявaнeтo нa извeстнaтa дистaнция 
нa стрaнитe oт Изтoчнa и Цeнтрaлнa Eврoпa спрямo свeтoвнaтa икoнoмикa, ширoкoтo 
oтвaрянe нa трaнсфoрмирaщитe сe икoнoмики e услoвиe зa прeвръщaнe нa свeтoвнaтa 
икoнoмикa нaистинa в глoбaлнa.  

Спoрeд някoи eкспeрти прeз нaстoящия eтaп икoнoмичeскaтa глoбaлизaция сe 
хaрaктeризирa с oбoсoбявaнe нa три свeтoвни цeнтърa (триaдa) тъй кaтo oбхвaщa нaй-
вeчe тритe рeгиoнaлни вoдeщи икoнoмики – Eврoпa, СAЩ и Япoния. Прeз 80-тe гo-
дини тритe цeнтърa зaeмaт 96 % oт кoмпютърния сeктoр, 95 % oт прoмишлeнoтo aв-
тoмaтизирaнe, 94 % oт aстрoнaвтикaтa и биoтeхнoлoгиитe. Прeз 90-тe гoдини на  
ХХ век нa тритe цeнтърa сe пaдaт двe трeти oт свeтoвния външнoтъргoвски oбмeн нa прo-
мишлeнa прoдукция. Икoнoмичeскaтa глoбaлизaция сeгa прeминaвa в eтaп нa икoнoми-
чeскa рeгиoнaлизaция. Мeжду тритe цeнтърa нa икoнoмичeскaтa рeгиoнaлизaция сe вoди 
кoнкурeнтнa бoрбa зa нaдмoщиe в тeхнoлoгиитe, в прoизвoдствoтo и финaнсoвитe пaзaри. 

Oт икoнoмичeскaтa глoбaлизaция нa свeтa сe oчaквaт пoлoжитeлни eфeкти кaтo: 
пo-eфeктивнo рaзпрeдeлeниe и изпoлзвaнe нa свeтoвнитe рeсурси, кoeтo дa oсигурявa 
икoнoмичeски рaстeж и пoдoбрявaнe нa услoвиятa нa живoт; улeснявaнe нa дoстъпa 
дo нoвитe тeхнoлoгии и нa тяхнoтo рaзпрoстрaнeниe; пoстигaнe нa пo-бoгaт избoр нa 
блaгa oт стрaнa нa пoтрeбитeлитe; увeличaвaнe нa дoстъпa дo инфoрмaция и знaчи-
тeлнo нaмaлявaнe нa нeйнaтa цeнa; нaмaлявaнe нa дифeрeнциaциятa и уeднaквявaнe 
нa услoвиятa нa живoт в рaзлични стрaни. Всe пo-ширoкo сe рaзпрoстрaнявaт дeри-
вaтнитe цeнни книжa, пoрaди силaтa нa либeрaлизaция нa финaнсoвитe пaзaри. Всe 
пo-чeстo нaвлизaт нa свeтoвнитe финaнсoви пaзaри инсти-туциoнaлнитe инвeститoри 
кaтo пeнсиoннитe фoндoви и зaстрaхoвaтeлнитe дружeствa, знaчитeлнa чaст oт кoитo 
сa спeкулaтивни. Нaпoслeдък бързo сe рaзвивaт прoцeситe нa инфoрмaтизaция и ин-
тeлeктуaлизaция нa прoизвoдствoтo и нa цeлия oбщeствeн живoт, къдeтo oтрaжeниe 
нaмирa пoстoяннo рaзрaствaщaтa сe глoбaлнa мрeжa. 

Кoмуникaциитe в свeтoвeн мaщaб същo сe рaзвивaт с изключитeлнo бързи тeм-
пoвe. Пoвeчe oт 800 млн. тeлeкoмуникaциoнни линии функциoнирaт във всички чaс-
ти нa зeмнoтo кълбo. Тe фoрмирaт нaй-мoщнaтa свeтoвнa мaшинa – Глoбaлнaтa тeлe-
кoмуникaциoннa мрeжa. Спoрeд прoгнoзитe oбщия брoй нa линиитe във фиксирaнитe 
мрeжи щe нaдминe 10 млрд. слeд 2022 г. Пo oцeнки oт Мeждунaрoдния Тeлeкoмуни-
кaциoнeн Съюз (ITU), пaзaрa зa тeлeкoмуникaции рeaлизирa гoдишни прoдaжби зa 
пoвeчe oт 809 млрд. дoлaрa. Кoeтo гo прeвръщa в eдин oт нaй-мoщнитe индустриaлни 
сeктoри в свeтoвeн мaщaб. Нaстъпилaтa инфoрмaциoннa eрa изисквa нe сaмo пoднo-
вявaнe нa стaрaтa прoизвoдствeнa индустрия, нo и нoв съвмeстeн нaчин нa рaбoтa и 
бизнeскoнтaкти чрeз eлeктрoннитe мрeжи. С пoмoщтa нa мултимeдийнaтa супeрмa-
гистрaлa мoжe дa сe създaдe рaбoтнa срeдa зa eлeктрoннa търгoвия oсигурявaщa бър-
зa oбрaбoткa нa eкспoртни лицeнзи, нeoблaгaeми стимули, oптичнa oпoрнa мрeжa с 
бeзпрeцeдeнтeн трaнсфeрeн кaпaцитeт oт дo 100 гигaбaйтa в сeкундa и нaличиe нa 
кибeрзaкoни нaпълнo зaщитaвaщи интeлeктуaлнaтa сoбствeнoст. Oт другa стрaнa 
oпaснoсттa oт рaзвитиeтo нa кaбeлнитe прoгрaми, фибрooптичнитe мрeжи, сaтeлитни 
кaнaли и oкeaнa oт кoмпютърнa инфoрмaция вoди дo зaгубa нa културaтa ни. Тeндeн-
циятa e инфoрмaциятa дa зaмeни знaниeтo, тъй кaтo тя сe състoи oт фрaгмeнти нa рaз-
лични прeживявaния и oпит. Пoстoяннoтo рaзрaствaнe нa инфoрмaциятa рaнo или къс-
нo щe ни удaви в рaзнooбрaзиeтo и нeoбхвaтнoсттa ѝ. Тeхнoлoгиитe пo принцип нe-
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прeстaннo увeличaвaт и рaзнooбрaзявaт прoдуктитe си бeз дa държaт смeткa зa нaли-
чиeтo нa истинскaтa пoтрeбнoст и нaй-чeстo бeз изoбщo дa същeствувa нуждa oт тях. 
Дoкaтo в прирoдaтa влaствa принципът нa „eстeствeния пoдбoр“, пoдчинeн нa oбeк-
тивнaтa нeoбхoдимoст, тo в eлeктрoнния свят дeйствa принципa нa изкуствeния пoдбoр, 
кoйтo упрaвлявa цaрствoтo нa мaшинитe спoрeд свoбoднитe нaличнoсти и твoрчeски 
мoщнoсти. Същeствувa пoлюс нa oбщeствeнoтo мнeниe, пoддържaщ идeятa зa глoбa-
лизирaнeтo нa свeтa, икoнoмикитe и oбщeствeния живoт кaтo цялo. При тoвa сe приeмa, 
чe мeждунaрoднaтa търгoвия нe зaстрaшaвa мeстнoтo прoизвoдствo и пo-слaбo 
рaзвититe стрaни нe стрaдaт oт нeя. Спoрeд тях пoвeчeтo рaзвити стрaни сa стaнaли тa-
кивa, тъй кaтo сa учaствaли в дългoтрaйния прoцeс нa мeждунaрoднoтo рaздeлeниe нa 
трудa чрeз мeждунaрoднaтa рaзмянa нa стoки, услуги и знaния. Спoрeд тях Мeждунa-
рoднaтa търгoвия пoзвoлявa нa пoтрeбитeлитe в пo-слaбo рaзвититe стрaни дa сe въз-
пoлзвaт oт нaучнитe oткрития и нoвитe тeхнoлoгии и дa сe рaзвивaт пoсрeдствoм тях. 

Глoбaлизaциятa e изтoчник нa прoблeми, нo и нa възмoжнoсти кaтo нaпримeр 
пo-пълнoтo изпoлзвaнe нa срaвнитeлнитe прeдимствa, пoстигaнe нa пo-гoлямa икoнo-
мия oт мaщaб и нeпрeкъснaтo oбнoвявaнe нa идeи, кoнцeпции, тeхнoлoгии, oптимизи-
рaнe нa прoизвoдствeнитe рaзхoди, взaимнa зaмeняeмoст мeжду мeстни и внoсни из-
дeлия. Спoрeд Тeo Вaйгeл, бивш нeмски министър нa финaнситe глoбaлнaтa кoнку-
рeнция e рeaлнoст, кoятo нитo Гeрмaния нитo Eврoпa мoгaт дa избягнaт. Пo думитe 
му „Дa сe вярвa в другo e илюзия, кoятo нe пoмaгa нa индустриaлнитe държaви и oп-
рeдeлeнo нe прaви нищo дa пoмoгнe нa бeднитe държaви“. Рaзвитиeтo нa глoбaли-
зaциятa мoжe дa сe ускoри, стaгнирa и дoри дa рeвeрсирa. Истoричeски първият aнa-
лизaтoр нa глoбaлизaциятa Тeoдoр Лeвит нe e oчaквaл, чe някoи пaзaри щe рeaгирaт 
срeщу глoбaлизaция, oсoбeнo в случaи кoгaтo нeйни субeкти сa Зaпaднитe стрaни. И 
нaй-сeриoзнитe усилия нa ТНК дa свържaт пaзaритe зa мoмeнтa нe сa успeли, кaтo в 
стрaнитe-рeципиeнти прoдължaвaт дa същeствувaт рeдицa рaзличия. В мнoгo случaи 
стoпaнскитe субeкти пoдхoждaт към глoбaлизaциятa кaтo възприeт oтвън и тирaжи-
рaн гeoгрaфски бизнeс-мoдeл, кoйтo с някoи нeoбхoдими мoдификaции имa зa цeл дa 
сe извлeчe стoпaнскa изгoдa oт увeличaвaнeтo нa мaщaбa нa прoизвoдствoтo. Oт тaзи 
глeднa тoчкa ключoвoтo стрaтeгичeскo прeдизвикaтeлствo сe състoи в тoвa дa сe oп-
рeдeли в кaквa стeпeн дa сe aдaптирa бизнeс-мoдeлa, в кaквa стeпeн дa сe стaндaрти-
зирa зa всички стрaни и цeлeви тeритoрии и в кaквa стeпeн дa сe лoкaлизирa в зaвиси-
мoст oт мeстнитe услoвия нa пaзaрa. При тoвa кoмпaниитe фoкусирaт нa oснoвaтa нa 
пaрaмeтри, oбщи зa стрaнитe (нaпримeр прeдпoчитaния, тeхничeски стaндaрти) и пo-
тeнциaлa, кoйтo мaщaбът нa прoизвoдствoтo имa зa увeличaвaнe нa прoизвeдeнaтa дo-
бaвeнa стoйнoст. Eмпиричнитe нaблюдeния пoкaзвaт, чe в рeзултaт нa тoвa глoбaлнo 
стaндaртизирaнитe прoдукти в мнoгo случaи измeствaт мeстнитe и тoвa мoжe дa сe 
приeмe зa вaлиднo при изслeдвaнeтo нa рeдицa кaтeгoрии стoки. 
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Abstract: The software for creating animations based on parametric equations of lines and 
curves is extremely diverse depending on the goals we want to achieve. This paper discusses 
three different animation platforms: „Maple“, „Pov-ray“, and „Blender“, stressing the benefits 
of each. Two examples demonstrate the creation of animations based on parametric equations 
of straights and curves amidst the environment of the Pov-Ray platform. 

Keywords: parametric equations, software for animations 
 
 

Софтуерът за създаване на анимации на базата на параметрични уравнения на 
прави и криви е изключително разнообразен в зависимост от целите, които искаме да 
постигнем. В настоящият доклад са представени три от платформите за създаване на 
анимация: „Maple”, „Pov-ray“ и „Blender“ като се обръща внимание на техните пре-
димства при използването им. Чрез два примера се демонстрира създаването на ани-
мации на базата на параметрични уравнения на прави и криви в средата на плат-
форма „Pov-Ray“. 

 
1. Софтуерът за създаване на анимации на базата на параметрични 

уравнения на прави и криви 
Терминът „Софтуер” може да се приеме като неточен. Съществуват визуални 

езици за програмира, а средата за тяхното прилагане е един вид платформа – под 
последното разбираме „софтуер”. Тези текстови визуални интерпретации са един вид 
дескриптивни езици базирани на математическа параметризация [1].  

Съществуват open-source платформи, изискващи по-голям или по-малък хардуе-
рен ресурс. Такива са „Pov-ray“ и „Blender“, като вторият изисква значително по-сил-
на компютърна конфигурация, а първият е значително по-базов и е основополагащ. 
От платформите с платен лиценз доказан лидер е канадската среда за числова и сим-
волична компутация „Maple”, което е насочено силно към научна дейност. В следва-
щите редове накратко се представят тези три платформи. 

1.1. Платформа „Maple“ 
Най-общо „Maple“ [2] може да се определи като символно-числова среда за 

компутация. Продуктът има характеристиките и на мултипарадигматичен програмен 
език, т.е. събира в себе си императивни (процедурност, обектно-ориентираност) и 
декларативни (фунционалност, логика, математика) характеристики. Покрива някол-
ко зони на техническата компутация като символична математика, числов анализ, 
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визуализация и други. С определeни добавки (аdd-ons) освен академични изчисления 
се извършват и инженерни такива, както и сложни изчисления за финансовите ин-
струменти на борсите. 

Името на продукта е обвързан с канадската история – „Мaple” е клен от англий-
ски, символът на страната, в която е създаден тази среда, и по-точно – Университетът 
Уатерло, намиращ се в Онтарио и определян като конкурент на известния Масачузет-
ски технически университет в техническите разработки. Зараждането на идеята за 
разработка на алгебрично-компутационен софтуер става в лабораториите на институ-
цията, а в последствие се оформя като „спин-оф“ компания към университета. 
Разработен е под „C” в началото на 80-те.  

Функционалността му за академични цели е уникална. Комбинира широка биб-
лиотека от теории и математически проблеми като ги онагледява чрез графики и ани-
мации (фигура 1). Платформата за графично изобразяване се базира на принципа на 
„Моделиране чрез криви“, и дори може да се получи информация от самата програма 
за графичното моделиране върху теорията на Безие.  

 

 
 

Фигура 1. Интерфейс на „Maple” 
 

Ако се зададе изпълнимо параметричнa функция, например от вида cos(t*x)*sin(3*t*y), 
с определеня на стойностите x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi, t=1..2, то анимационното графично 
репрезентиране на параметричните уравнения се вижда на фигура 2. 

 
Фигура 2. Генериране на анимация с криви под „Maple“ 

 

Може да се каже, че „Maple“ решава основополагащи математически проблеми. 
Моделирането чрез криви е в основата на „Полигоналното моделиране“, или т.нар. 
„Mesh”-моделиране. То е базисно за следващото приложение. 
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1.2. Платформа „Blender“ 
 

Платформата „Blender“ (буквално „бъркачка“, преносно „отворен, екстровертен 
човек“) [3] е отново програмен пакет, с отворен код и свободен достъп за създаване 
на анимирани филми, визуални ефекти, обекти за 3-D принтиране, интерактивни ап-
ликации, виртуална реалност и компютърни игри. Между многобройните функции, 
които предлага е и видео рендирането. 

През 1994 година холандското студио „NeoGeo” започва да разработва програ-
ма с in-house предназначение, а на по-късен етап, създателят на платформата Тон 
Росендал открива едноименна фондация с идеална цел, потребителите да се усъвър-
шенстват в света на анимацията и същевременно да доусъвършенстват продукта. В 
момента „Blender” се използва свободно както от професионалисти в 3-D студия с 
анимирани герои и тежки ефекти, така и от Американската космическа агенция – 
НАСА за представяне на математически модели. Благодарение на нея са създадени 
много филми от анимационния жанр и игрални филми, като например „Капитан 
Америка“. Все още този продукт се поддържа от фондацията, като всяка година изли-
зат поне три нови версии.  

Как работи „Blender”? Полигоналният способ представлява изобразяването на 
обектите като сбор от по-малки многоъгълници, които се позиционират в 3-мерното 
пространство чрез задаването на координати. Системата работи както чрез въвеждане 
на параметрични стойности, така и със скулптирането в работното пространството 
чрез външно устройство /таблет, стилус и др. периферия/, използвайки възможности-
те на динамичната топология. Затова спомага и вградения изкуствен интелект.[4] 

От изображението на фигура 3 могат ясно да се видят параметричните задания 
по абсциса, ордината и апликата (x, y и z). След не много допълнителна обработка на 
параметрите следва динамизирането й и в резултат се получава анимация. 

 

 
 

Фигура 3. Полигонално построяване на 3-д обекти, участващи в анимация 
 

1.3. Платформа „POV-ray“ 
 

Платформата „POV-ray“ („Persistence of Vision Ray tracer”) е крос платформа, 
проследяваща светлинните лъчи, падащи върху геометрични фигури. По този начин 
от двуизмерно изображение се получава триизмерно изображение. Процесът на гене-
риране на цифрово изображение от модел в компютърната графика е известен като 
рендиране. В случая под модел се има предвид информация за осветлението.  

Тази платформа е разработена експериментално през 80-те години на миналия 
век под Unix от Арън Колинс за лични цели. След като я прави достъпна в обществе-
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ния сървър BBS, програмата придобива известност и интерес. По-късно, през 1991 го-
дина, Колинс предоставя разработката си безвъзмездно на група разработчици 
/„GraphDev”/, като заменя първоначалното име STAR-Light (Software Taskforce on 
Animation and Rendering) с POV-Ray. Persistence (Постоянство) идва от „The Persistence of 
Memory”, може би най-известното сюрреалистично творение на Салвадор Дали [5]. 

Продуктът ползва език с лесен за възприемане синтаксис. Съществуват безплат-
ни наръчници в интернет, които дават изключително добра представа за възможнос-
тите на „POV-Ray”. Заради лесната му достъпност, съшият е използван в настоящата 
разработка. 

 
2. Създаване на анимации на базата на параметрични уравнения на прави 

и криви в средата на платформа „Pov-Ray“ 
Целта ни е да представим триизмерни сцени в двуизмерно поле (дисплеят в слу-

чая е своебразно „2 D - платно”). За да се предаде дълбочина, се задават следните па-
раметри:  

 Позиция на обекта в пространството; 
 Проследяване на светлинните лъчи (Raytracing) (Сенки и отблясъци); 
 Позиция и ориентация на гледната точка (камерата) [6]. 
Това са и основните параметри, чието изменение на стойности дава илюзията за 

движение на обекта. В „Pov-ray” те логически се свързват с вградения часовник на 
програмата и така стават динамични.  

Ще разгледаме два случая с достъпни за лесно графично възприемане парамет-
рични уравнения и как те са в основата на създаване на анимации. 

 
2.1. Анимация на синусоида в среда на платформа „Pov-Ray” 

Да разгледаме тригонометрични функции y = cosx и y = sinx, чиито графики мо-
гат да се видят във фигура  

 

 
 

Фигура 4. Графики на тригонометричните функции y = cosx и y = sinx 
 

Амплитудните трансформации могат да се използват за динамизиране на пара-
метрите в едно от направленията в „Pov-ray”. В нашия пример ще игнорираме офор-
мянето на обектите като задаване на вид фигура, размери, цвят и др. и ще се съсредо-
точим върху движението на самия обект или по-скоро върху създаването на илюзия 
за това движение. Например, за y = sinx това се реализира по следния начин: 

#declare Amplitude = 0.60 ; 
#declare Minimal_Length = 0.80 ; 
#declare Middle_Length = Amplitude + Minimal_Length ; 
#declare Time_test = 0.25; 
#declare Sp_Length = Middle_Length+Amplitude*sin((clock+Time_test)*2*pi);[7] 
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В този пример се наблюдава деклариране на променливи за определяне разстоя-
нието на движението във всеки цикъл определен от часовника на програмата. Стой-
ността на променливата „Clock” е вградена функция на програмта „Pov Ray” и нейните 
стойности по подразбиране са от 0.0 за първия кадър до 1.0 за последния. Всички оста-
нали кадри се дефинират в този диапазон. За да се онагледи начина на работа, нека да 
си представим, че n-брой кадри са необходими, за да се обиколи напълно една окръж-
ност. Тогава формулата би отговаряла на 360*clock*y. В конкретния случай, стойност-
та на променливата „часовник“ се сборува с константа „0,25“ и резултатът се умножава 
с 2𝜋. По този начин определяме точките на синусоидата и получаваме положението на 
нарисуваната от нас „пружина“, което и придава спираловидно движение при изрежда-
не на кадрите един след друг. Крайният резултат е представен на фигура 5. 

 
Фигура 5. Анимация на синусоидно параметрично уравнение чрез „Pov-Ray” 

 
2.2. Модел на въртенето на Земята в орбита около Слънцето 
Следващата анимация е модел на движението на Земята в орбита около Слънце-

то и завъртането на нейния спътник – Луната, около нея. За простота на примера ще 
пренебрегнем Кеплеровия модел и ще приемем, че орбитата е идеална окръжност. 

Въвеждаме параметър време Т =f (t) , а t= 0…1 (Стойностите са по подразбира-
не в „Pov-Ray”). 

 
Фигура 6. Модел на въртенето на Земята в орбита около Слънцето 

 
Ако Слънцето (жълтата окръжност) е с определени координати в координатна 

система, например (0,0), то разстоянието на Земята (зелената окръжност) до Слънце-
то е функция от координатите (x,y), а самата орбита се определя от точки със стой-
ности x(t) и y(t). Луната (сивата окръжност) по аналогичен начин се движи около 
Земята. За да ни разбере „Pov-ray”, стиковаме Земята с Луната като неделима едини-
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ца, която описва движение около Слънцето. Вътре в тази единица Земята се върти 
около оста си, Луната се върти около Земята. Първоначалните координати <x,y,z> на 
обектите в програмата са както следва: 

Позиция: 
 

Слънце<0,0,0> 
Земя <земна орбита радиус, 0, 0> 
Луна<лунна орбита радиус, 0, 0> 

Единица (Земя + Луна) <Земна орбита радиус, 0, 0) 
Ротация : 

 Единица (Земя + Луна) около слънцето<0, 360*t> 
Земя около оста си <0,360*t*30,0> 

Луна около Земя <0,360*t*12> 
 

При така въведените параметрите се извежда анимирано движение, представено 
на фигура 7. [8] 

 
 

Фигура 7. Анимация на Модел на въртенето на Земята в орбита около Слънцето  
 
Вижда се, че за да сработи алгоритъмът за всеки обект или двойка от обекти, в 

случая Земя и Луна, се въвеждат три параметъра за установяване първоначалната по-
зиция на обектите в координатната система. Движението се осъществява чрез рота-
ция, посредством завъртане на ъгъл, заключен между вектора, чиято дължина е опре-
делена от мащабираното разстояние на Слънцето от Земята, и координатните оси.  

 
Литература: 
1. Курачи, Н., Магията на компютърната графика, Тейлър енд Франсис Груп, 2011. 
2. Mathematics-based software & services for education, engineering, and research, 

https://www.maplesoft.com 
3. Home of the Blender project, https://www.blender.org/ 
4. Ван Гумстер, Дж. „Блендър за дъмис“, Дж.Уайли енд Сонс, Ню Джърси, 2020  
5. Дали, „Постоянството на паметта“, https://www.khanacademy.org/humanities/art-

1010/dada-and-surrealism/xdc974a79:surrealism/v/salvador-dal-the-persistence-of-
memory-1931 

6. POV-колектив, Въведение в POV-ray, версия 3.6.1/3.7.0, 1991, Persistence of Vision 
Raytracer , http://www.povray.org/documentation/3.7.0/t2_1.html 

7. 3D Animations with POV-Ray, „Swinging Spiral Pendulum”, http://www.f-
lohmueller.de/pov_tut/animate/anim16e.html 

8. 3D Animations with POV-Ray, „Planets in Orbit“, http://www.f-lohmueller.de/ 
pov_tut/animate/anim112e.html 

 

 

Научен ръководител: доц. д-р Е. Николова 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

373 

 
ПРОМЕНИ В ИНДЕКСА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ  

НА ХРАНИТЕ НА ФАО (2004-2021) 
 

Хава Мустафа Илияз 
Бургаски свободен университет 

Научен ръководител: доц. д-р Диана Съботинова 
 

CHANGES IN THE FAO INTERNATIONAL FOOD PRICE INDEX 
(2004-2021) 

 

Hava Mustafa Ilıyaz 
Burgas Free University 

 
 

Анотация: Индексът на цените на ФАО измерва месечните промени на междуна-
родните цени на кошница от хранителни стоки. Индексът представлява средна ве-
личина от ценовите индекси на пет групи стоки, претеглени със среден дял на изно-
са на всяка група за съответния период. Петте групи стоки са: месо, млечни про-
дукти, растително масло, захар и зърнени култури. Докладът проследява промени-
те в ценовия индекс за периода 2004-2021 година. 

Ключови думи: индекс на цените на храните на ФАО 
 
Abstract: The price index measures the monthly changes in international food basket 
prices. The index stands for the average value of the price indices of five groups of goods 
weighted by the average share of exports of each group for the respective period. The five 
groups of goods are meat, dairy products, vegetable oil, sugar, and coarse grains. The 
report follows the changes in the price index for the period 2004-2021. 

Keywords: FAO food price index 
 
 

1. Какво е ФАО? 
 

Организацията на ООН по прехрана и земеделие, в българските текстове среща-
на и като ФАО, е специализирана агенция на ООН, която ръководи международните 
усилия в борбата срещу глада. В услуга както на развитите, така и на развиващите се 
страни, организацията действа като форум, на който всички нации се срещат като 
равноправни да договарят споразумения и разискват политики, свързани със светов-
ното прехранване. През декември 2007 г. ФАО стартира своята инициатива за „Растя-
щи цени на храните“, за да подпомогне на малките производители да увеличат про-
дукцията си и да печелят повече. С тази инициатива ФАО допринася към работата на 
отдела на ООН „Оперативна група на високо ниво“ срещу световната хранителна 
криза, която изготвя цялостната рамка за действие. ФАО реализира проекти в над 25 
страни и междуведомствени мисии в близо 60, увеличавайки своето наблюдение чрез 
„Глобалната информационна система за ранно предупреждение на храните и земеде-
лието“, което предоставя стратегически консултации на правителствата и подкрепя 
техните усилия за увеличаване на производството и инвестициите в селското стопан-
ство. ФАО също така работи ръка за ръка с Европейския съюз. 
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2. Индекс на ФАО 
 

Индексът на цените на храните на ФАО е въведен през 1996 г. като обществено 
благо, което помага при наблюдение на развитието на световните пазари на селско-
стопанските стоки. Той е мярка за месечната промяна в международните цени на 
кошница от хранителни стоки. Състои се от средната стойност на пет индекса на це-
ните на групите стоки, претеглени от средните дялове на износа на всяка от групите. 
Групите стоки са: месо, зърнени храни, растителни масла, захар и млечни продукти. 
Докато тези стоки представляват около 40 процента от брутната търговия на земедел-
ските хранителни стоки (ФАОСТАТ), те са избрани заради тяхното високо и страте-
гическо значение в глобален мащаб, продоволствена сигурност и търговия.  

 
3. Цена на зърнените култури през периода 2004-2021 г. 

  

 
 

От графиката можем да отбележим, че най-ниската стойност е през 2005 г., ко-
гато индексът. е 60,08, а най-висока е през 2011 г. - 142,2. Причините за покачването 
на цените през 2011 г. са комплексни и са смесица от структурни и временни фак-
тори. От гледна точка на търсенето, броят на нуждаещите се от храна е по-голям от 
когато и да е. Що се отнася до предлагането, сушите и наводненията изиграват своята 
роля за унищожаването на реколтата, разходите за ресурсите се увеличават и всичко 
това допълнително се усложнява от финансовите спекулации на стоковите пазари за 
широкото потребление. През 2011 г. индексът на цените на зърнените култури на 
ФАО е средно 247 пункта, което е с около 35 процента повече от 2010 г. и е най-висо-
кото от 70-те години на ХХ век. 

Причината до 2005 г. индексът на цените да е нисък, е в нарастването на произ-
водството на храни, което е по-голямо от ръста на нарастване на населението. 

 
2021: 
Световните цени на пшеницата се повишават с 2,1%, до голяма степен отразя-

вайки новите глобални несигурности в доставките на фона на смущенията в Черно-
морския регион, които потенциално могат да попречат на износа от Украйна и Руска-
та федерация, двете страни, основни износители на пшеница. Експортните цени на 
едро на зърното също се повишават с 4,7 процента. Световните цени на царевицата се 
повишават с 5,1 % на месец, подкрепени от комбинация от продължаващи опасения 
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относно състоянието на реколтата в Аржентина и Бразилия, покачващите се цени на 
пшеницата и несигурността по отношение на износа на царевица от Украйна, осно-
вен износител. 

 
4. Цена на растителното масло през периода 2004-2021 г. 
 

 
 

Що се отнася до растителното масло, индексът на цените достигна нов рекорд 
през 2021 г., отразявайки най-вече покачващите се цени на палмовото, соевото и 
слънчогледовото масло. Международните цени на палмовото масло се повишиват, 
подхранвани от устойчивото глобално търсене на внос, което съвпада с намалените 
експортни наличности от Индонезия, най-големият износител на палмово масло в 
света. Междувременно световните стойности на соево масло продължават да нараст-
ват поради влошаващите се перспективи за производство на соя в Южна Америка. 
Международните цени на слънчогледовото масло също се повишават значително, 
подкрепени от опасения относно смущения в Черноморския регион, които потен-
циално могат да намалят износа. Забележително е, че Украйна и Руската федерация 
представляват около 80 процента от световния износ на слънчогледово масло. Покач-
ващите се цени на петрола също подпомагат за повишаването на цените на растител-
ните масла. 

 
5. Цена на месото 
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Индексът на цените на ФАО за месото достигна най-високия си пик през 2014 г. 
Индексът достигна до 112,2. Разрастването е съсредоточено в развиващите се страни, 
които също са основните центрове на нарастващото търсене. Цените се повишават за 
всички категории, особено за говеждо месо, въпреки че към края на периода е доказа-
но известно намаление на цените на свинското и овчето месо. 

 
2021: 
Международните котировки на говеждото месо достигат нов рекорд, водени от 

силното глобално търсене на внос на фона на ограничените доставки на едър рогат 
добитък в Бразилия и голямото търсене за възстановяване на стадото в Австралия. 
Цените на свинското месо също се покачват, което отразява увеличеното вътрешно 
търсене и намалените доставки на свине в Европейския съюз и Съединените амери-
кански щати. Котировките за овчето месо отслабват поради високите доставки за из-
нос в Океания. Междувременно цените на птичето месо спадат леко поради намале-
ния внос от Китай и по-ниското търсене в Бразилия. 

 
6. Цена на млечните продукти през периода 2004-2021 г. 

 

 
 

Международните цени на млечните продукти регистрират силен ръст през пър-
вите четири месеца на 2013 г., особено през март и април, като цените се покачват и 
през следващите няколко месеца. Основната причина за скока е поради резкият спад 
в производството на мляко в Нова Зеландия. 

 
2021: 
Освен ограничените глобални доставки, постоянното търсене на внос, особено 

от Северна Азия и Близкия изток, доведе до рязко увеличение на цените на пълно-
масленото мляко на прах и сирене. Международните цени на обезмасленото мляко на 
прах също се повишават значително, което отразява по-нисък обем на доставките на 
мляко за сушилни инсталации в Западна Европа, докато цените на маслото получават 
тласък от голямото търсене на спот доставки. 
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7. Цената на захарта 
 

 
 

Цената на захарта се покачва заради перспективите за Бразилия. Индексът на 
цените на захарта на ФАО се повишават през 2011 г. най-много през периода от май 
до юни. Производството в Бразилия, най-големият производител на захар в света, 
спада под нивото от предходната година. 

 
2021: 
Благоприятните производствени перспективи в големите страни износителки, 

по-специално Индия и Тайланд, съчетани с подобрените условия на отглеждане в 
Бразилия, продължават да оказват влияние върху световните цени на захарта. 
Въпреки това укрепването на бразилския реал спрямо щатския долар, което има тен-
денция да ограничава доставките от Бразилия, най-големият износител на захар в 
света, предотврати по-значителния спад на цените на захарта. 

 
8.  Общ преглед на международните ценови индекси на кошница от храни-

телни стоки 
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От графиката можем да забележим, че ценовият индекс на месото е с най-ниска 
и устойчива през годините за разлика от растителното масло и зърнените култури, 
които са с най-високите и променливи стойности. 

 
8. Заключение 
Покачването на цените за съжаление е неизбежно. Както всяко нещо в живота 

така и цените си имат своя цикъл наречен икономически. По време на подем цените 
са ниски и обратно по време на криза цените се покачват. Този процес е неизбежен, 
но това което може да се направи, е да се вземат предвид микро и макроикономичес-
ките фактори, да се направят прогнози и да се вземат навременни мерки. 
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Abstract: Many people consider Artificial Intelligence (AI) to be a world full of robots and 
modern technology, but for people with disabilities, all kinds of artificial intelligence is a 
sea of convenience and opportunities. 
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Изкуственият интелект много често се приема като абстрактно и футуристично 
понятие, което виждаме само в научнофантастични филми с хуманоидни роботи и 
холограми. Въпреки това все по-често се среща в нашата реалност, достигайки до 
различни категории хора, включително хората в неравностойно положение. Благода-
рение на технологичните решения на изкуствения интелект, хората със специални 
потребности могат драстично да подобрят ежедневието си. 

 
1.  Какво е изкуственият интелект? 
Интелектът, демонстриран от машините, е известен като изкуствен интелект. 

Това е симулация на естествения интелект в машините, които са програмирани да 
учат и имитират действията на хората и тъй като тези технологии продължават да се 
развиват, те имат голямо влияние върху качеството ни на живот. Изкуственият инте-
лект се изследва основно в три различни класа (фиг. 1): 

 Artificial Narrow Intelligence (ANI) 
 Artificial General Intelligence (AGI) 
 Artificial Super Intelligence (ASI) 
Тесният, първичен изкуствен интелект (Artificial Narrow Intelligence) е софтуер, 

който се фокусира върху конкретна задача. Това е технология, която позволява на ви-
соко-функционални системи да преповтарят, а дори да надминават човешките спо-
собности по отношение на възложени задачи. Пример за такъв софтуерът е на компа-
нията Apple - Siri – виртуален асистент, способен да изпълнява широк спектър от 
ежедневни задачи и да взаимодействат с гласът на потребителя. Именно тази форма 
на изкуствен интелект е най-подходяща за сътрудничество, чрез която човешките 
способности се подсилват, но отпада тревогата за превъзходството над хората и въз-
можни последици. 

Общият изкуствен интелект (Artificial General Intelligence) все още е теоретична 
концепция и сме далеч от изграждането и. Една такава система би трябвало да се със-
тои от хиляди системи за изкуствен тесен интелект, работещи в тандем, комуникира-
щи помежду си, за да имитират човешки разсъждения. 
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Почти навлизаме в областта на научната фантастика с изкуствения супер инте-
лект (Artificial Super Intelligence), разглеждан като логична прогресия от общ изкуст-
вен интелект. Една система с изкуствен супер интелект би могла да надмине всички 
човешки възможности. Това би включвало вземане на рационални решения и дори 
включва емоционални взаимоотношения. 
 

 
 

Фиг. 1. Видове изкуствен интелект 
 

2. Как изкуственият интелект помага на хората в неравностойно 
положение? 

Изкуственият интелект има огромно влияние върху ежедневието на хората със 
специални потребности. Нещата, които в началото са били трудни или невъзможни за 
тях, сега са лесно достъпни. Изкуственият интелект позволява на хората в неравно-
стойно положение да влязат в свят, в който техните трудности се разбират и вземат 
предвид. Много приложения използват изкуствен интелект, за да благоприятстват 
достъпността. 

2.1 .  Зрителни увреждания 
Гласовите технологии са едни от основните комуникационни подобрения. Те са 

насочени главно към обслужване на хора със зрителни увреждания, които могат да 
комуникират чрез своите смарт устройства. 

Google Assistant, Siri, Cortana: Siri е виртуален асистент на iPhone. Благодаре-
ние на гласовия контрол, потребителите просто заявяват своето желание: от търсене 
в Google до диктуване на текстово съобщение до приятел. Хората със зрителни 
увреждания могат лесно да използват Siri и да поддържат връзка с другите. Cortana е 
виртуален асистент, създаден от Microsoft и внедрен в Windows. Той помага на слепи 
хора или потребители със зрителни увреждания да се ориентират в компютъра си, 
като използват само гласа си. В известен смисъл е подобно на Siri. Google Assistant e 
приложение, активирано чрез гласово управление. Потребителите могат лесно да 
настроят аларма или да управляват графика си. 

VoiceOver и TalkBack: VoiceOver е екранен четец, директно интегриран в 
iPhone. Въпреки че основната му употреба е да изрича всеки имейл или текстово 
съобщение, VoiceOver също използва изкуствен интелект за описване на икони на 
приложения, нивото на батерията и дори частично изображения. TalkBack е сходно 
приложение за смартфони със операционна система Android. Тя позволява на потре-
бителите да използват пълноценно своите смартфони. 
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2.2 .  Двигателни увреждания 
Освен виртуалните асистенти, които хората с намалена подвижност могат да из-

ползват на своя смартфон, друго полезно приложение е If This, Then That (IFTTT) – 
приложение, което свързва други приложения, така че потребителят да може да из-
ползва всички функции на своя смартфон без трудности. Той създава комбинации с 
приложенията за автоматично изпълнение на задачи като четене на имейл на глас, из-
ключване на осветлението, автоматично командване на прахосмукачка и много други. 

Wheelie 7 – Работейки в партньорство с Intel, базираната в Бразилия Hoobox 
Robotics създаде Wheelie 7, който позволява на хората с увреждания да контролират 
моторизирана инвалидна количка чрез 10 изражения на лицето, дори и с повдигане 
на вежди. (фиг. 2.) 

Как работи? 
Технологията научава за жестовете на потребителя автоматично и отнема само 

седем минути за инсталиране (оттук и името „Wheelie 7“). Чрез комбинация от соф-
туер за лицево разпознаване, сензори, роботика и Intel 3D RealSense Depth Camera, 
която е монтирана на инвалидната количка, Wheelie създава 3D карта на лицето и из-
ползва AI алгоритми за обработка на данни в реално време, за да насочи инвалидната 
количка. Работи както при силна слънчева светлина, така и при слаба и е съвместим с 
95 процента от моторизираните инвалидни колички, които в момента са на пазара. 
 

 
 

Фиг. 2. Контролиране чрез изражения на лицето 
 

Друго изключително полезно приложение е WheelMap – потребителите могат 
да намерят места, достъпни за инвалидни количка чрез виртуална карта на ресторан-
ти, кафенета, тоалетни, магазини, кина, паркинги, автобусни спирки и много други. 
Wheelmap е изграден като OpenStreetMap и всеки може да подобри данните, съхраня-
вани в тази онлайн карта на света, като маркира местоположения, добавя коментари 
и качва снимки. 
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2.3 . Говорни увреждания 
За милиони хора по света, чиято реч е трудно разбираема, комуникацията лице 

в лице може да бъде предизвикателство. Използването на Google Assistant може да 
помогне при обаждане на някого или за регулиране осветлението, но не е толкова 
ефективно за хора с увреден глас. Това се дължи на факта, че алгоритмите за разпоз-
наване на реч са чували милиони примери от хора, чиито гласове звучат „типич-
но“, но не са много примери от хора с говорни увреждания. 

Проектът на Google - Euphonia 
Целта на проектът е да се подобри независимостта и способността на хората да 

общуват, като накара технологиите да работят по-добре за всички. Като първа кон-
кретна стъпка в това изследване, Google се стреми да събере достатъчно гласови за-
писи от хора с говорни увреждания и да обучи модели за разпознаване на говор, за да 
разбере по-добре различни модели на говор. (фиг. 3) Софтуерът на Google превръща 
записаните гласови проби в спектрограма. След това компютърът използва транс-
крипции на тези спектрограми, за да „обучи“ системата да разбира по-добре по-рядко 
срещаните типове речеви модели. В допълнение към подобряването на разпознаване-
то на говор, те също обучават персонализирани AI алгоритми за откриване на кон-
кретни звуци или жестове и след това предприемат дефинирани от потребителя 
действия, като генериране на изговорени команди до Google Home или изпращане на 
текстови съобщения. Нещо, което може да бъде особено полезно за хора, които са със 
сериозни увреждания или не могат да говорят. 

От 2018 г. близо 1000 участници са записали над 1000 часа речеви мостри. За 
мнозина това е източник на гордост и цел да оформят бъдещето на разпознаването на 
реч, не само за тях, но и за другите, които се борят да бъдат разбрани. 
 

 
 

Фиг. 3. Пример за фрази, които Google моли участниците да прочетат. 
 

2.4 . Увреден слух 
За 466 милиона души по света, които имат инвалидизираща загуба на слуха, 

смартфоните се превърнаха в основен инструмент за улесняване на социалното взаи-
модействие поради възприятието на речта. Днес 95% от глухите и увредените хора 
използват смартфон ежедневно в развитите страни. Множество приложения доприна-
сят за премахването на основните пречки, свързани с комуникацията, които пречат на 
ежедневния живот. 
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Технология с изкуствен интелект помага на студенти с увреден слух 
Технологичните гиганти вече работят в тази област като част от по-голямата си 

програма за корпоративна социална отговорност. Microsoft, като част от своята при-
общаваща мисия, разработи слушалки със своята вградена комуникационна техноло-
гия, задвижвана от изкуствен интелект, Microsoft Translator за хора с увреден слух. 
Системата използва автоматично разпознаване на говор, за да преобразува необрабо-
тения говорим език – заекване и всичко останало – в гладък, пунктуиран текст. Освен 
това услугата е достъпна на повече от 60 езика. За да насърчи приобщаването, той съ-
що така си партнира с образователни институти за подобряване на достъпа до гово-
рим език и жестомимичен език на глухи ученици. 

Надписи в реално време – това е типичен клас в Рочестърския технологичен 
институт в северната част на Ню Йорк. Около 1500 студенти, които са глухи и с увре-
ден слух, са неразделна част от живота на кампуса в университет, който има 15 000 
студенти. Надписите на екраните са генерирани от Microsoft Translator, комуникаци-
онна технология, задвижвана от изкуствен интелект. Захранваната от изкуствен инте-
лект услуга за надписи в реално време, която е добавка към Microsoft PowerPoint е 
наречена Presentation Translator. Студентите могат да използват приложението 
Microsoft Translator, работещо на техния лаптоп, телефон или таблет, за да получават 
надписите в реално време на избрания от тях език. 

Джени Лей-Флури, главен директор по достъпността на Microsoft, която самата 
страда от загуба на слух, сподели, че пилотният проект показва потенциала на из-
куственият интелект да даде нови възможности на хората с увреждания, особено тези 
с глухота. Надписите, предоставени от Microsoft Translator, осигуряват още един слой 
на комуникация, който освен жестомимичния език, може да помогне на хората, 
включително тя самата, да постигнат повече. 

 
3. Робот и екип от ирландски учени влизат в дом за възрастни хора 
Роботът Стиви е част от сътрудничеството между лабораторията по роботика и 

иновации в Тринити Колидж Дъблин и Knollwood – дом за възрастни хора. За да раз-
берат по-добре ролята, която изкуственият интелект може да играе в грижите за въз-
растни хора, шепа изследователи на Тринити се преместват в Knollwood за няколко 
месеца. Целта им е да разберат от какво биха се нуждали възрастните хора и персо-
налът, който се грижи за тях и как изкуственият интелект би могъл да преодолее на-
растващата разлика между броя на възрастните американци, нуждаещи се от грижи, 
и броя на професионалистите, които са на разположение, за да се грижат за тях. Сти-
ви e подпомагащ робот, предназначен да помага на потребителите, като се ангажира 
с тях социално и физически. Робот като Стиви може да бъде полезен в старчески до-
мове по много начини. Роботът може да изпълнява рутинни задачи, като например да 
напомня на възрастните хора, че е време за лекарствата им, да извършва видеообаж-
дания с близки или дистанционно да заглуши светлините. Стиви също може да по-
могне с музикална терапия и физически упражнения. 

Но има и друга област, в която роботите допринасят. Проблемите като депре-
сия, самота, чувството за социална изолация – възможността да бъдат преодоляни е 
вече огромна. За някои хора да се свържат с животно е далеч по-лесно, отколкото с 
друг човек,има и ситуации, в които някои хора се чувстват по-удобно да взаимодей-
стват с изкуствено интелигентен спътник, отколкото с човек. 
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Фиг. 4. Стиви презарежда батериите си 
 

4.  Как технологиите помагат на хората с увреждания в кариерата им 
Въпреки напредъка в технологиите, земеделието остава физическа професия, 

особено в по-малките ферми. Но един на всеки пети фермер страда от някакъв вид 
увреждане. Към днешна дата федералният проект AgrAbility е изградил протези, за да 
помогне на фермерите да продължат да работят на полето след наранявания,също 
разнообразие от механични асансьори за фермери, които вече не могат да се качат в 
своите трактори. От друга страна, художници и архитекти използват софтуер за ком-
пютърно проектиране, за да създават проекти с клавиатура и мишка. Благодарение на 
напредъка в CAD технологията, този софтуер се използва от хора с увреждания. По-
новата CAD технология дава на потребителите в неравностойно положение възмож-
ността да използват мишка с писалка или мишка с глава, за разлика от традиционната 
мишка, която често изисква от потребителите да натискат няколко бутона едновре-
менно. 

Много работни места в областта на технологиите премахват бариерите за работ-
ниците с увреждания, тъй като се извършват с помощта на компютър, който може да 
бъде адаптиран, за да стане по-достъпен за тези със зрителни или слухови уврежда-
ния или проблеми с мобилността. Има и други работни места, които може да са по-
подходящи за хората с увреждания поради самото естество на тяхното увреждане. 

 
5. Рискове 
Въпреки че изкуственият интелект предлага редица възможности, има и някои 

рискове. Напрежението между предимствата и рисковете за нашите човешки права 
става най-очевидно в областта на поверителността. Поверителността е основно чо-
вешко право, което е от съществено значение, за да живеем достойно и сигурно. Но в 
дигиталната среда, включително когато използваме приложения и платформи за со-
циални медии, се събират големи количества лични данни – със или без наше знание – 
и могат да бъдат използвани за профилиране и създаване на прогнози за нашето по-
ведение. Ние предоставяме данни за нашето здраве, политически идеи и семеен жи-
вот, без да знаем кой ще използва тези данни, за какви цели и как. 

В доклад от 2018 г., озаглавен „Злонамерената употреба на изкуствен ин-
телект...“, експерти и изследователи откриха, че злонамерената употреба на изкустве-
ния интелект може да застраши нашата цифрова, физическа и политическа сигурност. 
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Напрежението между технологиите и човешките права се проявява и в областта 
на лицевото разпознаване. Въпреки че това може да бъде мощен инструмент за слу-
жителите на правоприлагащите органи за намиране на заподозрени, то също може да 
се превърне в оръжие за контрол на хората. Днес за правителствата е твърде лесно да 
наблюдава и да ограничава правата на неприкосновеност. 

 
Изкуственият интелект крие ли катастрофален риск? 
Накратко, не — не, ако тези рискове бъдат смекчени чрез принципно, етично 

развитие и внимателно разглеждане от страна на регулаторните органи. 
 
Заключение 
Изкуственият интелект изминава дълъг път, за да достигне до хората под фор-

мата на интелигентни технологии и роботика. Той създава нови и по-лесни начини за 
управление на ежедневните ни дейности, като автоматизиране на задачи, разпознава-
не на говор, визуално възприятие, вземане на решения и изпълнение на различни 
други задачи. Така изкуственият интелект помага на хората в неравностойно положе-
ние в придвижването и участието им в ежедневните дейности и отваря много нови 
възможности. Напредъкът в изкуствения интелект все още е в ход и ще видим още 
нови технологии в близкото бъдеще. 
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Abstract: Обработката на естествени езици е важна подобласт на изуствения 
интелект. Благодарение на това се прави връзката между човешкия език и машина-
та. Стои в основата на разработването на чатбот, което може да бъде сложна 
или тежка задача. Чатботите стават все по-популярни и могат да извършват раз-
нообразна работа. 

Keywords: естествена обработка на езици, алгоритми, чатбот, изкуствен инте-
лект 

 
 

I.  ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Обработка на естествени езици е подобласт на изкуствения интелект. Основната 
цел на изследванията в тази област е придаването на компютрите способността да 
анализират и „разбират” смисъла в текст или човешки говор както хората могат. 

Ботът е софтуер, който извършва автоматични задачи. В други думи, ботът е 
компютърна програма, която комуникира с потребителя. Чатботът служи за отговаря-
не на въпроси и запитвания, може и да извърши определена задача. То използва из-
куствен интелект (AI), правила, обработка на естествени езици (NLP) и машинно обу-
чение (ML) и данни, които служат за генериране на отговори. Има два основни вида 
чатбот:  

Task-oriented (declarative) – това са програми с една цел, които фокусират вър-
ху изпълнението на една функция. Използват правила, NLP, ML, те генерират авто-
матизирани отговори. Те са сравнително прости и нямат много способности, но са 
най-често използваните.  

Data-driven and predictive (conversational) – те се наричат още и виртуални 
асистенти и са много по-сложни, интерактивни и персонализирани. Тези чатботове се 
ориентират от контекста и се „учат” в движение. Известни примери са Apple-
Siri и Amazon-Alexa. Най-сложните ботове от този вид може да съдържат в себе си 
няколко Task-oriented бота, да извличат информация от тях без да има объркване в 
контекста. 
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II. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Разработването на един чатбот може да бъде и лесна и тежка задача в зависи-
мост от сложността на дейностите, които то трябва да изпълни. Основните стъпки са:  

 Определете изискванията, целите на чатбота, характеристиките, от които ва-
шият университет има нужда.  

 Определете устройствата и каналите, за които ще бъде предназначен вашият 
бот.  

 Съберете потребителските данни около, които ще бъде изграден вашият 
чатбот. Определете ключовите думи. Тази информация ще ви е от полза при 
определянето на характеристиките и способностите на чатбота, от които има 
нужда вашата организация.  

 След като сте избрали характеристиките и способностите на вашия бот 
изберете правилния „chatbot engine”.  

  Създайте архитектура на разговор, който да съответства на вашата организа-
ция, за да може потребителите да достъпват това, от което имат нужда въз-
можно най-бързо и лесно.  

 Проектирайте и разработвайте съответните диалози.  
 Проектирайте контекста на диалозите. Основната цел на разработването на 

един чатбот е да се създаде едно разговорно приложение. Всеки разговор 
трябва да има контекст и ботът трябва да различава отделните контексти и да 
превключва между тях. Това се прави с цел ботът да стане по-човечен и за 
по-добро потребителско изживяване.  

 След като сте събрали информацията нужна за разработване, въведете данни-
те в правилен формат. Повечето chatbot engines имат тези два базови елемен-
та- entities и intents. Entities – данни и ключови думи. Intents – намерения на 
потребителя в зависимост от въпросите и заявките.  

 Веднъж вкарали данните започвайте да тренирате бота и да тествате. Това ще 
отнеме време, но ще осигури безупречна работа.  

 Последната стъпка е тестване от реални потребители и продължавайте да оп-
тимизирате системата, за да няма проблеми в бъдеще.  

 
Разработването на чатбот изисква време, усилия и определени ресурси. Цената 

на един чатбот може да варира от 0-5000$ на месец. В университет, който обучава 
ученици в сферата на информационните технологии, чатботът може да бъде разрабо-
тен от екип от студенти като семестриален проект. Това няма да коства почти никак-
ви средства на университета и ще обогати портфолиото на студентите. Другият вари-
ант е с тази задача да се заемат хора, които не са се занимавали с програмиране и тех-
нологии. Те могат да разработят чатбот чрез online chatbot builders. Чрез тях може да 
се свърши тази задача без писане на код. Това ще ви струва не повече от 100$ на ме-
сец с поддръжката. Третият вариант е да се наемат професионалисти, но цената може 
да достигне до 5000$ на месец с поддръжка.  

 
  
Тренирането на чатбот се извършва чрез пренаписани разговори, които може да 

се извършват между бота и потребителя. Чрез обработка на естествени ези-
ци (NLP) въпросът на потребителя се конвертира в данни със ясна структура, което 
се използва за намиране на правилен отговор:  
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Фигура 1. Схема на обработка на естествени езици  

  
Стъпките на работа са следните:  

1. Tokenization: NLP разделя изречението на отделни думи, които имат различ-
ни стойности в приложението.  

2. Sentiment Analysis: ще се анализира потребителското изживяване и ще се 
направи запитване към друг човек, ако е нужно.  

3. Normalization: намиране на често срещани граматически и правописни 
грешки, които маже да променят значението на текста.  

4. Named Entity Recognition: прави се връзка с контекста на думите в текста.  
5. Dependency Parsing: търсят се подлози, глаголи, обекти и често срещани 

фрази, за да се открие отговора на запитването.  
  
Чатботите се свързват с база от данни, за да се намери отговор на всяко едно за-

питване.  
 

Може да изполвате ботовете за всичко което се сетите, например: 

 да приема и отговаря на запитвания на клиента; 
 да получавате персонализирани известия, ботът може да действа като умно 

списание и да ви изпраща само това, което ви интересува; 
 ботът може да се интегрира с друго външни услуги, като ботове за електрон-

на поща, за търсене на картинки, показващи забележителности около вас и 
т.н; 

 да приемате плащания, един бот може да предлага платени услуги или да ра-
боти като виртуална витрина; 

 Персонализирани услуги, ботът може да ви предоставя сигнали, прогнози за 
времето, преводи, форматиране или други услуги. 

 
При създаването на чатботове се сблъскваме с проблеми от областта обработка 

на естествени езици [2]. Проблемите в обработката на естествени езици може да се 
разделят на два вида. Свързани с данните и свързани с разбирането на езика от маши-
ната. NLP се управлява от данни, но не е лесно да се отговори точно от кои данни и 
от колко данни се нуждае. Липсата на данни или небалансираните данни намаляват 
ефективността на при обработката на естествени езици. Голям проблем е съществува-
нето на много езици, за които няма достатъчно данни за да се създаде ефективен NLP 
модел. Ясно е, че за езици като английски, френски, немски има предостатъчно ин-
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формация, но има стотици езика в Африка, за които почти липсват данни. Друг проб-
лем е работата с много големи документи или няколко документа едновременно, тъй 
като в повечето случаи настоящите модели са изградени въз основа на повтарящи се 
невронни мрежи, които не са много сполучливи при представянето на по-големи кон-
тексти. За да работят с подобни контексти системите трябва да се променят така, че 
да могат да прочетат цели книги. Също така надзорът над подобни методи е рядко 
срещан. Проблемът при оценяването на ефикасността на метод в хипотетични си-
туации е често пренебрегван. Трябва да се открие защо определени подходи работят, 
а други – не. Следващият проблем е свързан с извличането на правилна информация 
от неструктуриран текст. Сложността на големите обеми данни и обработването им в 
реално време чрез ML техники е води до проблеми с адаптивността и използваемост-
та. Друго предизвикателство е получаването на по-точни данни от релационна база 
данни за заявка свързана с естествени езици. NLP заявките трябва да се превърнат в 
SQL заявки, което не е лесен процес поради неяснотите в текста, наличието на омо-
ними, липсата на някои данни. Това води до усложняване на идентификацията на 
обектите.  

Все още съществува проблема с разбирането на езика от машината. Откриване-
то на значението на дума, откриването на местоимения, които сочат към един и същи 
обект, са сложни дейности с голяма вероятност от получаване на грешки. Представя-
нето на знания за света ,също, е проблем. Прагматичните проблеми свързани с това, 
че един и същи израз може да служи за командване, за информиране, за напомняне. 
Думите могат да имат повече от едно значение в зависимост от контекста, което води 
до неясноти на лексикално, синтактично и семантично ниво. Друг проблем е възмож-
ността една идея да се представя по няколко начина чрез синоними, зависещи от кон-
текста.  

Машинното самообучение се нуждае от много данни, за да функционира по-
добре. Колкото повече данни се използват при тренирането на NLP модели, толкова 
по-прецизни и умни стават те. Данните се увеличават, нови техники и алгоритми се 
появяват, но всичко това изисква повече средства за изследвания. Инвестициите в из-
следвани в сферата в миналото са били малки, но сега се наблюдава тенденцията все 
по-големи компании да се интересуват от NLP и да финансират нови изследвания.  

 

 
III.  ПРИЛОЖЕНИЕ/РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Чатботите имат много приложения. Някои от приложенията са дори незабеле-
жими [3]. Например Facebook Messenger е пример за чатбот. То се използва не само 
за изпращане на лични съобщения, а може да се конфигурира така, че да се използва 
за покупка на артикули. В последно време чатботите стават все по-популярни сред 
онлайн магазините. Според Аdweek.com повече от една трета от клиентите биха из-
ползвали услугите на подобен софтуер [3]. Това не се отнася само за магазини за дре-
хи, а хората ги използват за да си викат такси или купят цветя. Дори 60% от клиенти-
те предпочитат да получат предложения от чатбот спрямо нещата, които са гледали 
до момента.  

Спрямо проучвания направени през 2019 в САЩ отраслите, които най-много се 
възползват от чатботи са недвижимите имоти, пътувания, образовани, здравеопазване 
и финанси [4].  

Чатботите се използват много ефективно в мобилните телефони, които прите-
жават операционната система Android. Най-известният бот в тази платформа е Google 
Assistant, то е от високо ниво и се виртуален асистент и може да извършва много 
сложни задачи. Използва се в над 1 милиард устройства и поддържа над 30 езика[5].  
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Фигура 2. Работа на Google Assistant [6] 

 
Различни са начините за създаване за различните видове чатботи за Android. 

Един от начините е използването на платформа като Dialogflow [7]. Ако се прави та-
къв тип бот първо трябва да се направи регистрация в платформата. След това се 
създава Dialogflow agent, който ще работи със заявките направени от бота. 

 

 
 

Фигура 3. Създаване на бот агент в Dialogflow 
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Друг начин за създаване на обикновен чатбот е чрез използване на AIML 
(Artificial intelligence markup language). То е базирано на XML и се използва при прог-
рамирането на чатботи. Основните елементи на този език са категориите, патърните и 
темплейтите. Категориите съдържат в себе си патърните и темплейтите. Първото съ-
държа това, което човек би питал, а второто отговора на бота. 

 

 

Фигура 4. Екранна снимка по време на разработване на чатбот за андроид  
в Android Studio. 

 
Чрез използване на Android Studio, Kotlin или Java и AIML. Може да се построи 

обикновен чатбот, който може да отговаря на различни въпроси и да изпълнява 
команди като отваряне на приложения, направа на поръчки и т.н.  

 
 
IV. ИЗВОДИ/РАЗВИТИЕ 
 

Обработката на естествени езици се появява на световната сцена през втората 
половина на двадесети век. За кратко време се наблюдава много развитие в областта. 
Заедно с развитието на технологиите се развиват и алгоритмите и техниките за из-
граждане та по-добри NLP модели. Подобни системи вече са неизменна част от на-
шия живот. Служат за улесняване на нашия живот. Виртуалните асистенти, спам 
филтрите и още много други приложения на NLP моделите ни помагат в ежедне-
вието.  

Обработката на естествени езици играе важна роля като мост между човека и 
машината. Въпреки, че е сравнително нова област за разследвания и работа, тя заема 
едно от основните места в изкуствения интелект.  

NLP се развива и разширява с всеки един изминал ден. Докато в средата на ми-
налия век се правят опити за използване на NLP само в машинния превод, то сега с 
развитието на технологиите се появяват много нови приложения на моделите на NLP. 
Използването на тези техники в създаването на виртуални асистенти като Siri е приз-
нак за постоянното развитие в тази подобласт на изкуствения интелект.  

Съществуват проблеми при обработката на естествени езици, но интересът към 
областта се увеличава с всеки изминал ден и с достатъчно финансиране на изследва-
ния, скоро тези проблеми ще са част от миналото. С развиването на обработката на 
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естествени езици, виртуалните асистенти стават все „по-умни”. Стойността на пазара 
за чатботи се оценява на 2.6 милиарда долара през 2019, а през 2024 се очаква да дос-
тигне 9.4 милиарда долара [8]. За в бъдеще чатботите трябва да стават все по-човеко-
подобни. Заедно с инвестициите се увеличава и количеството данни, с които се раз-
полага и това помага за усъвършенстването на отговорите получени от софтуера.  

В зависимост от сложността на работата, която се очаква да бъде извършена от 
бота, той може да бъде създаден от един човек без да се изискват почти никакви 
средства, но ако агентът трябва да извършва прекалено сложни операции цената 
може да бъде от десетки до стотици хиляди долара. 
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Abstract: Over the last decades China has become the main engine of world economic 
growth. The rapid growth of China was possible due to the country’s joining the World 
Trade Organization in 2001, trade liberalization and high growth of investment in the 
domestic economy. This paper examines the role of China in the world economy. The aim 
of the paper is to evaluate the impact of the Chinese economy on the world economy. 
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Китайската народна република, съкратено КНР, или просто Китай, е държава, 
разположена в Източна Азия. По площ е на четвърто място в света след Русия, 
Канада и САЩ, а по население е първа. Столица е град Пекин. 

Считана е наследник на една от най-старите и значими за човечеството цивили-
зации в света – китайската. Китай е основана през 1949 г. вследствие на комунисти-
ческа революция, след продължителни вътрешни конфликти и войни с Японската им-
перия. Десетилетия след това Китай се развива по подобие на управлявания от 
Сталин СССР. 

Започналите през 70-те години на ХХ век политико-икономически реформи 
променят значително облика на страната в обществено, икономическо и политическо 
отношение. Впоследствие в Китай се изгражда една от най-мощните и бързоразвива-
щи се икономики и днес е значителна културна, научно-техническа, геополитическа 
и военна сила. Китай е най-големият износител и вторият най-голям вносител на 
стоки в света. Страната е втора най-голяма по стойност на БВП. Китайската народна 
република е най-голямата социалистическа страна в света. 

Най-важни факти за Китай: 

• площ и население 
Площ – 9 596 961 km². Столицата на Китай е Пекин, докато най-големият град е 

Шанхай. Официалният език в КНР е стандартен мандарин. Имат два вида религия: 
атеизъм, който се изповядва от 73,56% от населението и будизъм с 15,87%. Населе-
нието през 2019 г. е било 1 400 050 000, което я прави на първо място по населеност в 
света. Гъстотата на населението е 150 души/km², като 61,4% живеят в големите 
градове.  

• управление 
Китай е унитарна марксиско-ленинска еднопартийна социалистическа репуб-

лика, с председател Си Дзинпин и премиер Ли Къцян. 
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• история 
Китай е република от 1 януари 1912 г. Основана е на 1 октомври 1949 г. и е по-

лучила своята първа конституция на 20 септември 1954 г. Настояща си конституция 
Китай получава на 4 декември 1982 г. 

• икономика 
БВП по ППС на Китай за 2020 г. е 29,471 трлн. щ.д., което я прави на първо 

място в световната икономика. БВП по ППС на човек е 20 984 щ.д.  
БВП (ном., 2020) е 15,270 трлн. щ.д и БВП на човек (ном.) е 10 873 щ.д. 
Валута на Китай е китайски юан (CNY). 
Продължителността на живота в Китай е 76,7 години. 
 
Китайската икономика 
Икономиката на Народна република Китай е най-голямата икономика в света. 

Тя измества от първото място тази на САЩ през 2015 г. Съвременната китайска ико-
номика е плод на политика на реформи и откритост. Икономиката на Китай е водеща 
в БРИКС, а централата на банката на съюза се намира в Шанхай. Китай е член на 
Световната търговска организация от 11.12.2001 г. 

Китайската икономика е с най-голям принос за глобалния икономически рас-
теж, като от 2009 до 2014 г. годишният растеж на БВП на Китай е 8,7%, а този на све-
товната икономика е 2%. Делът на китайската икономика за глобалния икономически 
растеж надминава 30%, а този на САЩ е 18% през 2015 г. Китайската икономика се 
характеризира със стабилност и растеж. Страната притежава най-голямата производ-
ствена база в света, но има и най-голям брой потребители, чиито изисквания за внос 
са големи. Същевременно китайската икономика е зависима от вноса на зърнени хра-
ни, медни руди и суров петрол.  

Китайската външна търговия е дебалансирана, след като през 2014 г. дела на 
вноса от Азия, Африка и Латинска Америка е над 60% от общия за Китай, а общия 
китайски износ за тези световни региони не надхвърля и 20%. 

Вътрешният дисбаланс също е значителен, след като през 2014 г. БВП на глава 
от населението на Китай достига 7591 щатски долара, а този в Пекин, Шанхай и 
Тиендзин надминава 10 000 щатски долара, макар политиката да е насочена към 
уравнение.   

През XXI век китайците пътуват масово по света. Също така, от 2015 г. започ-
ват да нарастват преките китайски инвестиции в чужбина и страната се превръща и в 
пръв световен стратегически инвеститор в страните от т.нар. трети свят. 

Китайската икономика не е милитаристична, но е налице и такава перспектива. 
През 2013 г. ККП взема държавно решение да развива стратегически настъпателен 
флот от самолетоносачи и изтребители пето поколение, в изпълнение на заключител-
ния етап на концепцията си начертана още от Дън Сяопин. Същевременно замества-
щата МКС в перспектива ще бъде само китайска. 

 

Китай в световната икономика 
2020 г. бе необичайна и за Китай и за света. Епидемията от COVID-19 нанесе на 

Китай неочакван удар, доведе до дълбоки промени в световната икономика, между-
народната търговия и инвестициите се свиха, пътуванията в чужбина и обменът се 
оказаха блокирани, работата и животът на хората бяха подложени на сурови изпи-
тания и предизвикателства. 

На този фон, китайският народ застана като един, и поставяйки епидемията под 
контрол и възстановявайки активно работата и живота си, добрите новини за иконо-
мическото ни развитие не закъсняха. През 2020 г. БВП на Китай нарасна с 2,3% и 
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достигна 101 трилиона юана (14,7 трилиона долара), надвишавайки за първи път 
прага от 100 трилиона. Така Китай се превърна в единствената голяма икономика в 
света, която реализира положителен растеж. Обемите на вноса и износа бяха значи-
телно по-добри от очакваното, а външната търговия достигна рекордно високо ниво. 
Китайската икономика осъществи V-образно възстановяване, давайки силен стимул 
за възраждането и на световната икономика, както и увеличавайки увереността на 
страните по света да преборят епидемията. 

Представянето на китайската икономика през 2020 г. привлече широко внима-
ние по целия свят и стана фокус на редица чужди медии. Какви са неговите ключови 
моменти и движещи сили, е въпрос, който предизвиква любопитство, затова бих 
искал да се спра по-подробно на него. 

 
Особености и ключови моменти в китайската икономика през 2020 г. 
Особеностите и ключовите моменти в китайската икономика през 2020 г. се 

проявиха в пет направления: 

Първо, общият обем на икономиката надвиши прага от 100 трилиона юана, 
което демонстрира нейния потенциал и жизненост, и означава също, че страната е 
увеличила своя принос и отговорност за глобалния растеж. Обръщайки се назад към 
2020 г., изправен пред влиянието на COVID-19 и промени в международната среда, 
Китай предприе активни мерки за поставянето под контрол на епидемията и възста-
новяване на работата и производството. Икономическият ръст през отделните триме-
сечия се промени от 6,8% спад в първото, към ръст съответно от 3,2%, 4,9% и 6,5% 
през останалите, показвайки големия потенциал и гъвкавост на националното сто-
панство. В един сравнително продължителен период от време БВП на Китай се уве-
личи от 10 трилиона юана през 2000 г. до над 100 трилиона през 2020 г. В рамките на 
20 години китайската икономика се превърна във втората най-голяма, заемайки 17% 
от световната. Наред с увеличаването на тежестта на икономика в световната, Китай 
ще допринася повече за възстановяването, ще работи за оптимизиране на реформата 
на глобалното управление и ще насърчава изграждането на общност на споделена 
съдба. 

Второ, Китай бе единствената от големите икономики в света, която реализира 
положителен растеж в търговията със стоки и изигра активна роля за стабилизиране 
на световната икономика и гарантиране на доставките. По данни на китайските мит-
ници, общият обем на търговията със стоки на страната през 2020 г. е достигнал ре-
кордните 32,16 трилиона юана, нараствайки с 1,9% в сравнение с предходната годи-
на. Така Китай продължи да поддържа позицията си на най-голямата страна в търго-
вията със стоки. Стокообменът между Китай и Европейския съюз, страните от 
АСЕАН и участниците в инициативата „Един пояс, един път“ поддържа тенденция 
към растеж. През 2020 г. страните по света наложиха мерки за превенция на епиде-
мията, изолация и блокиране, в резултат на които глобалната търговия рязко намаля. 
Китай изигра ролята на най-голям доставчик на антиепидемични материали и напра-
ви всичко по силите си за тяхното осигуряване, както и да достигнат до над 200 стра-
ни и райони. Според предварителна статистика, от месец март до края на 2020 г. 
Китай е изнесъл антиепидемични материали на стойност 438,5 милиарда юана (около 
67.5 милиарда долара). Износът на текстил, включително маски, медицинско оборуд-
ване и медикаменти е нараснал с 31%, а на компютри и домашни електроуреди – с 
22,1%. Китайският износ на антиепидемични материали и стоки за ежедневна упо-
треба оказа силна подкрепа за глобалната борба срещу COVID-19, удовлетворявайки 
по-добре нуждите на хората от различните страни в тяхното ежедневие и работа. Ог-
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ромният потребителски пазар на Китай даде голяма подкрепа за стабилизиране на 
международната икономика и стимулиране на производството в другите държави. 

Трето, Китай продължи да следва концепция за развитие от нов тип, активно 
насърчава трансформацията и модернизацията на своята икономика. Китайската ико-
номика навлезе в нов етап на развитие, характеризиращ се с промяна на скоростта и 
надграждане. Те ще продължат да прилагат неизменно концепцията за развитие от 
нов тип, основано на иновации, координация, съобразено с околната среда, откритост 
и споделяне. През последните години Китай реализира активно стратегия, в чийто 
център са иновациите, стреми се към новаторски пробиви в основни и ключови 
области, подобрява енергично иновативните способности на промишленото произ-
водство и ускорява неговата дигитална трансформация. Полагат усилия за стабилизи-
ране и оптимизиране на веригата на доставките и индустриалната верига, насърчават 
трансформацията и модернизирането на традиционни индустрии в такива от висок 
клас, интелигентни и екологични. Дигиталната икономика в Китай се превърна във 
важен двигател на икономическия растеж. По време на 13-та петилетка (2016-2020) 
средногодишният ѝ темп на растеж бе 16,6%, а приносът ѝ за увеличението на БВП - 
над 67%. През 2020 г. китайските компании ускориха своята дигитална трансформа-
ция, като онлайн продажбите на дребно надвишиха 1,8 трилиона долара, което пред-
ставлява ръст от 10,9% на годишна база. Серия от нови бизнес форми и модели дадо-
ха нов тласък на дигиталната икономика. Китай увеличи инвестициите си в инова-
ции, насърчаваше преструктурирането на своята икономика и засили сътрудничест-
вото с останалите страни. 

Четвърто, Китай разшири отварянето си към света във всички направления и 
осигури нови възможности за възстановяване на глобалната икономика. Те продъл-
жиха да следват идеите за откритост, сътрудничество, единство и взаимна изгода; 
разчитаха на себе си, но показаха, че са отворени и към света; стремяха се винаги да 
бъдат с широк кръгозор и да работят за реализирането на взаимни ползи; споделяха 
възможностите и плодовете от тяхното развитие с останалите страни. През 2020 г. не-
колкократно бяха обявявани мерки за отваряне към света, а различни платформи в та-
зи сфера изиграха значителна роля. Три големи форума - Кантонският панаир през 
юни, Пекинското изложение за търговия с услуги през септември и Международното 
изложение за внос в Китай през ноември, се проведоха чрез комбинация от присъст-
вени и онлайн събития, привличайки вниманието на света и създавайки множество 
възможности за бизнеса. През ноември 2020 г. бе подписано споразумението за Ре-
гионално всеобхватно икономическо партньорство, обхващащо страни с огромен 
брой население, икономически и търговски мащаб, а през декември бе финализирано 
преговори за китайско-европейското инвестиционно споразумение. Така само в рам-
ките на два месеца няколко инициативи за отваряне привлякоха световното внимание 
и демонстрираха ярък контраст с икономическата антиглобализация, „затваряне“ и 
„разделяне“. 

Пето, бизнес средата в Китай се подобряваше бързо и чуждестранните инвести-
ции продължиха да нарастват. В условията на глобален спад на трансграничните ин-
вестиции, Китай продължи непрекъснато да подобрява своята бизнес среда. Области-
те с ограничения в отрицателния списък за чуждестранни инвестиции бяха намалени 
от 40 на 33, влязоха официално в сила със Закон за чуждестранните инвестиции в 
Китайската народна република и правилник за неговото приложение. Китай въведе 
серия от мерки за разширяване на достъпа до пазара за чужди инвестиции, опростен 
беше допълнително негативният списък и увеличени облекченията за външния капи-
тал. Във финансовия сектор бяха премахнати ограниченията на чуждата собственост 
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в застрахователните компании и компаниите за ценни книжа. В областта на основна-
та инфраструктура, бе премахнато изискването в градовете с население над 500 000 
души китайски компании да притежават контролния пакет акции от съвместни пред-
приятия по изграждане и управление на канализационни мрежи. В промишлеността, 
либерализираха ограниченията, свързани с дела на чуждите инвестиции в производ-
ството на търговски превозни средства. Притегателната сила на огромния китайския 
пазар, непрекъснатото повишаване на степента на свобода и улесненията за капита-
ловложения, заедно с фундаментите на стабилния икономически растеж доведоха до 
нов рекорден обем на реално използваните чужди инвестиции от Китай. През 2020 г. 
в нефинансовия сектор те са нараснали с 6,2% на годишна база, достигайки 0.65 три-
лион долара, и превръщайки Китай в „стабилизатор“ и „сигурно убежище“ за чужди 
капитали. 

В заключение може да се твърди, че обръщайки поглед назад към 2020 г., макар 
и в условията на трудности, глобалната икономика продължи да се развива, а страни-
те в света работиха заедно за тяхното преодоляване. През 2021 г., стоейки на нова от-
правна точка в историята, Китай продължи да бъде рамо до рамо с останалите страни 
без да се страхува от трудностите, беше заедно с всички в изпитанията, разшири от-
варянето си към света и даваше нови идеи, продължавайки усилията си за насърчава-
не на растежа на глобалната икономика и изграждането на общност на споделена 
съдба! 
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СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА БОЛЕСТИ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ ПО ВЪНШНИ ПРИЗНАЦИ 
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Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации 

 

 
DISEASE RECOGNITION SYSTEM FOR TECHNICAL CULTURES 

BY EXTERNAL SIGNS 
 

Martin Vаlentinov Atanasov, Christina Vicheva Bolashikova, Hrusav Hrusafov 
Vocational School of Computer Programming and Innovation 

 
 
Abstract: India population is expected to reach more than 1.6 billion by 2030. With this 
huge hike in population, one can expect massive demand for agricultural consumption as 
well. Food being the primary necessity of human life, future researches need to take 
direction for reviving the agriculture arena. Artificial Intelligence should be the major 
tools for the researchers to address the above-mentioned issues. This paper proposes a 
system for disease recognition on technical cultures. 
 
Key words: dataset, agriculture, disease recognition, image processing. 
 
 

Въведение 
Селскостопанският сектор може да бъде считан за гръбнака на всяка развиваща 

се икономика. За да бъде полученият добив от културите максимален, е необходимо 
земеделските производители да бъдат снабдени с най-добрите и надеждни техноло-
гии и методологии.  

Изкуственият интелект намира своето приложение в широк набор от различни 
икономически сектори. Благодарение на способността си да възприема същността на 
проблемите, да открива съответните вероятни причини и да предлага оптимални ре-
шения за тях, изкуственият интелект може да се окаже от голяма помощ при справя-
нето с проблема относно болестите по културите. Този документ представлява кра-
тък преглед на приложението на изкуствения интелект в селското стопанство, него-
вите налични техники за селското стопанство и подчертава различните налични ме-
тоди за откриване на болести по културите.  

Този доклад има за цел да представи концепция за създаването на система, коя-
то, използвайки камера, има способността да разпознае евентуална болест на заразе-
но растение. Системата може да бъде достъпена чрез уебсайт или мобилна аплика-
ция. В този доклад е описан вариант с интерактивен сайт. 

 
Цел 
Проектът има за цел: 
 Да улесни работата на земеделците, като познава дали едно растение е зара-

зено и каква е болестта му; 
 Да препоръча препарати за справяне с болестта; 
 Да спести време на земеделските производители. 
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Структура на сайта 
При отваряне на сайта потребителят трябва да влезе в свой акаунт (да създаде 

нов или да използва вече съществуващ). За регистрация се изискват осигуряване на 
имена, имейл адрес и създаване на потребителско име и парола.  

Едната функция на сайта е при въведени от потребителя симптоми на растения-
та (напр. необичаен цвят на листата, образования по листата, изсъхващи листа) сай-
тът да даде предположение за най-вероятната/ите причина/и за това състояние и да 
предложи най-подходящите методи за справяне със съответните проблеми. Друга 
функция е сайтът да може да предвижда кои ще са най-вероятните заболявания при 
растенията през даден период от време на базата на локация (сайтът може да разпоз-
нае локацията на потребителя или да се зададе друга локация на ръка) и на избрания 
период от време. 

 
Технологии 
Възможна технология за направата и обучение на невронната мрежа е 

TensorFlow. Тъй като лесно се интегрира и има възможност да се ползва на Javascript 
и Python.  

 
Обучение на невронна мрежа 

A. Набор от данни/Dataset 
Една от най-важните и основни стъпки в обучението на невронна мрежа е нап-

равата или намирането на добър dataset. Възможен dataset e PlantVillage. В себе си съ-
държа над 15 000 снимки на заразени растения и техните листа.  

Във всички наши експерименти използваме три различни версии на целия набор 
от данни PlantVillage. Започва се с набора от данни PlantVillage такъв, какъвто е, в 
цвят; след това се експериментира с версия в сива скала на набора от данни 
PlantVillage и накрая се стартират всички експерименти върху версия на dataset-a 
PlantVillage, където листата бяха сегментирани, като по този начин се премахна цяла-
та допълнителна информация за фона, която може да има потенциал да добави не-
нужни отклонения в набора от данни.  

Сегментирането може да бъде автоматизирано с помощта на скрипт, настроен 
да работи добре върху конкретния набор от данни.  

Избрана е техника, базирана на набор от маски, генерирани чрез анализ на ком-
понентите на цвета, светлината и наситеността на различни части на изображенията в 
няколко цветови пространства (Lab и HSB).  

Една от стъпките на тази обработка позволява лесно да се коригират цветовите 
отклонения, които се оказаха много силни в някои от подмножествата на набора от 
данни, като по този начин се премахва друго потенциално отклонение. 

B. Конволюционни невронни мрежи 

C. Модели на конволюционна невронна мрежа (CNN)  
За извършване на откриване и диагностика на болести по растенията, като се 

използват изображения на листа на здрави и болни растения, бяха създадени модели 
на конволюционна невронна мрежа (CNN), чрез методологии за дълбоко обучение. 
Първo, потребителят трябва да заснеме изображението на листата на растението и да 
го качи в приложението или сайта.  

Приложението ще изпрати това изображение до нашата AI система.  
Изображението преминава през редица стъпки на обработка като предварителна 

обработка, извличане на характеристики, избор на характеристики и т.н.  
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Нов метод за създаване на визуална база данни, която е била успешно използва-
на за обучение на CNN, която е дълбок остатък с 97,8% точност при откриване на 
четири вида насекоми.  

 
Фиг. 1. Извадка от dataset-a: (A) Листо ред 1 цветно; (B) Листо ред 1 сива скала; 

(C) Листо ред 1 сегментирано; (D) Листо ред 2 цветно; (E) Листо ред 2 сива скала; 
(F) Листо ред 2 сегментирано. 

 
Конволюционните невронни мрежи могат да приемат всяка форма на данни ка-

то вход, като аудио, видео, изображения, реч и естествен език. CNN представлява 
клас от задълбочени ANN, които се прилагат успешно към приложения за компютър-
но зрение. CNN достигна висока точност в по-голямата част от проблемите, където са 
били използвани, като постигна по-висока точност от други популярни техники за 
обработка на изображения. 

 
Бъдещи идеи 
Един начин, по който системата би могла да бъде подобрена е вместо един чо-

век да проверява и снима всяко едно растение в мястото, в което се намират култури-
те, могат да бъдат използвани дронове или други роботи в зависимост от терена, кои-
то да правят снимки на растенията. 

След това, снимките следва да бъдат анализирани, за да се определи дали някое 
растение е болно. По този начин човешкия труд бива заменен с този на мачини, в 
който случай непременно биха се спестили време, усилия и средства. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА РУСКАТА РУБЛА  

В РЕЗУЛТАТ НА ВОЕННИЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РУСКАТА 
ФЕДЕРАЦИЯ И УКРАЙНА ПОСРЕДСТВОМ  

КРОС-КУРСОВИ КОТИРОВКИ 
 

Мила Бойкова Баева 
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INVESTIGATING THE DEPRECIATION OF THE RUSSIAN 

RUBLE AS A RESULT OF THE MILITARY CONFLICT BETWEEN 
THE RUSSIAN FEDERATION AND UKRAINE  

USING CROSS-RATE QUOTES 
 

Mila Boykova Baeva 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: Публикацията разглежда въздействието на военния конфликт между 
Руската федерация и Украйна върху световните финансови пазари, влиянието му 
върху оферираните цени на енергоносителите. Емпиричната част е посветена на 
изследване на обезценяването на руската рубла посредством крос-курсови котиров-
ки, вследствие на водените военните действия. Изводите в заключението показват 
достигнатите от нас резултати. 

Key words: война между Русия и Украйна, финансови санкции, риск за глобалния ка-
питал, обезценяването на руската рубла, крос-курсови котировки. 

JEL Codes: C21, E52, F31, G15. 
 

 
Увод 
След избухването на руско-украинския военен конфликт, световните капитало-

ви пазари преживяват първоначален срив още на 24 февруари 2022 г. Освен това с 
ескалирането на кризата, част от високо индустриализираните държави както САЩ и 
Европейският съюз налагат икономически и финансови санкции срещу Русия. Про-
диктуваното от тези тревожни събития продължаващо нарастване на цените на енер-
гоносителите повишава равнището на инфлацията и създавайки рискове за валутно-
финансовия пазар. Тези политическо-икономически промени означават увеличаване 
на риска от глобална военна криза и конфронтация. В тази усложнена международна 
обстановка, ние си поставяме амбицията да проследим развитието на процесите, до-
вели до обезценяване на руската валута. 

 
Дизайн на публикацията 

Целта на настоящата публикация е да се направи теоретичен анализ на при-
чините и механизмите, които довеждат до проинфлационни процеси на руската руб-
ла, използването на конструкцията на кръстосаните валутни курсове за доказване на 
монетарните промени в един динамичен ред. 
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Публикацията включва две, взаимно свързани части: 
1. Теоретична част 
Влиянието на пандемията, свързана с КОВИД-19, въздействие на военния кон-

фликт между Руската федерация и Украйна върху определен сегмент от пазара на ва-
лутни двойки.  

2. Емпирична част 
Обект на практическо изследване е използването на крос-курсовите котиров-

ки за доказване на авторовата теза за обезценяване на руската рубла спрямо основна-
та, свободно-използваема и резервна валута – щатския долар. 

 
Т е о р е т и ч н а  ч а с т 

Пет години предизвикателства пред международните финансови пазари 
 

Според финансовия анализатор Кей Риек1 международните финансови пазари 
през последните пет години са изправени пред много сериозни предизвикателства. 
Бихме искали да коментираме някой техни аспекти като потърсим допирни точки до 
влиянието им върху глобалната финансова инфраструктура, а именно: 

 Нарушени глобални вериги за добавена стойност и доставки 
Едно от последствията от пандемията, свързана с КОВИД-19 е огромното нап-

режение върху веригите за създаване на добавена стойност и реализиране на достав-
ки. В началото на 2020-та година в много страни има изключително търсене на основ-
ни продукти, засилва се стремежа от презапасяване и се прекъсват съответните гло-
бални вериги. (Dimov, S. 2022) 

Формираните глобални центрове за доставки, предимно от Китай и САЩ пре-
търпяват затруднения, които се отразяват върху цялата гама от функционирането на 
световни пазари. Според нас тези тенденции ще се засилват, в контекста на военния 
конфликт между упоменатите по-горе държави и опасностите от неговото разраства-
не. Връзките между глобалните центрове за доставки и перифериите също са подло-
жени на напрежение, което придава на процесите по-негативен характер. 

 Натиск върху пазарите 
Икономическата несигурност, свързана с глобалните вериги обикновено води 

до нестабилност на финансовите пазари. Ако погледнем списъка на събитията, които 
се случват по света през последните 18 месеца, можем да кажем, че пазарите като ця-
ло се адаптират към новата обстановка. Дори когато цените в сектори като нефт и газ 
достигнаха безпрецедентно ниски нива, няма признаци на паника или разпростране-
ние на проблемите между секторите. 

Голяма част от краткосрочния капацитет за търговия на дребно се е отдалечава 
от традиционните финансови пазари и стимулира волатилността на криптопазарите. 
Там спекулантите реализират по-добри и бързи печалби. Традиционните борсови и 
извънборсови пазари са по консервативни в краткосрочен мащаб, което се отразява 
на тяхното развитие. Коментариите в този аспект, ни навеждат на мисълта, че през 
последните пет години, международните финансови пазари са изправени от сериозни 
предизвикателства. 

 Предизвикателствата на Fintech/Regtech 
Цифровизацията се превръща в доминиращ компонента на обществено-иконо-

мическия живот. Тя се отразява благоприятно и върху финансовите механизми. Не 
                                                            
1 Кей Риек е инвеститор в петролния и газовия сектор на САЩ от повече от две десетилетия. 
Дълги години работи като финансов съветник и брокер на акции на Нюйоркската фондова 
борса (New York Stock Exchange, NYSE). 
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случайно се казва, че „Човек забелязва кой е плувал гол, едва когато приливът е от-
минал“ (Rieck, K. 2022, Part 1). Търговията на финансовите пазари е свързана с балан-
сиране на рисковете и печалбите. С помощта на regtech е потенциално по-лесно да се 
забележи кога контрагентът се опитва да „плува без бански”. Ефективният пазар се 
основава на доверието между контрагентите и има основателни аргументи, че regtech 
помага за изграждането на доверие. 

В най-добрия случай икономиките се възстановяват бързо, когато излизат от 
застой, а хората все по-често започват да мислят за търсенето на пари. Данните от 
страни като Франция показват, че рецесията не е била толкова дълбока, колкото се 
опасявахме първоначално. 

Пандемията, свързани с КОВИД-19 показва появата на нова парадигма, свърза-
на с цифровизацията в областта на финансите. Темпото на дигитализация показва но-
ви криптоиграчи, свързани с китайските валутни платформи, които навлизат на сце-
ната във всяка индустрия.  

Ако се върнем пет години назад, едва ли много хора биха предвидили къде ще 
се намираме през 2022 г. Затова не е разумно да се опитваме да споделим нашето 
мнение – къде ще бъдем през 2030 г. С оглед на очертаващата се обстановка, можем 
да заключим, че предстоят още нови предизвикателства. (Rieck, K. 2022, Part 1) 

 Големите данни, изкуствения интелект и блокчейн-технологите  
Големите данни са друг начин да се опише наличието на твърде голям обем ин-

формация. Тя се комбинирана с изкуствения интелект, което дава нови по-големи 
възможности и перспективи. имате потенциала да използвате тази информация и да я 
превърнете в прозрения. Това ще позволява на участниците на финансовите пазара да 
вземат по-добри и ефективни решения. (Dimov, S., 2021) 

Блокчейн технологията е един публичен регистър (нещо като „отворена сче-
товодна книга” – open ledger), в който се записват транзакциите – деклариращи запис, 
че едно лице изпраща (прехвърля) огромно количество пари на друго лице. Хеш-
функцията или раздробяващата функция (hash-function – насичаща функция) е едно-
посочна, математическа функция, която служи за „раздробяване”, сгъстяване на даде-
но множество. Следователно те ще оказват въздействие върху други по-широки кръ-
гове от индустрии. Това естествено ще се отрази върху потенциала на ликвидността 
на търгуваните финансови инструменти като: 

-  новата технология се интегрира в съществуващите системи, подходи и стра-
тегии;  

-  приемане на нови инвеститори по икономически ефективен начин; 
-  регулаторите ще се адаптират към променящата се среда. 

 Ефекта от пандемични вълни  
Пандемията продължава да бъде голямо предизвикателство за много глобални и 

периферни сектори в икономиките на страните по света. КОВИД-19 е сериозно 
предизвикателство за световната икономика, за което свидетелстват нарастващите 
опасения от последващи вълни в страните от Азия, Европа и Южна Америка. Въпре-
ки, че към 7 април 2022 г. 4.586 мил. хора са напълно ваксинирани (58.8% от населе-
нието), то модификациите на КОВИД-19 ще останат значителен проблем в обозримо 
бъдеще. 

 Нарастване на държавните дългове 
Брутните държавни дългове на страните ще продължават да нарастват, включи-

телно и при нови пандемични състояния. Според цитирания автор „най-голямата част 
от това предизвикателство е, че не знаем как ще реагират в бъдеще икономиките на 
отделните страни”. По принцип икономиките се възстановяват бързо, когато излязат 
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от застой, а хората излизат и харчат част от своите парите, които са спестили. Необ-
ходимо е да се отбележи още, че „колкото по-бавен е процентът на ваксинация в све-
товен мащаб, толкова по-вероятно е резистентен на ваксини вариант да стане причи-
на за безпокойство.” (Rieck, K. 2022, Part 2) 

 
Въздействие на военния конфликт между Русия и Украйна  

върху световните финансови пазари 
 

След избухването на руско-украинския военен конфликт, световните капитало-
ви пазари преживят първоначален срив, след което бързо се възстановяват. Това се 
потвърждава от динамиката на трите основни американски борсови индекса – Dow 
Jones industrial average, широкият индекс Standard&Poor's 500 и особенно високотех-
нологичния NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation). 
Те реагират съответно с +2,51%, +2,24% и +1,64%. Европейските акции също поскъп-
ват, повишават своето ниво британския FTSE 100, френският CAC 40 и германският 
DAX с около 3%.  

Цените на златото, суровия петрол и други суровини отразяват резките дина-
мични промени. Това означава, че въздействието на военния конфликт между Руска-
та федерация и Украйна се отразява чувствително върху световните валутни пазари. 
Въпреки посоченото, първоначалното въздействие на руско-украинската военна кри-
за върху финансовия пазар не е драстично.  

Според ANBOUND Research Center2 еволюцията на моделите на геополитичес-
ки конфликти, предизвикани от руско-украинската криза, неизбежно ще се отрази 
върху глобалните инвестиционни решения. Тези ефекти ще бъдат постепенни и дъл-
боки, което показва, че световните финансови пазари ще се развиват в контекста на 
динамиката на новите геополитически промени. (J.P. Morgan Global Research, 2022) 

САЩ и страните от Европейския съюз налагат нови икономически и финансови 
санкции срещу Руската федерация, заплашват със санкции и чуждестранните резерви 
на руската централна банка. Те се оценяват на стойност около 600 млрд. долара.  

Финансовите пазари в Европа са в състояние на нестабилност, поради геополи-
тическото въздействие на войната. Географски военния конфликт е в Европейския 
континент и вероятно ще засегне монетарната стабилност на континента. Освен посо-
ченото, Европа, която има тесни икономически връзки с Руската федерация и евенту-
ално ще пострада от контрасанкциите. Европейските банки са силно експонирани 
към руския корпоративен и финансов дълг. Всяко повишаване на риска може да дес-
табилизира глобалната валутна система. 

Посочената глобална зависимост ще влияе върху продължаващото нарастване 
на цените на енергоносителите. Това ще рефлектира в повишаването на равнището 
на инфлацията, създавайки дългосрочни рискове за финансовия им пазар.  

Що се отнася до въздействието върху Китай, ANBOUND отбеляза, че обмен-
ният курс USD/RMB отново се повишава. Официалният обменен курс на USD/RMB 
се търгуваха на границата 1,00 US-Dollar = 6,3614483 Chinesische Renminbi, а  
CNY = 0,157197 USD (Umrechnen 1 US-Dollar in Chinesischer Renminbi, 2022). 
Данните показаха, че корелацията на юана с волатилността на световните пазари е 
спаднала до тригодишно дъно, което подчертава способността на валутата да бъде 

                                                            
2 ANBOUND е многонационален независим мозъчен тръст, специализиран в областта на из-
следванията на обществената политика, обхващащи геополитиката и международните отноше-
ния, градското и социалното развитие, индустриалните въпроси и макроикономиката. През 
последните три десетилетия се придържт към принципите на независимост и откритост. 
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сигурно убежище. Всъщност това означава, че международният капитал търси ново 
сигурно убежище, което внася допълнителен международен капитал на вътрешния 
капиталов пазар на Китай, превръщайки китайския финансов пазар в един от бенефи-
циентите на кризата. Въпреки това способността на Китай да поддържа стабилността 
на заобикалящата го среда остава основен фактор за международните капиталови по-
тоци в условията на нарастваща геополитическа конкуренция и конфликти. (The 
Impact of the Russia-Ukraine Conflict, 2022) 

Войната между Руската федерация и Украйна оказва влияние върху цените на 
енергията, петрол и природен газ, както и върху цените на храните и суровините. 
Икономическите и финансовите санкции, наложени от САЩ и Европа, също ще 
изострят рецесията във Федерацията. Въпреки това Русия все още може да използва 
енергийните си ресурси за своите геополитически интереси. Тя е принудена да пови-
шава значително цените на природния газ, което рефлектира в повишаването на це-
ните на природния газ в Европа с над 41%. Освен това близо 35% от паладий, важен 
елемент, използван в американската полупроводникова промишленост се внася от 
Русия. След като Руската федерация спря да доставя паладий за САЩ, недостигът на 
чипове в САЩ се изостри. В същото време 90% от неона, друг елемент, използван в 
полупроводниковата промишленост на САЩ, се внася от Украйна. Рязкото повиша-
ване на цената на неона в резултат на войната също може да окаже известно въздей-
ствие върху полупроводниковата индустрия. Някои пазарни институции анализират, 
че цените на суровия петрол може отново да надхвърлят границата от 140 щатски до-
лара, което може да компенсира загубите, причинени от нарастващите разходи. Следо-
вателно промените в търсенето и предлагането в области като енергетиката и сурови-
ните несъмнено ще засилят глобалния инфлационен натиск. (What’s Next For Oil, 2022) 

Международните финансови пазари традиционно са една от най-глобализирани-
те области и със засилването на геополитическите конфликти ще има последици за 
дългосрочното развитие на световните пазари на финансов капитал. Наложените 
санкции на Руската федерация, излагат глобалните финансови пазари на геополити-
чески риск – увеличавайки разходите и рисковете при финансовите трансакции. Тези 
политически промени, произтичащи от военния руско-украинския конфликт, ще оз-
начават увеличаване на риска пред глобално циркулиращия капитал. 

 
Наложените санкции на Руската федерация изострят  

глобалните икономически отношения 
 

До момента санкциите и контролът върху износа са широкообхватни, насочени 
към руските банки, износа на високи технологии, емитирането на руски държавен 
дълг и определени частни лица. Някои търговски банки са отстранени от системата за 
финансови трансакции (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, 
SWIFT), която улеснява всички видове плащания в икономиката.  

Това накара Централна банка на Руската федерация да повиши основния си лих-
вен процент от 9.5% на 20%. Тя временно забрани продажбата на местни ценни кни-
жа от чужденци и изплащането на дивиденти и лихви по облигации на чужденци. В 
този контекст е необходимо да отбележим, че около 15% от руския износ се разплаща 
с рубли, около 55% в щатски долари, и 30% – в други свободно използваеми валути. 
Поради това ограниченията върху разплащанията в щатски долари могат сериозно да 
нарушат тези трансакции.  

От друга гледна точка военният конфликт разкри крайно напрежение между ев-
ропейската енергийна сигурност и основния енергиен доставчик в региона. Решение-
то на Германия да преустанови процеса на сертифициране на „Северен поток 2” е 
сигнал за преосмисляне на европейската енергийна стратегия. САЩ също постоянно 
налагат санкции, насочени срещу компанията, изградила газопровода. Освен посоче-
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ното, Европейския съюз обяви четвърти кръг от санкции, които включват забрана за 
нови инвестиции в руския енергиен сектор и забрана за всички нови сделки с 
„Роснефт“, „Транснефт“ и „Газпром нефт“. 

Вследствие на посоченото, J.P. Morgan идентифицира два други сценария, при 
които може да се прояви прекъсване на доставките на руски природен газ за Европа – 
или поради повреда на инфраструктурата, или поради санкции, които оказват влия-
ние върху енергийните потоци: 

 Увреждане на инфраструктурата: 110+ евро/MWh 
 Пълно намаляване на руския износ на природен газ за Европа: над 200 евро/ 

MWh. (J.P. Morgan Research’s, 2022) 
Следователно цените на енергийните суровини в Европа са под силен натиск и 

естествено би могло да се очаква ценовите шокове да продължат.  
 

Е м п и р и ч н а ч а с т 
Практическо изследване обезценяването на руската рубла 

 

Използваният от нас методически инструментариум се основава на техниката на 
кръстосаните валутни курсове. Той олицетворяла конструкцията на триъгълния ар-
битраж. Кръстосаните курсове са математическо отношение на две валути една спря-
мо друга, базирано на курса на всяка от тях спрямо трета валута. (Димов, С., 2006) 
При използваната методика е необходимо: 

Първо, данните да се въвеждат с директен курс към валутните двойки от интер-
активните валутни платформи, за да се генерират най-точните непреки и кръстосани 
курсове; 

Второ, системата да триангулира косвените и допълнителните валутни курсове 
между валутите; 

Трето, изборът на базисни валути да се основава на определена представител-
ност от свободно използваеми валути, включени в претеглянето им към долара и 
еврото – именно в US Dollar Index и EUR Index. 

Валутните двойки спрямо щатски долари обикновено се котират по един от два-
та начина: в американски или европейски термини. Европейските термини не ограни-
чават и не се отнасят само до базираните в Европа валути, а до всяка валута, различна 
от щатския долар. Следователно те означават, че щатският долар се намира в место-
положението на основната валута, а другата валута заема позицията на контра валу-
та. Американските термини са валутни двойки, при които конвенцията за котиране 
поставя щатския долар в позицията на термин (quote currency). Например, британ-
ският паунд се търгува в американски условия на фючърсния пазар и се показва като 
GBP/USD. (Understanding FX Quote Conventions, 2022) 

Изследването на обезценяването на руската рубла изисква да се изчисли и ана-
лизира динамиката валутната двойка USD/RUB (Russian rouble) през три различни 
периода, свързани с военния конфликт между руската федерация и Република 
Украйна. За това ще се използва механизма на триъгълния валутен арбитраж (англ. 
Triangular Arbitrage), като най-добрата в случая практика. Освен това ще използваме 
неговата три степенна логическа схема, за да получим по-точни и достоверни резул-
тати, а именно: 

Петата валутна котировка, посредством CHF/RUB (6) и SGD (Singapore Dollar)/ 
CHF (7); 

Третата валутна котировка, чрез използване на котировките SGD/GBP (4) и 
SGD/RUB (5); 

Изследваната първа валутна котировка USD/RUB чрез трансформацията на 
USD/GBP (2) и GBP/RUB (3). 
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Изборът на базисните валути, през които преминават изчисленията не е слу-
чаен, а съобразен с тяхната практическата представителност. В този контекст на мис-
ли, че посочим, че при: 

  първо изчисление се разчита на швейцарския франк (Swiss franc, CHF) като 
неутрална и тъй нар. „убежишна валута”;  

  второ изчисление се използва сингапурския долар (Singapore dollar, SGD), по-
неже Сингапур се нарежда в първите пет в света като финансов център, цен-
тър за рафиниране на петрол, пристанище и по брой щатски долари на ми-
лионерски домакинства на глава от населението. Освен това, свободната па-
зарна икономика в тази страна работи в отворена и свободна от корупция 
среда със стабилни цени;  

  трето изчисление се основава на британският паунд (British Pound, GBP – 
Pfund Sterling) e най-аристократичната и консервативна валута.  

Конструкцията от изчисления се базира на определена база данни (Xe Currency 
Converter, 2022) и изисква следната последователност: 

 December 24, 2021 (06:50 Coordinated Universal Time, UTC - t1): 
(7) x (6) валутни котировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHF/RUB = 80.1202 
(6) 

SGD/CHF = 0.6772 
(7) 

(7) x (6) SGD/RUB = 
54,2573994 (5) 

SGD/RUB = 
54.2573994 (5) 

SGD/GBP = 0.5497 
(4) 

(5) : (4) GBP/RUB = 
98.7036554 (3) 

GBP/RUB = 
98.7036554 (3) 

SGD/GBP = 0.5497 
(2) 

USD/RUB = 
73.6131862 (1) 
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Следователно към 25 Декември 2021 година (кулминационен момент на 
концентрация на военни части от двете страни на руско-украинската границата)  
1 USD = 73.6131862 RUB. 

 March 24, 2022 
Използвайки надеждна методика за изчисления след началото на военния кон-

фликт (време – t2) между двете държави, резултатите ще изглеждат така: (1) = (3) x (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В обобщен вид стойностите на валутните котировки се представят по следния 
начин: 

 
Валутни котировки Получен резултат 

 

 
(1) USD/RUB = 96,63605 
(2) USD/GBP = 0,55775272 
(3) GBP/RUB = 127,602117 
(4) SGD/GBP = 0,55775272 
(5) SGD/RUB = 71,1704276 
(6) CHF/RUB = 103,89051 
(7) SGD/CHF = 0,68505225 

 
Полученият резултат 1 USD = 96,63605 RUB, видимо показва обезценяване на 

руската рубла. Това е показателно, защото в разглеждания период от време – 
стойностите на рублата към щатския долар от 73.6131862 се трансформират в 
96,63605. Необходимо е да отбележим, че по-високите стойности на руската рубла по 
отношение на щатския долар водят до обезценяване на първата. Резултатът показва 
следната конфигурация, а именно: 

 
t1 t2 

December 24, 2021 24 March 2022 

USD/RUB = 73,6131862 USD/RUB = 96,63605 

Обезценяване на руската рубла с 31.27% 

 
Към момента на приключване на нашето изследване, нещата изглеждат по след-

ния начин: 
 
 

GBP/RUB = 
127,602117 (3) 

SGD/GBP = 
0,55775272 (2) 

USD/RUB = 96,63605 
(1) 
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   April 11, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валутни котировки March 24, 2022 April 11, 2022 
 

(1) USD/RUB = 96,63605  83.588196 
(2) USD/GBP = 0,55775272 0,76352144 
(3) GBP/RUB = 127,602117  109.477208344 
(4) SGD/GBP = 0,55775272 0.56183554 
(5) SGD/RUB = 71,1704276  61.5081864679 
(6) CHF/RUB = 103,89051 89,945439 
(7) SGD/CHF = 0,68505225 0,68383886 

 
Резултати показват интересен валутен факт – въпреки първоначалното чувстви-

телно обезценяване на руската рубла, тя постепенно започва да възвръща предвоен-
ното си равнище на ниво 83.588196 за един щатски долар. Това неминуемо рефлекти-
ра върху процесите на обезценяване, като се отчитат отрицателни стойности. Изказа-
ното може да се демонстрира със следната схема: 

 
t1 t2 t3 

December 24, 2021 24 March 2022 11. Apr. 2022 

 
USD/RUB = 
73,6131862 

 
USD/RUB = 96,63605 

 

 
USD/RUB = 83.588196 

Обезценяване на RUB t2 спрямо t1 t3 спрямо t2 = (-13.05%) 

= 31.27% t3 спрямо t1 = 11.35% 

 
Ако използваме професионалната online платформа OMNI CALCULAROR – 

Cross Exchange Rate Calculator (Czernia, D. & J. Bowater, 2022), резултатите ще бъдат 
експонирани по следния начин. 

 
 
 
 
 
 

GBP/RUB = 

109.477208344 (3) 

SGD/GBP = 

0,76352144 (2) 

USD/RUB = 

83.588196 (1) 
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 December 24, 2021 March 24, 2022 Apr 11, 2022 

USD/GBP = 1.34056 1.31896 1.31316 

GBP/RUB = 98.32 129.639 109.79954 

USD/ RUB = 73.34 98.29 83.61 

 Обезценяване t2 спрямо t1 = 
34.02% 

t3 спрямо t2 (-17.56) 

t3 спрямо t1 14.00% 

 
За първия изследван период, обезценяването на руската рубла е по-високо от 

нашите изчисления, а именно: 34.02%. Общо за времето от 24 декември 2021 г. до  
11 април 2022 г. срива е 14.00%. Частично закрепване се констатира по отношение на 
време t3 (Apr 11, 2022) спрямо t2 (March 24, 2022) равно на 17.56%. Илюстрованите 
данни потвърждават открояващата се тенденция на нашите резултати. 

 
Заключение 
 

В съответствие с получените резултати, можем да откроим следните по-важни 
от изследването изводи, а именно: 

Първо. От началото на военния конфликт руската рубла се обезценява с около 
1/3 от нейната стойност. Необходимо е да се подчертае, че това е срив на рублата към 
двегодишното си дъно от януари 2020 година. 

Второ. След валутния шок, тя постепенно започва да отчита параметри малко 
над 80 рубли за щатски долар и обезценяването намалява. Това се дължи най-вече, на 
факта, че британския паунд спрямо руската рубла се котира на по-ниски стойности, 
т.е. отчетено е обезценяване с 14.2%. 

Трето. Откровено следва да се признае, че преминавайки през еталонните ба-
зисни валути – швейцарски франк, сингапурски долар и британски паунд, котировка-
та USD/RUB далеч от трайна стабилизация. 

Четвърто. Руската фондова борса също стартира търговията със солиден спад. 
Деноминираният в долари индекс RTS Index (RTS stands for Russian Trading System) 
се срина с 6,5% до най-ниско ниво от ноември 2020 г., а номинираният в рубли ин-
декс MOEX Russia Index – с 4,6%. 

Пето, Частичното равновесие на руската рубла се дължи на факта, че централ-
ната банка на Руската федерация обяви – руската рубла се връща към Парижската 
валутна система за конвертируемост в монетарно злато.  
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DIGITAL INEQUALITIES, ACCESS AND SATISFACTION FROM 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
DURING ONLINE SCHOOL EDUCATION 

 

Aleksandra Yancheva, Vlaeriya Pramatarova, Elizara Stoyanova,  
Niya Slavova, Niya Obretenova 

 
 
Abstract: This report aims to draw attention to the problems that arise during e-learning, 
learners' access to e-services and digital tools. The most accurate term that can explain the 
idea of uneven distribution of resources and proper functioning of the information and 
communication technology system is called digital or digital division. The criteria for 
determining the degree of this inequality in the whole country under equal other conditions 
are also analyzed. The period of the pandemic situation highlights even more the digital 
inequality and vulnerability to the use of modern information technologies. Another aspect 
is the psychological feeling, degree of satisfaction and social adaptation of adolescent 
students in the conditions of ORES. 
 

Key word: online education, digital inequalities, digital tools 
 
 

1. Същност на понятието дигитално неравенство 
В съвременното общество е налице неравенство, базирано на употребата на ин-

формационно-комуникационни технологии (ИКТ) от обществото. Въпреки възмож-
ностите и ресурсите, предоставени онлайн, част от населението на света остава с нис-
ки умения и възможности да употребява съвременната ИКТ инфраструктура. 

Дигиталното неравенство е термин, който се отнася до разликата между лицата, 
изграждащи дадено общество както в демографски, така и в регионален аспект. 
Свързва се най-често с липсата на достъп до съвременни информационни и комуни-
кационни технологии. [1] 

 
2. Влиянието но Ковид 19 върху дигиталните неравенства 
От технологична гледна точка пандемията Ковид-19 предизвика масови и ско-

ростни промени в използването на цифровите технологии. Преди настъпилата панде-
мия използването на интернет не е било непримено приоритет. След създалата се 
обстановка технологията превзе цялото ни ежедневие и социален статус. Животът ни 
стана по-дистанциран отколкото социален. През пандемията интернетът беше един-
ствения начин, сред който хората можеха да комуникират. Нормално според обста-
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новката количеството интернет и технологии, които трябваше да използваме за да 
живеем, учим и работим пълноценно се увеличи. Съответно на това дигиталните не-
равенства станаха по-често срещани и по-голям проблем. С напредването на панде-
мията и бързите решения, които трябваше да се вземат, технологиите започнаха да 
стават по-достъпни и улеснени.[4] 

 
3. Същност на онлайн обучението в България 
Според създалата се епидемична обстановка на учениците им се наложи да пре-

минат на дистанционно обучение или ОРЕС. ОРЕС е преминаването от присъствена 
към онлайн среда поради настъпилата обстановка. Първата година на дистанционно-
то обучение учениците срещнаха много трудности, що се отнася до техника, интер-
нет, необходими програми и психологическо състояние. Днес тези проблеми могат 
по-лесно да се избегнат или оправят. Две години по-късно обстановката се нормали-
зира и учениците имат възможност да изберат дали да продължат обучението си от 
вкъщи или присъствено на училище. Друг тип превключване към онлайн обучение е 
на ротационен принцип. Това е разменяне на двете форми на обучение през опреде-
лен период от време.[5] 

 
4. Използване на социални мрежи  
Въпреки оптимизма по отношение на последните приходи на Facebook, непре-

къснатите спадове както на растежа на потребителите, така и на общественото мне-
ние разклатиха доверието в господство на платформата. По същия начин и в Twitter 
се наблюдава подобен застой в растежa, което води до спад в продажбите. Twitter, 
и Facebook рекламата ще останат полезни маркетингови инструменти през 2020 г. и 
след това. Наблюдава се интерес към алтернативните социални мрежи. Snapchat, 
TikTok, Pinterest, Medium и Reddit се превръщат в нови фаворити предпочитани от 
онлайн търговците напоследък. Facebook привлича младите потребители в продъл-
жение на години, и марки, насочени към пазара под 30-годишните се стичат към 
младежки ориентираните сайтове и приложения.[2] 

 
5. Използване и достъп на ИКТ в домакинствата; Лица използващи интер-

нет за учебни дейности[6] 
 

 
 
Използването на интернет за дадени училищни дейности се увеличава постепен-

но, а през 2020 те скачат драстично.  



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

415 

 
 

Статистиката по район и връзка ни показва отново това покачване през послед-
ните години и засиления достъп в централните райони и сниженията в по-крайните 
такива. Видимо по таблицата видовете връзка също са от изключителна важност за 
достъпа и сила на интернета. 

 

 
 

Въпреки големия достъп до интернет има домакинства, които го нямат и най-
срещаните причини са, че нямат нужда от такъв достъп, или че технологичното обо-
рудване е твърде скъпо. 
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Безспорно най-често използваните устройства са мобилният телефон и лапто-

път. Други помощници през онлайн обучението или като цяло са настолният ком-
пютър и таблетът. 

 
6. Анкета и проучване 
 

Като за финал на нашите статистики и проучване проведохме една анкета сред 
ученици между възраст 14-18 години, изпитали същността, плюсовете и минусите на 
онлайн обучението. А ето ги и следните резултати от нашата анкета. 
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Отзиви от хора, попълнили анкетата 
За наша радост, получихме доста приятни и удовлетворяващи отзиви. Също та-

ка, много от коментарите бяха позитивни и повечето хора я намериха за полезна, но 
все пак има още проблеми, които някои ученици са забелязали докато са се обучава-
ли в електронна среда. 

Един от проблемите, които анкетиран вмъкна е влиянието от множеството часо-
ве седене пред компютъра и въздействието му върху зрението и менталното здраве. 
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Друг констатиран проблем е пренебрегването на болните ученици, които се обу-
чават дистанционно по време на присъствена форма на обучение. Тези ученици са се 
чувствали неглежирани от страна на учителите. 

Последният проблем, който беше открит е разсейването покрай отвореното пред 
лицето ни устройство и изкушението да го използваме не с учебна цел. 

Вижда се, че дистанционното обучение има доста минуси и неща, които се нуж-
даят от усъвършенстване. Тази анкета показа реалните мисли и статистики на уче-
ниците без преправени резултати и проценти. 

 
Заключение 
Дигиталните неравенства винаги са съществували, но с началото на пандемията 

от COVID-19 те станаха голямо препятствие, през което трябваше да преминем, за да 
можем да продължим да извършваме ежедневните си дейности и задължения в ново-
създалата се обстановка. Модерните устройства и интернет мрежата далеч нямаха та-
кава роля в животите ни, каквато в последните 2 години имат, и именно поради тази 
огромна нужда от тях бяха създадени множество програми с цел да се улесни използ-
ването им.  

С началото на онлайн обучението възникнаха и много трудности от страна на 
техника, достъп и качество на интернета, необходими програми и подходяща обста-
новка, които и до ден днешен съществуват, но след изминалите 2 години те вече са 
значително по-лесно решими. След всичко през което преминахме, все пак успяхме 
да извлечем и позитиви, и разширихме многократно възможностите си по отношение 
на начините за обучение. 
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Анотация: Държавният бюджет и салдо варират, поради многобройните иконо-
мически и неикономически фактори. По време на рецесия се наблюдава ръст на бюд-
жетния дефицит и държавните разходи, придружен от спад на държавните при-
ходи при увеличение на темпа на инфлация. Обратното е валидно за държавния из-
лишък. Паричното предлагане нараства и в следствие се отчита икономическа 
експанзия и растеж. 
 

Abstract: The government budget and balance has been fluctuating due to numerous 
economics and non-economics factors. During recession there is increase in budget deficit, 
government expenditure and government revenues decline, a decries when the rate of 
inflation grows. The opposite is valid for budget surplus. Money supply has been increasing 
and thus it’s noticed economics expansion and growth.  
 

Keywords: government budget, balance, expenses and revenues, budget deficit, budget 
surplus, money supply 

 
 

1. Държавен бюджет, салдо, приходи и разходи: дефиниция и видове 
 

Държавният бюджет представлява годишен финансов план на държавата, 
който обхваща всички разходи и приходи за определен период от време (обикновено 
1 година), дава представа за тяхното движение през годините и отразява икономичес-
ката програма на правителството.  

В България бюджетът се гласува със Закон за държавния бюджет от парламента 
всяка година, с което изпълнението му става задължително. Бюджетът се състои от 
приходна и разходна част. Приходите са входящи финансови потоци, които се откло-
няват към държавата, а разходите изходящи финансови потоци, които излизат от дър-
жавата. Двата основни елемента на приходите са данъците и заемите от финансовите 
пазари, а на разходите – държавните покупки и трансферните плащания. Бюджетните 
приходи биват данъчни и неданъчни. Основните видове данъчни приходи са приход 
от корпоративен данък (данък печалба), данък върху доходите на физически ли-
ца (ДДФЛ), данък върху добавената стойност (ДДС), социално и здравноосигури-
телни вноски, а основните държавни разходи са разходи за заплати и социални оси-
гуровки, разходи за лихви, свързани с обслужването на външния и вътрешния дър-
жавен дълг, за социално подпомагане и грижи, капиталови разходи и прираст на 
държавния резерв. Когато държавните разходи са по-малко от държавни приходи, 
имаме бюджетен излишък (активен бюджет), а разходите по-големи от приходите 
бюджетен дефицит (пасивен бюджет). Бюджетното салдо се изчислява като от об-
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щите държавни приходи се приспаднат общите държавни разходи. Бюджетът е ба-
лансиран при равни приходи и разходи. В България се провежда дискреционна фис-
кална политика, която се характеризира с активна държавна намеса в икономиката, 
бюджетът е циклично балансиран т.е. икономическият растеж и пълната заетост са 
приоритет пред равновесието на приходи и разходи. Видовете фискална политика 
според целите ѝ и бюджетното салдо са политика на експанзия, когато се отчита де-
фицит и реалният БВП е под потенциала на икономиката, поради недостатъчно съв-
купно търсене. При политика на рестрикция се наблюдава обратният случай. Бюд-
жетните разходи нарастват по време на експанзия и намаляват по време на рецесия. 
Целта на фискалната политика е да стабилизира икономиката, да осигури стабилност 
и икономически растеж.  
 

2. Измерители на паричното предлагане М1, М2 и М3 
В България не се провежда активна парична политика в резултат от финансова-

та криза през 1997 г., причинена от погрешно организираното парично предлагане от 
БНБ. Въвежда се режим на паричен съвет и националния валутен курс се фиксира 
към еврото, с цел установяване на по-добра финансова стабилност. БНБ не участва в 
операции на открития пазар и не упражнява контрол над паричното предлагане, а 
поддържа и уравновесява размера на излишъка или дефицита по платежния баланс. 
Паричният агрегат М1 (тесни пари) включва в себе си парите извън ПФИ (парично-
финансови институции) и овърнайт депозити (текущи сметки). Тесните пари са во-
дещ индикатор и спомагат за прогнозирането на потенциална рецесия или инфлация. 
М2 (средните пари) са съставени от паричният агрегат М1 и квазипарите (депозити с 
договорен матюритет до 2 г. и депозити, договорени за ползване след предизвестие 
до 3 месеца). Паричният измерител М3 (широки пари) се състои от средните пари и 
търгуеми инструменти (респосделки и дългови ценни книжа до 2 г.) 
 

3. Анализ на държавния бюджет и паричното предлагане. 

 
За целия наблюдаван период се наблюдава дефицит, съответно провежданата 

фискална политика е експанзионистична. От 2014 до 2018 г. бюджетният дефицит и 
държавния дълг намаляват и се наблюдава спад на дефлацията възникнала през 2014 г. 
спад на безработицата, повишаване на цените и номиналните доходи, вноса, инвести-
циите и печалбите на предприятията. През 2015 г. дефицита намалява с 543.9 млн. лв. 
и 2016 г. с 924.7 млн. лв. Най-нисък размер на отрицателното бюджетно салдо е пос-
тигнат през 2017 г., по време на която то намалява с 1 096,1 млн. лв., заради повише-
ното съвкупно търсене и икономическа активност. През 2018 г. обаче, се забелязва 
ръст с 600 000 хил. лв., поради увеличението на капиталовите разходи с 1 576 млн. лв. 
През 2019 г. и 2020 г. дефицита расте. През 2019 г. с 913,4 млн. лв., заради ръста на 

Диаграма 1: Динамика на бюджетното салдо за периода 2014 - 2020 г. 
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номиналните работни заплати с 1 258.9 млн. лв. и на капиталовите разходи с 2 235.8 млн. лв., 
а през 2020 г. с 3 215.2 млн. лв. заради не планираното увеличение на разходите. По 
този начин правителството ограничава рецесията. Нарастват разходите за социално 
подпомагане и грижи с 1 925.5 млн. лв., заради ръста на безработните, породен от 
настъпилата здравна криза. 

 

Таблица 1: Основни държавни приходи 

Година
Корпоративен 

данък
ДДФЛ ДДС

Социално и 

здравноосигурителни 

вноски

2014 1679.3 2596.6 7264.4 6448.8

2015 1860.4 2731.2 7740 6947.1

2016 2076.3 2961 8553 7317.8

2017 2308.1 3336.2 9320.2 8365.2

2018 2464.5 3668 10064 9458.3

2019 2695.2 4019.7 11086.1 10546.9

2020 2714.9 4198.7 11021 11008.4  
 
През целия наблюдаван период нарастват доходите от корпоративен данък, 

данък върху дохода на физически лица, данък върху добавената стойност и социално 
и здравноосигурителните вноски. През 2015 г. най-големи са приходните постъпле-
ния от социални и здравноосигурителни вноски с 498,3 млн.лв.(28% от общите да-
нъчни приходи), поради повишението на максималния осигурителен доход от 2400 
на 2600 лв. През 2016 г. най-голямо е приходното изменението от ДДС с 813 млн. лв. 
(31,5%), което сигнализира увеличено потребление, заетостост и внос. През 2017 г. и 
2018 г. най-голяма е динамиката на социално и здравноосигурителни вноски с 1047,4 млн.лв 
(28,3%) и 1093,1 млн.лв (29,3%), заради ръст на осигурителната вноска за фонд 
„Пенсии” с 1%. През 2019 г. отново най-силно се увеличават социални и здравно-
осигурителни вноски с 1088,6 млн.лв. (29,9%), поради ръст на максималния осигури-
телен доход от 2600 на 3000 лв. През 2020 г. се регистрира забавяне на темпа на рас-
теж на горепосочените държавни приходи, като постъпленията от ДДС намаляват с 
65,1 млн. лв. (-0,7%) спрямо 2019, заради спад на разходите, направени от домакинст-
вата и въведените данъчни облекчения т.е. намаление на ставката от 20% на 9% за 
ресторантьорските услуги, книги и др., а най-много нарастват социално и здравнооси-
гурителните вноски с 461,5 млн.лв. (30,7%), заради ръста на минималната работна зап-
лата от 560 на 610, забавя се растежа, поради повишаването на броя на безработните. 

 
Таблица 2: Динамика на основните държавни разходи за периода 2014 - 2020 г. в млн. лв. 

2014 6019.6 579.9 13583.6 4942

2015 6083.1 698.3 13845 6899.7

2016 7135 734.3 14425.4 3871.5

2017 7919.3 792.4 15075.3 3749.7

2018 8783.3 688.2 16073.4 5325.7

2019 10042.2 648.8 17249.1 7561.5

2020 11371.3 623.9 19174.6 5089.4

Капиталови разходи и 

прираст на държавния резерв

Заплати и 

осигурителни вноски
Година Лихви 

Социално 

подпомагане и грижи

 
 
През 2015 г. най-голямо изменение отчитат капиталовите разходи и прираст на 

държавния резерв с 1 957.7 млн. лв. (4,7%) повече спрямо предходната година, пора-
ди намалението на дефицита, възникнал през 2014 г., (заради прекоремно агрегатно 
предлагане), нарастването на темпа на инфлация, съвкупното търсене. През 2016 г. се 
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отчита спад на капиталовите разходи и прираст на държавния резерв в размер на –
3028,2 млн.лв., причинен от несигурността на макроикономическата среда, а най-
силен темп на растеж бележат разходите за заплати и осигурителни вноски с 1051,9 млн. лв. 
(-8% от общите държавни разходи), тъй като нарастват потреблението. През 2017 г. 
отново се наблюдава спад на капиталовите разходи и прираст на държавния резерв 
възлизащ на -121,8 млн.лв. (-1%), най-голямото изменение се регистрира при разхо-
дите за работни заплати и осигурителни вноски със 784,3 млн.лв (1%), поради пови-
шилите се потребителни разходи. През 2018 г. се забелязва силен ръст на капита-
ловите разходи и прираст на държавния резерв с 1576 млн.лв. (2,6%) и понижение на 
лихвените разходи с -104,2 млн.лв. (-0,6%), заради намалението на вътрешния държа-
вен дълг (с цел стимулиране на икономическото развитие) и на външния. Тенденцията се 
повтаря и през 2019 г. като динамиката на капиталовите разходи е с 2235,8 млн.лв. (3,2%) 
повече, поради тяхното обезценяване и икономическото развитие, а при лихвените 
разходи с (-0,3%). През 2020 г., заради настъпилата глобална пандемия Covid 19, 
разходите за заплати и осигурителни вноски и разходите за социално подпомагане и 
грижи нарастват с намаляващи темпове с 1329,1 млн.лв. (1,6%) и с 1925,5 млн.лв. 
(1,9%), поради свиване на икономиката и рецесионния разрив, спад на лихвите с  
-24,9 млн.лв. (-0,1%), тъй като нараства паричната емисия, придружена от из-
тласкващ ефект, защото бюджетния дефицит е структурен, понижават се капиталови-
те разходи с 2472,1 млн.лв. (-6,1%), заради намалението на икономическия растеж. 

 

Таблица 3: Паричен агрегат М1 за периода 2014 - 2020 г. в млн. лв. 

2014 31 111 10 168 20 943

2015 35 970 11 378 24 592

2016 40 821 12 762 28 059

2017 47 734 14 149 33 586

2018 53 557 15 561 37 996

2019 61 867 17 193 44 675

2020 83 998 19 291 64 707

М1 (пари извън банките + 

овърнайт депозити)
Година Пари извън ПФИ Овърнайт  депозити

 
 

Паричното предлагане нараства през целия наблюдаван период. По-голям дял 
от паричното предлагане заемат овърнайт депозитите, което показва, че населението 
предпочита да държи парите си не под формата на налични пари т.е. банкноти и мо-
нети, а в текущите сметки и банковата система. Овърнайт депозитите нарастват по-
силно от парите извън ПФИ през 2020 г., поради глобалната пандемия и активизира-
нето на електронни плащания, които са удобни и позволяват проследяване на баланса 
по сметката по всяко време от денонощието. 

 
Таблица 4: Динамика на паричен агрегат М2 и квазипари в млн. лв. 

2014 67 937 36 826

2015 73 891 37 921

2016 79 490 38 669

2017 85 654 37 920

2018 93 255 39 698

2019 102 469 40 602

2020 113 619 29 621

КвазипариМ2 (М1 + квазипари)Година
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Паричният агрегат М2 нараства през целия разглеждан период. По време на ре-
цесията, която се наблюдава през 2020 г. безработните растат, икономиката се свива, 
понижават се цените и номиналните работни заплати, намалява разполагаемия доход. 
Квазипарите нарастват през 2015, 2016, 2018 и 2019 г. През 2017 г. намаляват със  
749 млн.лв., заради наложения през 2016 г. отрицателен лихвен процент от БНБ по 
свръхрезервите на търговските банки, тъй като лихвеният % на ЕЦБ е отрицатален 
т.е. хармонизира се паричната политика на ЕЦБ с тази на България. Банките ограни-
чават приема на депозити с цел намаление на свръхрезервите и загубите, които тър-
пят. През 2020 г. те отново се понижават с 10981 млн.лв., заради високата ликвидност 
и рентабилност на банките, натрупана през предходните години с висока икономи-
ческа активност, като това е породено от несклонността на банковия сектор за поема-
не на риск от невъзвращаемост на отпуснатите кредити, придружено от понижена 
кредитна активност. С цел намаление на разходите, а и поради възникналата здравна 
криза, банките дигитализират услугите си, което им позволява да предложат кредити 
на по-ниски лихви. 

 

Диаграма 2: Динамика на паричен агрегат М1и квазипари в млн. лв. 
 

 
 

Забелязва се обратна връзка между М1 и квазипарите. Ръстът на паричното 
предлагане забавя увеличението на квазипарите и обратно. Това се вижда най-ясно и 
през 2020 г. когато се наблюдава силен ръст на М1 и значителен спад на квазипарите. 
При ръст на паричното предлагане нараства паричния мултипликатор, а при ръст на 
депозитите депозитния мултипликатор. 

  

Диаграма 3: Динамика на М1 и М2 в млн. лв. 
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От 2014 до 2019 г. М1 и М2 нарастват почти в еднаква степен, но през 2020 г. 
М1 се повишава по-силно от М2. Това не се отразява на М2, заради прекомерния 
спад на приемани депозити. През 2017 също се наблюдава спад на квазипарите, но 
той не е толкова голям, нито толкова рязък. 

 

 
 
От 2014 до 2017 г. бюджетния дефицит и държавните разходи намаляват, но па-

ричното предлагане нараства. От 2019 до 2020 г. отрицателното бюджетно салдо на-
раства, а едновременно с това нараства и паричното предлагане. 

 
Изводи 
 

Бюджетното салдо е променлива величина. Наблюдава се дефицит по време на 
рецесия, заради провеждането на експанзионистична фискална политика. Отчита се 
цикличен характер на данъчните приходи и разходи до 2019 г. включително, а през 
2020 г. бюджетният дефицит се трансформира в структурен. Капиталовите разходи и 
държавният резерв намаляват при спад на икономическата активност и ръст на бюд-
жетния дефицит, за разлика от разходите за социално подпомагане и грижи, които 
бележат ръст. Паричният агрегат М1 нараства през целия наблюдаван период. Парите 
извън ПФИ (парично-финансови институции) нарастват с по-бавен темп, поради уве-
личението на овърнайт депозитите, породено от активизация на електронните плаща-
ния и дигитализация на банковите услуги. Паричното предлагане нараства, заради 
икономическия растеж, по-голямото потребление и съвкупни разходи до 2019, но 
след нея М1 се повишава с цел ограничение на рецесията. Отчита се обратна зависи-
мост между тесните пари и квазипарите. При ръст на паричното предлагане се забавя 
темпа на растеж на депозитите и обратно. М2 се увеличава едновременно с М1, с из-
ключение на 2020 г., поради отказа за приемане на депозити. Провежда се дискре-
ционна политика, тъй като тя е гъвкава и по-лесно се адаптира към непланирани со-
циални, военни и други явления, които трудно се прогнозират от паричния измерител 
(тесните пари). Правилно организираното парично предлагане и държавен бюджет са 
от изключителна важност, защото осигуряват икономически растеж, финансова и 
икономическа стабилност в бъдеще. 
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Abstract: This document presents the types of potentiometers, the way they function, their 
structure and their viability. It also includes the advantages and disadvantages of the 
digital potentiometers, as well as their usage in current audio systems. 
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I. Устройство на класическите потенциометри 

Потенциометърът е резистор с 3 извода, с който е възможно при промяната на 
съпротивлението чрез плъзгащ контакт в електрическата верига, да се променя из-
ходното електрическото напрежение в предварително конструктивно зададени грани-
ци. Плъзгащият контакт на този пасивен компонент е единия от изходните електроди 
и работи като делител на напрежение. Ако се използват само двата му края действа 
като регулируем резистор (реостат). Потенциометрите се използват за управление на 
електрически и електронни устройства с малка мощност от до 1W. При необходи-
мост от управление на по-големи товари чрез същия принцип се използват реостати. 
В този смисъл потенциометъра може да се разглежда като разновидност на реостата. 
Мощността, която може да управлява потенциометъра се изписва на корпуса му и е 
важен негов параметър, както и съпротивлението му. При опит да се превиши тази 
мощност в потенциометъра започва да се отделя значителна топлина, което може да 
доведе до неговото разрушаване. 

Чрез преместването на плъзгача се променя съотношението на съпротивленията 
между неговите два крайни електрода. С това се променя изходното електрическото 
напрежение, предадено на паралелно включения товар към потенциометъра. Падът 
на напр. върху товара на потенциометъра RL се определя с формулата: 

 

 
 

Съпротивлението на резистора RL обикновено се избира от по-голямо до много 
по-голямо в сравнение с другите съпротивления на делителя в двата края на регули-
руемия обхват. Този избор не е случаен – с това не се влияе съществено и не се про-
меня работния режим на генератора предхождащ потенциометъра. 

 

При несъществена промяна на тока от изхода на генератора, независимо от пре-
разпределението на токовете в паралелната електрическа верига на потенциометъра и 
неговия товар, се запазва избраната работна точка на генератора (напр. усилвател), 
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което е условие за добра работа на конкретната електрическа схема и функционира-
нето на електронното устройство в цялост (Фиг.1).  

Като товар в електрониката може да се разглеждат високоомните входни съпро-
тивления, например на операционен усилвател или на различни схеми на усилватели. 
Изходното напрежение на потенциометъра VL при апроксимиране на RL може да се 
изчисли приблизително чрез просто уравнение:  

 

 
Фиг. 1. Потенциометър включен в електрическа верига  

и неговата еквивалентна електрическа схема. 
 

Потенциометърът като делител на напрежение може да бъде представен като 
устройство от два последователни участъка от електрическата верига, наричани ра-
мена, при които сумата от напрежението им е равна на входното напрежение. Рамото 
между нулевия потенциал и средната точка се нарича ниско, а другото – високо. 

Съпротивлението може да бъде както активно – така и реактивно. Най-простия 
делител на напрежение представлява два последователно включени резистора R1 и 
R2 включени към източник на напрежение.  

 

Фиг. 2 
 
Тъй като съпротивленията са включени последователно съгласно първия закон 

на Кирхоф, токът през тях ще бъде един и същ, а пада на напрежението ще се изчис-
ли по закона на Ом и той ще бъде пропорционален на съпротивлението. 

По този начин отношението между напреженията е точно равно на отношението 
между съпротивленията, а сумата U1+U2=U, както и R=R1+R2: U1 = IR1, U2 = IR2. 
Разделяйки напреженията се получава U1/U2=R1/R2. 
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II. Видове потенциометри 
 Според формата на корпуса и движението на плъзгача (подвижния контакт) 

се различават: ротационни или аксиални; 
 Според начина на монтаж: обемен, печатен, печатен повърхностен; 
 Според броят обороти, които може да направи ротационният потенциометър: 

еднооборотен, много оборотен; 

Фиг. 3. 
 

 Според закона за промяна на съпротивлението: линеен, логаритмичен и ан-
тилогаритмичен; 

 Според нуждата от регулиране по време на експлоатация или за донастройка: 
регулируеми, тример-потенциометри; 

 Според електросъпротивителният материал: карбонови, жични, металослойни; 
 Електронни, често наричани цифрови потенциометри – поради наличието на 

цифров интерфейс за тяхното управление. 
 

III. Конструкция 
 

Потенциометрите се правят от резистивен елемент, плъзгаща се контактна чет-
ка, електроди, механизъм движещ контактната четка и корпус (Фиг. 3). В зависимост 
от потребностите се произвеждат потенциометри с голямо разнообразие във формата, 
мощността, използвания резистивен материал и начина за монтаж: 

 според формата на корпуса и движението на четката – кръгли и линейни; 
 според използвания съпротивителен материал – жични или с нанесен въгле-

роден слой; 
 според начина за монтаж – за обемен и за печатен монтаж; 
 според закона за промяната на съпротивлението – потенциометри с пропор-

ционална промяна на съпротивлението и потенциометри с логаритмична 
промяна на съпротивлението; 

 според потребността за управление – потенциометри за непрекъснато регу-
лиране или управление по време на експлоатация на прибора с промяна на 
положението на контактната четка, и такива които задават работни режими 
на отделни електронни вериги и състоянието им не се променя по време на 
експлоатация. Последните се наричат тример потенциометри. 

Потенциометри с цилиндрична форма използват резистивен елемент оформен 
като сектор от кръг. Двата края се свързват към два от трите електрода. Към третия 
електрод (предимно средния) се свързва контактната четка. При линейните потенцио-
метри четката се движи по права линия вместо да се върти. 

Потенциометрите се използват главно за управление на електрически и елек-
тронни устройства. Обикновено се включват към електрическата верига като товар, а 
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електрическия потенциал между единия от двата му края и плъзгащата част, е управ-
ляващ за следващия електронен или електрически елемент. Позицията на плъзгача на 
потенциометъра дава визуална индикация за настройката, което позволява маркиране 
на степени върху панела за управление на уреда в който е вграден. 

Замърсяването на четката, както и износването на съпротивителната повърх-
ност, намаляват надеждността на потенциметрите и водят до промяна на техните ха-
рактеристики, и увеличаване на тонтактният шум, което е и техният основният недо-
статък. 

Собственият шум на съпротивителния елемент се предизвиква от две различни 
физични явления. Поради това общият собствен шум на потенциометрите може да се 
разглежда, като съставен от два шума: флуктоационен (топлинен) и токов.  

Флуктоационният шум се дължи на топлинното движение на електроните, 
вследствие на което, без да протича постоянен ток в краищата на резистивният мате-
риал се появяват електрични напрежения с постоянен колебателен характер. Топлин-
ният шум има непрекъснат честотен спектър. Напрежението на топлинния 
шум Uтш за определен честотен спектър може да се намери от уравнение:  

 

 
 

Където: к – константа на Болцман; Т – абсолютната температура, R – съпротив-
ление; f2, f1 – честотен интервал. 

 
IV.  Цифрови потенциометри 
 

Наричан още резистивен цифрово-аналогов преобразувател или digipot е елек-
тронен компонент с цифрово управление, който имитира аналоговите функции на 
потенциометър. Често се използва за подрязване и мащабиране на аналогови и други 
сигнали от микроконтролери. 

Цифровият потенциометър е интегрална схема изградена от резисторна матри-
ца, или операционен усилвател с регулируем коефициент на усилване от резисторна-
та матрица. Като всяка стъпка на матрица има свой превключвател, който свързва та-
зи стъпка към изходния терминал на потенциометъра. Броят на стъпките обикновено 
се посочва с битова стойност, напр. 8 бита се равнява на 256 стъпки, който е най-чес-
то срещаният, но има резолюции между 5 и 10 бита (32 до 1024 стъпки). Цифровият 
потенциометър използва цифрови протоколи като I²C или серийна интерфейсна шина 
SPI за управление.  

 
Фиг. 4. Примерна платка на цифров потенциометър,  

управляван чрез ротари енкодер и дистанционно управление. 
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Някои от тях имат вградено просто управление и използват два изхода за + и -. 
Типични приложения на цифровите потенциометри са аудио атенюатори за контрол 
на усилването на усилвателите, но съществуват и други приложения. Повечето циф-
рови потенциометри нямат памет, което означава, че забравят своята позицията при 
изключване на електрозахранването, и при включване стартират от стойност по под-
разбиране (често тяхната средна стойност) – последната им позиция може да бъде 
съхранявана от микроконтролера, към който са свързани. (Фиг. 3.) Някои дигипота 
включват собствено енергонезависимо хранилище, така че показанията им ще се за-
пазят при изключване и включване. 

Цифровите потенциометри, също се делят в зависимост от тяхната резистивна 
матрица (Фиг. 5), на линейни, логаритмични и антилогаритмични. 

 

 
 

Фиг. 5. 
 

V. Устройство и принцип на работа 
 

На схемата се вижда проста схема на 64 стъпкова матрица с 64 резистора и  
64 ключа, като при превключване на различните ключове се получава различна стой-
ност на изхода 2. 
 
 

 
Фиг. 6. 

 
Цифровите потенциометри се предлагат с различни стойности, но най-често се 

използва 10 kΩ. Други общи стойности са 5,50 и 100 kΩ. Стандартният толеранс е 
20%, но в днешно време се предлагат цифрови потенциометри с толеранс до 1%.  

Съотношение битове/брой стъпки 

Битове 5 6 7 8 9 10 

Стъпки 32 64 128 256 512 1024 
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Нещо, което трябва да се вземе предвид, когато се започне работа с цифрови по-
тенциометри, е фактът, че повечето от тях работят на 5 V (за захранване на логичес-
ките вериги). Това може да направи малко трудно използването им като директен 
заместител на конвенционалните потенциометри. 

Възможно е горната схема да бъде реализирана, като за ключове се използат: 
електронни релета, LDR, аналогови ключове или полеви транзистори. 

Съществуват и цифрови потенциометри, които представляват операционен 
усилвател в схема на буфер, където в обратната връзка имаме резисторна матрица, 
която променя съпротивлението и по този начин, осъществява атенюацията на анало-
говия сигнал. Това е и най-често използваната технология в аудио атенюаторите. 

 
 

 
 

Фиг. 7. Блокова схема на цифров потенциометър PGA23xx – 

 
VI. Приложение 
 
Примерна схема (Фиг. 7) за използване на цифров потенциометър, като атенюа-

тор в аудио усилвател. Като в случая потенциометъра е с висока интеграция и вгра-
ден контролер за управление, както и вградена EEPROM памет за запазване на пос-
ледната позиция.  
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Фиг. 8. 

 
Подобни потенциометри, се използват в персонално, портативно и непретенци-

озни домашни аудио устройства. 
 

 
 

Фиг. 9. 
 

На схемата (Фиг. 8) е даден пример, на потенциометър с вградено управление, 
на усилването, като за целта в първата схема се използват 2 бутона, а във втората 
схема „Rotary encoder” Понякога цифровите потенциометри, както и техните схеми 
на управление, могат да имат изход за дистанционно управление, както и пинове, 
чрез които да позволяват конфигуриране като потенциометър или реостат. 

 
VII.  Предимства и недостатъци 

Предимства на цифровите потенциометри: 
• По-висока надеждност; 
• Повишена точност; 
• Малки размери, множество потенциометри могат да бъдат интегрирани 

само в един чип; 
• Незначителен дрейф на съпротивлението (нежелана промяна на съпротивле-

нието в работен режим). 
• Не се влияе от условията на околната среда като вибрации, влажност, удари 

и замърсяване; 
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• Няма движеща се част; 
• Допустимо отклонение до ± 1%; 
• Много ниско разсейвана на мощност, до десетки миливата. 
 
Недостатъци на цифровите потенциометри: 
• Не е подходящ за среда с висока температура и висока мощност, освен ако 

не е дискретен R2R DAC, който се разглежда по-късно. 
• Когато се използват електронни превключватели, се ограничава честотната 

лента на цифровия потенциометър. Това е максималната честота на сигнала, 
която може да премине съпротивителните клеми с по-малко от 3 dB затих-
ване в честотите – подобно на нискочестотен филтър. 

• Нелинейността в съпротивлението в честотният диапазон добавя: хармонич-
ни изкривявания в изходния сигнал. Общото хармонично изкривяване, или 
THD, определя количествено степента, до която сигналът се изменя (влоша-
ва) в изхода. Съществуват чипове с много нисък коефициент на изкривява-
ния, един такъв се разглежда по-късно. 

Съществуват и цифрови атенюатори, при които горе изброените недостатъци са 
сведени до незначителен минимум или са изключени. Те се разглеждат по-подробно 
в следващите части. 

 

Използване на потенциометрите в съвременните аудио системи: 
Още по времето на ламповите радиоприемници, някои фирми са използвали два 

вложени един в друг потенциометри с двойна ос, единият за настройването на усива-
нето а другият за тон корекция – наричан „двоен потенциометър с индивидуална 
настройка“. Това са два успоредно монтирани потенциометъра, чиито четки се дви-
жат независимо една от друга, като първата е свързана за вътрешна, а втората с 
външната ос. 

При изграждането на стерео усилватели, първоначално са били използвани два 
потенциометъра – един за левия и друг за десния канал, както и двойните потенцио-
метри. Това решение е било скъпо и неудобно, така се е наложило създаването на 
стерео потенциометър предназначени за стереоаудио системи и професионална аудио 
техника. 

Тяхното утройство е сравнително просто: два потенциометра, съединени с една 
механична ОС, чиито четки се местят заедно и тяхното съпротивление в делителя е 
еднакво.  

Надпреварата в Hi-Fi системите през 80те години, тласка някои фирми да съз-
дадат куадрофоничен стандарт (аудио техника с 4 независими канала). Навлизането 
на аудиокасетата и нейната концепция да има 2 писти на страна за запис, което прави 
касетата е двустранна – поставят фирмите пред дилемата дали да продължат с новата 
технология или да произвеждат куадрофонични системи с магнетофонни ленти и 
кетридж касети. 

Ерата на квадрифонията, създава дори 4 потенциометъра, управлявани чрез 1 ос.  
Надпреварата на японските фирми през 80-те години (златните години на Hi-Fi) 

и японската фирма ALPS създават стерео потенциометри с 2 и повече независими 
настройки, което на практика са до 6потенциметъра, управлявани с 3 различни оси за 
3 различни стерео настройки. 

Навлизането на дистанционното управление в края на 90 те години е добавило 
електрически мотор механично свързан с оста на потенциометъра, за неговото отда-
лечено контролиране, като мотора е завъртал оста на потенциометъра в двете посоки. 
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В края на 90-те години, след появата на DVD дисковете, започват да се появяват 
системи за домашно кино с повече от един канали. Така се създават няколко стандар-
та: THX, Surround, Dolby Digital, Dolby Atmos.  

При новите системи се налага добавянето на множество потенциометри на една 
ос, както и добавянето на електромотор за дистанционно управление, в сравнение с 
напредналата схемотехника и раждането на цифровите потенциометри във формата 
на чип с ниска цена е било, просто икономически необосновано. 

Затова в много от тези системи усилването и намаляването на звука, както и тон 
корекцията се осъществяват директно още в DAC (ЦАП Цифрово Аналогов преобра-
зувател) или звуковият процесор за ефекти при системите Dolby Digital и Atmos. 

В някои по-скъпи системи се използват и цифрови потенциометри, като тяхната 
технология позволява да бъдат адресирани по i2c до 128 потенциометъра, което из-
ползването им също така и в професионални аналогови аудио смесителни пултове, с 
цифрово или дистанционно управление. 

С напредъка на техниката, се ражда и един нов сегмент в аудио техниката, така 
нареченият Hi-End аудио, като съкращението е заимствано от Hi-Fi (Hi Fidelity), но 
тук вече се гонят последните възможни параметри, независимо дали това е ценово 
обосновано. Но всяко едно аудио устройство, притежава собствен характерен звук, 
като всеки музикален инструмент. 

Това често са системи със срамно висок бюджет от десетки хиляди долари за 
всеки един компонент, като производителите на тези системи се стремят да доставят 
все по реалистично изживяване от звука, все по-близко от живо изпълнение на кон-
церт. При тези системи понякога дистанционното управление, както и каквато и да е 
цифровизация липсват, често се използват резисторни матрици, контролирани от ме-
ханични превключватели галети, както и цифрови потенциометри изградени с резис-
торни матрици и електрически релета с много високи параметри за превключватели. 
Друга често използвана технология е ултра качествен операционен усилвател, свър-
зан като атенюатор в чиято обратна връзка има резисторна матрица.  

 
Практическа реализация на цифров потенциометър. 
Преди повече от 25 фирма Samsung – излезе на международният пазар на уст-

ройства за бита със слоган „Digital All”. 
От тогава до днес всички са свидетели, както на нейното развитие, така и на 

цифровизацията в нашето ежедневие. 
Тази цифровизация не подминава аудио и видео техниката, където преобразу-

ването на аналоговият сигнал в цифров и след това обратно в аналогов (АЦП-ЦАП), е 
истинско предизвикателство, в устрема си да гарантират преживяването от истински 
концерт, филм или изображение фирмите постоянно повишават нивото на дискрети-
зация (резолюцията на картината или звука).  

В днешни дни качеството на изображение и звук понякога надминава нашите 
очаквания, както и възможностите на човешките сетива. Въпреки това, съществува-
нето на стари записи, наличието на поддръжници на аналоговият звук, фотография и 
кинематография, както и удоволствието пътят между записа и изживяването да е най-
кратък създаде една нова пазарна нисша. 

През 80-те години на миналият век, фирмите се състезаваха с параметри, нови 
функционалности, качество и издръжливост – през 21-ви век технологията се развива 
прекалено бързо и затова някои параметри вече са пренебрегнати, (издръжливостта 
остава на заден план), изместени от технологични новости, функционалности и ниска 
себестойност. 
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Въпреки това остава една група от потребители и фирми, които все още произ-
веждат, използват, колекционират аналогови записи на винил или цифрови такива на 
цифров носител, но те дори и да използват модерният онлайн стрииминг, в тях се таи 
желанието да съкратят максимално на всяка цена, пътя между живият концерт и пре-
живяването на записа. Тази група хора наричат себе си аудиофили. 

Традиционни компании с опит в аудиотехниката, както и нови създадени от це-
нители, започват да проектират устройства, които като качество трябва да надвишат 
създаденият Hi-Fi стандарт от 80-те години и създават новият Hi-End стандарт, в 
който липсва праг на максималните параметри, както и няма ограничение на бюдже-
та, в търсене на максималното качество от схеми, схемотехника, материали и произ-
водствени методи. 

Цените на тези устройства надвишават няколко хиляди долара, като понякога 
достигат до стотици хиляди долара. 

Знае се, че регулирането на силата на звука не е никакъв технически проблем, 
особено в днешно време. Възможностите са много: започвайки от софтуера, минавай-
ки през специализирани чипове за няколко долара, стигайки до вече остарелият във 
времето потенциометър или реглетен превключвател с резистори. 

Аудиофилите, не са склонни на компромиси, а всеки един от горепосочените 
методи има недостатъци – някои дори повече от един.  

За пример се взима обикновеният потенциометър, той има собствен шум създа-
ден от нанесеният графитен слой, съпротивлението между средният контакт и графи-
та, се увеличава във времето поради износване и генерира допълнителен шум, могат 
да се разглеждат като индуктивност, която с капацитета на кабелната обвивка, да съз-
даде теоретичен RLC филтър и т.н… 

Някои фирми произвеждащи усилватели и предусилвателни устройства, реша-
ват да използват една добре позната в измервателната технология R2R DAC с пре-
включватели и ултра прецизни металослойни резистори с толерантност 0.01% със 
собствен шум и индуктивност, близки до теоретичният минимум. Този тип решение 
има още едно съществено преимущество, липсата на DC офсет и възможността да се 
избегне преходният кондензатор, който и най-добре изчислен – разваля звуковата 
картина. 

Едно от използваните решения е R2R DAC (Фиг. 9), който представлява цифрово-
аналогов преобразувател на данни, използващ два прецизни резистора за преобразу-
ване на цифрово двоично число в аналогов изходен сигнал, пропорционален на стой-
ността на цифровото число. 

Използването на 7 битов R2R в показания случай дава възможност да се регули-
ра усилването със 128 стъпки. Като има възможност да се изчислят стойностите на 
входното и изходното съпротивление според конкретни нужди и другите блокове от 
аудио уредбата. Възможно е директно оразмеряване на атенюатора в децибели, кон-
вертиране на десетичното число в двоично и превключване на желаната стойност с 
грешка по-малка от 0.1 децибел, което практически не може да се усети от човешкото 
ухо. 

Производителите на аудио техника обаче се сблъскват с няколко проблема: 
• Ако сложат аналогови ключове то и най-модерните имат достатъчно голямо 

съпротивление и шум; 
• Използването на LDR също е доста голям компромис поради параметрите и 

собственият шум на вътрешният фото резистор; 
• Използването на висококачествени сигнални релета с позлатени контакти е 

добър избор, но възниква проблемът със закъснението при превключване, 
което се чува осезаемо като пукане при превключването на няколко релета 
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едновременно или преминаването например от 31 към 32 децибела – съответ-
но 11111 и 100000 в двоичен код, като 1 е включено, а 0 изключено реле; 

• В този случай сигналът е инвертиран, защото превключването с 0 е за пред-
почитане, когато се използват релета в сигнални линии. 

 

За да избегнат горните недостатъци производителите прилагат следните три-
кове. 

При използването на аналогови ключове – използват само един, а не комбина-
ция, но по този начин се налага използването на 128 аналогови ключа, което повиша-
ва дължината на сигналният път, цената, консумацията, и стабилността на устройст-
вото. 

При използването на релета от фирмите производителки, се прилага един еле-
ментарен трик, като при превключването на повече от 3 релета, времеконстантата на 
превключване се забавя, като приоритет имат релетата с младши битове. Този метод 
не елиминира изцяло чуваемото пукане, но го прави почти незабележимо. 

В съвременната схемотехника съществуват и предварително направени подобни 
схеми интегрирани в чип, като са предвидени вътрешни компенсатори на разликата в 
потенциалите, както и други технически решения. В много от тях се регулира съпро-
тивлението в обратната връзка на вграденото в чипа ОУ.  

Горе написаното е добра новина за бъдещето. Но тя не може да зарадва взиска-
телният аудиофил, защото във въпросната схема винаги има поне един вътрешен или 
външен операционен усилвател, а това прави схемата зависима от елементи внасящи 
изкривявания и шум – независимо колко и нищожни да са те. 

Наличието на ОУ създава предпоставки за изкривявания, шум, както и използ-
ването на преходни кондензатори или още едно ОУ за DC серво управление. Това са 
лоши новини за аудиофилите, които искат да слушат своите лампи или не искат да 
имат преходни кондензатори, които със своята индуктивност ESR и съпротивление 
влошават качеството на звука. 

Тук идва иновативната идея да се направи един R2R DAC с релета, който да 
предложи максимално качество, но да се елиминират неговите недостатъци с досад-
ното пукане, като просто се добави електронен потенциометър, действаш само и 
единствено докато се променя усилването на звука и в момента, в който се пусне оста 
на енкодера, системата да превключи на качествената R2R матрица. 

В случая се използва Arduino, съдържащо микроконтролер на Atmel с вече пре-
програмиран системен софтуер (bootloader), възможност за приложно програмиране 
на C, вградено АЦП, таймер, достатъчна памет, програмируеми цифрови входове/ 
изходи, i2c и SPI комуникационни интерфейси. 

За контролиране на устройството (входове и усилване) са използвани рота-
ционни енкодери с пуш бутон за удобство и допълнителни функции mute, power 
on/off и т.н... 

За индикация е избран дисплей 16x2 с добре познатата технология на hitachi и 
i2c конвертор за удобство и минимализиране на кабелните връзки. 

По време на техническите изпитания е установено, че за китайските евтини ен-
кодери, с достатъчно голям шум – е по-добре да се използват аналоговите входове 
(вграденото АЦП) на ардуино и да се използват електрическите измервания на 5В 
като прагове за борене на стъпките, бяха добавени и pullup резистори 10 кОм, както и 
по един филтриращ x7s кондензатор от 100 нФ. Схемата на микропроцесорното уп-
равление може да се види на Фиг. 10.  
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Фиг. 10. 

 
За входният селектор, както и R2R е използвано i2c шината по която премина-

ват данни само при промяна на състоянието и така е минимализирано проникването 
на цифровият шум в аналоговата част (Фиг. 11) 

В софтуерът на Arduino, се използва библиотеката Wire.h която конвертира 
десетичното число в двоично. 

o bitWrite(attenuation_value, 0, 1); 
o // Set the attenuator to the required value; 
o Wire.beginTransmission(ATT1addr); // start talking to the device; 
o Wire.write(MCP23008_GPIO) // select the GPIO register; 
o Wire.write(attenuation_value); // set registers; 
o Wire.endTransmission(); // stop talking to the device. 

 
Фиг. 11. 

 
За цифров потенциометър e избран специализираният чип от серията на Texas 

Instruments от серията PGA23XX, като в този случай е използван PGA2310, който 
според производителят е предназначен за Hi-End audio. Доста от аудиофилите не ха-
ресват тази серия чипове заради наличието на вътрешен ОУ подобен на OPA2134, 
въпреки че същият е с превъзходни параметри. 
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PGA2310 се управлява по SPI интерфейс, като за целта в софтуера е използван 
един трик пробягвайки до софтуерно дефиниран SPI, а не вграденият в Atmel микро-
контролера. 

Успешно се избягва постоянният Clock сигнал на серийният интерфейс, който 
ще внесе цифров шум в аналоговата част. 

За разлика от R2R цифровият потенциометър има възможността да усилва и ра-
боти в диапазона от -95.5dB до +31.5, като се използва десетичен код от 0 до 255. 

Чипът се управлява, като за всеки канал, ляв и десен се изпраща десетично чис-
ло от 0 до 255, при разрешен сигнал през CS. 

Създаването на софтуера се оказа истинско предизвикателство, като се наложи 
напасване на усилването на двата атенюатора поради наличието на малка разлика 
около 0.4 дб която определено е чуваема. Затова се наложи R2R да бъде преизчислен 
за 64dB и със стъпка 0.5dB, което промени само стойностите на резисторите.  

Изчисляването на усилването от PGA в 10тичен вид се извършва от формулата: 

shifted_val = 189 – volume 

Където: volume е десетичната стойност на стъпката на R2R стойност в децибели 
*2, например за 32dB затихване се получава 189 – 64 = 125. 

64dB атенюация се оказаха напълно достатъчни за ежедневна употреба, но за да 
се гарантира пълната тишина беше добавено просто MUTE реле, което дава накъсо 
през резистор изхода на атенюатора (Фиг. 12).  

 

 
Фиг. 12. 

 
За да се получи цяло завършено устройство – предусилвател, беше добавен и 

входен селектор. Входният селектор, е реализиран с 6 входа, а за да се минимализи-
рат смущенията от намотката на релетата, бяха използвани релета със заключващи се 
контакти. 
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Това наложи използването на чип от серията MCP с 16 изхода, за да се инверти-
рат изходите като положителен и отрицателен потенциал, за включване и изключване 
на всяко едно задържащо реле. Един от изходите, е използван за релето, което ще 
превключи изходният сигнал от R2R и цифровият потенциометър (Фиг. 13). 

 

 
Фиг. 13. 

 

 
Фиг. 14. 
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VIII. Практическа реализация 
 

Измервания 
Измерванията са направени в любителска лаборатория, използвайки високока-

чествена звукова карта ASUS Xonar Essence STX, като реализираното устройство се 
доближава до параметрите на аудио картата, въпреки това се наблюдават много доб-
ри параметри, надхвърлящи очакванията и задминавайки много аудио устройства на 
вече познати марки. 

Най-интересна е разликата между двете технологии R2R (дискретната резистив-
на матрица) и PGA (цифровият потенциометър) на TexasInstruments. 

От направените измервания, се вижда, че разликата е пренебрежима, но все пак 
я има и ако се търсят максималните параметри, се избира качество R2R, а чипът ще 
бъде използван само за нагласяне на усилването и намаляването. 

Въпреки, че не е цел на този проект, беше направен експеримент с пускане на 
операционният усилвател, на електронният потенциометър в режим на усилване и 
усилване на сигнала над 0 дб, когато беше забелязано много рязко влошаване на па-
раметрите на потенциометъра, като се наблюдаваха нелинейни изкривявания и до-
бавен шум от операционният усилвател (Фиг. 14 - 17). 

 
 

 
 

Фиг. 15. Измерване на R2R при -21dB. 
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Фиг. 16. Измерване на R2R при – 52dB. 
 
 
 

 
 

Фиг. 17. Измерване на PGA2310 при 21dB. 
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Фиг. 18. Измерване на PGA2310 при 52dB. 
 
 

 
Фиг. 19. 

 

Сравнение на R2R и PGA2310 с аналогов анализатор в реално време (Фиг.18). В 
ляво R2R, в дясно PGA2310, от измерването се вижда, че разликата е незначителна 
предимно в усилването. Параметрите, като шум и изкривявания са идентични и са 
по-ниски от възможностите на звуковата карта, която стига до -120db. съотношение 
сигнал шум. 

 
Извод 
Използването на стандартни потенциометри в аудиото на днешно време е скъ-

по, нерентабилно и влошава качеството, което можем да се постигне със съвременна-
та схемотехника и технологии. 
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МИКРОСИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ВЛИЯНИЯ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Калоян Тотев, Антон Василев, Радослав Симионов, Хрусав Хрусафов 
Бургаски Свободен Университет, ЦИТН 

 
 

MICROSYSTEM FOR MEASURING THE HARMFUL EMISSIONS 
ON THE ENVIROMENT 

 

Kaloyan Totev, Anton Vasilev, Radoslav Simionov, Hrusav Hrusafov 
Burgas Free University, СITS 

 
 
Abstract: Power transformers have one of the most important roles in power delivery. 
However, the monitoring and maintenance of these facilities is next to non-existent. This 
paper proposes a monitoring system for such facilities that would help signalize in case of 
any faults and protect the environment and people by informing us about harmful 
emissions, so that we can shield from them. 

Key words: power transformer, IOT, Microcomputer, monitoring 
 

 
 

Въведение 
 

Трансформаторите са едно от най-важните оборудвания за една съвременна 
електрическа мрежа. Поради това, че има прекалено голям брой от тях, разположени 
на значително разстояние едни от други, следенето на всеки трансформатор от човек, 
който да ги проверява на място е почти невъзможно. По точно тази причина към мо-
мента индикацията за претоварващ се трансформатор е, когато той спре да работи.  

Този доклад има за цел да представи концепция за система за онлайн мони-
торинг на трансформатори, използвайки IOT съоръжения като Raspberry pi 4 и раз-
лични видове сензори.  

Всяка една от системите обработва събраната информация и я изпраща на сър-
вър, който може да бъде достъпен чрез мобилна апликация или уеб сайт. Системата 
има предварително зададени базови стойности и при отклонение от тях бива аларми-
рана съответната организация или длъжностно лице чрез апликацията и чрез SMS.  

Следенето на параметрите ще се фокусира към светлинно и радио облъчване, 
както и към промяна на състава на въздуха и нежелани промени във фиксираността 
на различни елементи на съоръжението.  

Коварността на тези неизправности се състои в това, че могат да нанесат сериоз-
ни вреди на околната среда и хората в близост до трансформатора преди дори да се 
разбере, че има някаква неизправност. 

Целта на проекта е да се намали времето за реагиране при неизправност в транс-
форматорните централи, както и да наблюдаваме за потенциални вредни емисии. 
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I. Основни компоненти, сензори и техните спецификации 
 
1.1. Raspberry pi 4 (Фиг. 1) 
Raspberry pi 4 е едноплатков компютър, способен едновременно да следи мно-

жество сензори, да обработва информацията от тях и да я изпраща по интернет мре-
жата до сървър.  

Това се постига благодарение на четиридесетте входно-изходни пина, четири-
ядреният процесор и способността за Ethernet или безжична връзка с интернет. Елек-
троконсумацията на модула е минимална, като в пиковете си достига до 600 mA. 
Малкият размер и изобилието от ресурси са още един плюс.  

 
Всички тези параметри превръщат модула в идеален за целите на проекта: 
 

 Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz; 
 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4-3200 SDRAM (depending on model); 
 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE; 
 Gigabit Ethernet; 
 2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports; 
 Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with 

previous boards); 
 2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported); 
 2-lane MIPI DSI display port; 
 2-lane MIPI CSI camera port; 
 4-pole stereo audio and composite video port; 
 H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode); 
 OpenGL ES 3.0 graphics; 
 Micro-SD card slot for loading operating system and data storage; 
 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*); 
 5V DC via GPIO header (minimum 3A*); 
 Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT). 

 

Фиг. 1. Raspberry pi 4. 
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1.2. I2C 
Този протокол позволява множество връзки между сензори и контролера. По 

този начин се увеличава количеството сензори, които позволяват отчитането на окол-
ната среда. 

 
1.3. ADXL345  
Този сензор се използва за отчитане на нежелани вибрации и тяхното ниво на 

сила. Начин на комуникация с raspberry pi 4 - I2C (Фиг. 2) 

Фиг. 2. Акселерометър. 
 

1.4. BH1750  
Този сензор се използва за отчитане на светлина (Фиг. 3). Той се поставя на 

място, където е възможно нежелано искрене и при такова изпраща сигнал към 
Raspberry pi 4. Начин на комуникация – чрез дигиталните пинове на едноплатковият 
компютър. 

 

Фиг. 3. Сензор за светлина. 
 

1.5. CCS811  
Използва се за отчитане на нивото на серен оксид и въглероден двуокис във въз-

духа (Фиг. 4). Това са едни от най-отделяните газове при прегряване на трансформа-
торното масло и могат да служат за ранно алармиране при наличието на проблем. 
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Фиг. 4. Сензор за отчитане на серен оксид и въглероден диоксид във въздуха. 
 

1.6. Сензор MQ135  
Сензор за отчитане състава на въздуха (Фиг. 5). Използва се за да се подсигури, 

че информацията CCS811 не е породена от неизправност в сензора. Начин на кому-
никация с raspberry pi 4  - I2C. 

 

Фиг. 5. Сензор за отчитане състава на въздуха - MQ135. 
 

1.7. HALL-EFFECT sensor  
Този сензор се използва се за отчитане на електромагнитни лъчения от транс-

форматора (Фиг. 6). Начин на комуникация с едноплатковият компютър – дигитални 
пинове за вход и изход. 

Фиг. 6. HALL-EFFECT сензор. 
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1.8. Сензор SW-420  
Сензор за отчитане на вибрации, който връща булева стойност и със способност 

за нагласяне на границата между истина и отрицание (Фиг. 7). Използва се за подси-
гуряване, че информацията изпратена от  ADXL345 не е породена от неизправност в 
сензора. Начин на комуникация с едноплатковият компютър – дигитални пинове за 
вход и изход. 

Фиг. 7. Сензор SW-420. 
 

1.9. Сензор DHT  
Този сензор следи температурата и влажността на трансформатора (Фиг. 8). По 

този начин може да се отчете дали трансформаторът излъчва прекомерно количество 
топлина, както и дали влажността в норми. По този начин може преждевременно да 
се отчете теч в кутията на трансформатора и да се предотвратят множество потен-
циални проблеми. Комуникира като изпраща PWM сигнали към дигиталните входно 
изходни пинове на raspberry pi 4. 

 

Фиг. 8. DHT сензор. 
 
 

II.  Диаграма на концепцията 
 

Първоначално системата инициализира своята работа (Фиг. 10). След като се 
премине през проверките за наличие на сензори, системата започва процесът на мо-
ниторинг. Сензорите се проверяват едновременно. Ако сигналите показват стойнос-
ти, които са в нормите се прави повторна проверка, но в случай че някой от сензори-
те подаде сигнал, който противоречи със зададените параметри, едноплатковият ком-
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пютър се свързва със сървъра и изпраща информация относно потенциална неизправ-
ност в трансформатора.  
 

 

Фиг. 10. Блок-схема на концепцията. 
 

Сървърът от своя страна сигнализира към потребителската апликация и по този 
начин потребителят научава за  потенциална неизправност в трансформатора. 

 
Заключение 
 

Този проект осигурява нов начин за изследване на вредните емисии от вече ус-
тановените трансформаторни централи и ранно известяване на потенциални пробле-
ми в тях. Реализирана системата би могла да иновира начина, по който се предпазват 
трансформаторите и хората в близост до тях.  

Проектът се фокусира върху използването на безжични технологии за предава-
нето на информация на големи разстояния, което спестява използването на проводни-
ци, които биха оскъпили проекта. 
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SOURCE 
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Abstract: The presented development proposes a variant of building a system for providing 
and accumulating electricity in the form of hydrogen for the needs of the charging station. 
The system is designed to use renewable energy sources: solar energy (photovoltaic 
panels), wind energy (wind turbines) and water energy (hydro generators). Located 
together, suitably and with the necessary capacity, the individual elements of the hydrogen 
and electricity generation system can meet the needs of a charging station for profit. 
 
Key words: electricity generation system. renewable energy sources. 
 

 
Въведение 
 

Представена е разработка на вариант на изграждане на система за осигуряване и 
акумулиране на електрическа енергия под формата на водород за нуждите на заряд-
ната станция. Системата е предвидена да използва източници на възобновяема енер-
гия: слънчева енергия (фотоволтаични панели), вятърна енергия (ветрогенератори) и 
енергия от водата (хидрогенератори). Разположени заедно, подходящо и с необходи-
мите мощности, отделните елементи на системата за производство на водород и елек-
троенергия могат да осигурят нуждите на една зарядна станция с цел печалба. 

 
Хибридната зарядна станция включва: 
 
1. Възобновяеми източници на електрическа енергия 
 

 PV – модули  
Представляват модулни платна или сандвич-панели, в които между слоеве твър-

да подложка и прозрачен слой са вградени силициеви пластини с поли- или моно-
кристална структура, свързани помежду си. PV модулите имат дълъг производствен 
живот.  

Характеризират се с това, че са ефективни дори когато слънчевите лъчи не ги 
огряват директно (при облачно време), а производителността им намалява с 5% за  
10 годишен период на експлоатация, основно поради стареене на най-горния, пропус-
клив за UV лъчите – прозрачен слой. Фотоволтаиците работят сравнително по-добре, 
когато са добре охладени и директно огрени от слънчеви лъчи 
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  Ветрогенератори 
В практиката се използват основно следните два вида ветрогенератори:  
 С хоризонтален вал – най-голяма ефективност се получава, когато оста на 

ротора е успоредна на посоката на скоростта на вятъра. Генераторът и вет-
ротурбината са монтирани на общ хоризонтален вал; 

 С вертикален вал – при тях лопатките на вала са проектирани така, че няма 
значение от коя посока ще ги завърта движещата сила на вятъра.  

 

  Хидрогенератори  
При хидрогенераторите силата на водния поток задвижва винт или турбина, 

които предават кинетичната енергия на електрически генератор (Фиг. 1). 
  

  Водород  

 

Фиг. 1 
 

Сега се правят инсталации за добив на сух водород под формата на прах като 
получената субстанция е напълно рециклируема което я прави абсолютно екологично 
чиста. В контекста на устойчивата енергийна трансформация се коментира производ-
ството и приложението на зеления водород.  

Определението за зелен водород в България е законово регламентирано в До-
пълнителни разпоредби на Закона за енергетиката, § 1, т.24 д, както следва: „Зелен 
водород“ е водород, получен чрез електролиза или други технологии, използващи възоб-
новяеми енергийни източници. Електрическата енергия, използвана за производството на 
зелен водород, е с гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници.  

H2Fuel е патентована технология за производство, съхранение и освобождаване 
на водород. За производството му не е необходима електролиза. Водородът се съхра-
нява при нормални атмосферни условия в прах. Освобождаването става без допълни-
телна енергия, като се използва свръхчиста вода. Не само се освобождава сто процен-
та от водорода, съхранен в праха, но като бонус същото количество водород се отде-
ля и от водата. 

Под формата на сух прах водородът може да се съхранява за неограничен пе-
риод от време, в енергийно отношение е максималният постижим резултат, няма рис-
кове за безопасността и по време на производствения процес от производството до 
потреблението изобщо не се отличава с вредни емисии. След като водородът бъде из-
даден, остатъчните вещества могат да бъдат върнати в прахообразно състояние с во-
дород, съхраняван в тях: това прави H2Fuel първото кръгово гориво в света. H2Fuel 
може да бъде използван във всички сектори на обществото и икономиката и в ре-
зултат на това е най-предпочитаната алтернатива както на изкопаемите горива, така и 
на други устойчиви алтернативи.[4, 6, 9, 11, 12]. 
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2. Протонно мембранна водородна клетка 
Горивната клетка е електрохимично устройство, което комбинира водородно 

гориво с кислород, за да произвежда електричество, топлина и вода (Фиг. 2). Горив-
ната клетка прилича на батерия по това, че в нея се реализира електрохимична реак-
ция, докато е налице гориво. Водородът се съхранява в контейнер под налягане, а 
кислородът се осигурява от въздуха. Поради липсата на горене няма вредни емисии, 
а единственият страничен продукт е чистата вода. [10, 13] 

 

 

Фиг. 2. 
 
Горивната клетка може да бъде проектирана и изградена така, че да осигури 

всяка необходима средна и пикова мощност за малка резервна система към голяма 
система с горивни клетки за захранване на център за данни. В зависимост от изисква-
нията за средна и пикова мощност, една самостоятелна система може да изисква до-
пълнителен източник на захранване. Това могат да бъдат батерии, супер кондензато-
ри, слънчеви панели, вятърни турбини или комбинация от тях. Известни производи-
тели са Plug Power, Fuel Cell Energy, UTC Power и Fuji Electric. Има над 50 произво-
дители на стационарни горивни клетки, които започнаха да демонстрират своите ста-
ционарни електроцентрали още през 90-те години на миналия век. Най-често използ-
ваният тип горивни клетки е PEMFC, но се използват и SOFC, MCFC, AFC и PAFC. 
Станциите с горивни клетки са инсталирани по целия свят, но страните с най-голям 
брой стационарни електроцентрали с горивни клетки са САЩ, Германия и Япония. 
Диапазонът на мощността за стационарни горивни клетки е от 500 W до 5 MW. [6] 

 
3. Инвертори  
Инверторът е устройство, което преобразува постоянни напрежения или токове 

в променливи. Другото му наименование е DC/AC преобразувател.  
В системи с ВЕИ обикновено изходната енергия е постояннотокова. В този слу-

чай могат да се захранват само постояннотокови консуматори. Но консуматорите ос-
новно изискват променливотоково захранване. Това са климатици, хладилници с 
асинхронни двигатели, вентилатори отоплителни уреди.  

Също така консуматорите с променливотоково захранване са по-достъпни и по- 
евтини, отколкото същите с постояннотоково. В тази ситуация е необходимо използ-
ването на инвертор с номинално изходно напрежение и честота, отговарящи на това 
на консуматорите. Повечето инвертори за автономни системи, захранвани от акуму-
латори и ВЕИ, имат номинално входно напрежение 12 V, 24 V и 48 V и изходно  
220 V/380V. [12, 13] 
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4.  Зарядни колонки за електромобили 
По-голямата част от собствениците на превозни средства приравняват процеса 

на презареждане към зареждането на автомобила с газ, нещо, което обикновено отне-
ма не повече от 10 до 15 минути. Днес обаче повечето превозни средства разчитат на 
вграден подход за зареждане с променлив ток, който може да отнеме една нощ или 
поне много часове (Таблица 1).  

Най-разгърнатата инфраструктура за зареждане на EV в цялата страна в момен-
та е ниво 1 – обикновено от домашно захранване – или ниво 2 – трифазни паркинги и 
места за търговия на дребно. Обществото на автомобилните инженери (SAE) опреде-
ли тези различни нива на зареждане. Стандартът SAE J1772 задава подредбата на 
щепсела и контакта за зареждане за ниво 1 и ниво 2. За ниво 2 и ниво 3 SAE пред-
вижда комбиниран формат на щепсел и контакт. 

 
Таблица 1. Типове зарядни станции за EV очертава нивата на зареждане на EV, 

времената за зареждане и изискванията за мощност 

 
Както илюстрира Таблица 1, за да презаредите EV с продължителност, подобна 

на пълненето на резервоара с газ, имате нужда от зарядно устройство от ниво 4 и пре-
возно средство, което може да се зарежда с постоянен ток. Количеството мощност, 
включено в зареждането на ниво 4, е много високо и премества акцента на дизайна от 
бордовото AC-DC зарядно устройство на автомобила към високомощна, високоефек-
тивна DC инфраструктура за зареждане[9]. 

 
5.  Водородни зарядни колонки 
В момента можете да седнете зад волана на кола, която изгаря нулеви изкопае-

ми горива, произвежда нулево замърсяване или парникови газове, работи на същата 
химическа реакция, която захранва ракетите, и получава два пъти по-голям пробег от 
Tesla. Нарича се превозно средство с водородни горивни клетки, но освен ако не 
живеете в Калифорния, може би никога не сте виждали такъв на пътя (Фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3. 

 

Мощност t' на пълно 

kW зареждане

250 5÷7мин ултра бързо Ultra high DC off board зареждане 4

44 25÷35мин  бързо DC off board зареждане 3

22 3ч средно 3 фазно АC on board зареждане 2

11 10ч бавно 1 фазно АC on board зареждане 1

Скорост Описание Ниво
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Водородът може да бъде изпомпван в резервоара за гориво на превозното сред-
ство точно като газ. Можете да зареждате бързо, както бихте направили с газ или ди-
зел. И след като има пълен резервоар, превозното средство с горивни клетки може да 
пътува точно толкова, колкото и превозно средство на газ. Toyota Mirai има най-крат-
кия пробег от всеки комерсиален седан с горивни клетки в момента на пазара и 
изминава 317 мили с пълен резервоар. Това е почти 50 процента по-голям обхват от 
220 мили, които базовият модел Tesla Model 3 може да пътува. И все пак електричес-
кия автомобил е на педестал в европа и изглежда, че зарядните станции за този тип 
превозни средства ще се увеличават като брой [1]= 

 
I. Конфигуриране на хибридна зарядна станция 
 

Предложената система включва следните елементи: 
 PV – модули; 
 вятърни и хидро генератори; 
 H2Fuel технология за производство, съхранение и освобождаване на водород; 
 PEMFC водородна горивна клетка; 
 Инвертор DC/AC и Преобразувател DC/DC;  
 зарядни колонки за електромобили; 
 водородни зарядни колонки. 

 

 
 

Фиг. 4. 
 

Като цяло различните конфигурации на хибридни системи се основават на про-
изводствени указания за свързване. Различията са следствие на различните концеп-
ции на отделните производители на продукти, свързани с производството на електро-
енергия от възобновяеми енергийни източници. Схематично решение на предложе-
ната хибридна система с три възобновяеми енергийни източника, H2Fuel система и 
ПМВК които да осигуряват безпроблемна работа за производство и продажба на во-
дород и електрическа енергия за нуждите на една хибридна станция е показан на 
фиг.1. 

При тази схема фотоволтаичните модули, ветро-генератора и хидро-генератора 
се свързват към контролери в инвертора, които управляват енергийните потоци в схе-
мата за да осигурят енергийните нужди.  
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Инверторът преобразува правотоковото ниско напрежение в променливотоково 
на 220V/400V. Контролер в инвертора следи за качеството на напрежение, като ком-
пенсира чрез протонно мембранните водородни клетки (ПМВК). При използването 
на постояннотокови консуматори (колонки 2 и 3) се избягва преобразуването в ин-
вертора и се намалява неговата номинална мощност, а също така се увеличава к.п.д. 
на системата като цяло. Променливотоковите консуматори се захранват от инверто-
ра, който разпределя енергията от променливотоковата си страна. Когато произведе-
ната електроенергия от инвертора е по-голяма от необходимата за консуматорите, из-
лишъкът се отвежда в ПМВК и H2Fuel системата за склад под формата на Н2 прах. 
Когато произведената енергия от хибридната система е по-малка от необходимата за 
консуматорите, недостигът се черпи от ПМВК който от своя страна черпи вече скла-
дирания водород от H2Fuel системата.  

Конфигурацията зависи изцяло от целите на производителя. В тази система ня-
ма точно определени цени и мощности поради широкия диапазон на производства 
материали и машини за малки, средни и големи производства. 

 
II. Определяне на ефективността на стационарните горивни клетки 
За оценка и сравняване на стационарни системи с горивни клетки, могат да бъ-

дат изчислени следните ефективности за всички компоненти и аспекти на системата 
на горивните клетки. Общата ефективност на системата с горивни клетки е равна на 
отношението (изходна електрическа мощност + топлинна мощност)/разход на гориво. 

 

 
 

Където: 
 Pnet и Qnet са съответно използваемата мощност и топлината; 
 nfuel – количеството гориво, вложено в системата на горивните клетки.  
 
Електрическата ефективност на стационарната горивна система е:  

 
Kъдето: 
 Pnet = PAC - Paux_equipment 
 
Paux_equipment = Pcompressor + Ppump + Pcontrol  (3) 
 
Където: 
 PAC е използваемата генерирана променлива мощност; 
 Paux_equipment е мощността, необходима от спомагателното оборудване; 
 Pcompressor е мощността, необходима от компресора; 
 Ppump е мощността, необходима от помпа; 
 Pcontrol е мощността, изисквана от системата за управление. 
 

Топлинната ефективност на стационарната система с горивни клетки е: 

 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

460 

Ако стационарната система с горивни клетки използва горивен процесор, ефек-
тивността на горивния процесор е: 

 
Ефективността на DC/AC на стационарната система с горивни клетки е: 

 
За всяко използвано спомагателно оборудване ефективността е: 
 

 
Ефективността на стека на горивните клетки е: 
 

 
 
 
III. Икономика на стационарните системи с горивни клетки 
За да бъдат стационарните системи с горивни клетки рентабилни, те трябва да 

се конкурират с цената на електроенергията от комуналните услуги. Покупната цена 
на системата с горивни клетки трябва да спестява пари за собственика през целия жи-
вот на системата.  

Едно просто изчисление, което може да се използва за определяне на рентабил-
ността на системата с горивни клетки, е времето за изплащане. Това е просто съотно-
шението между покупната цена и годишните спестявания на електроенергия. Това 
изчисление не взема предвид загубените или изразходвани лихви през този период, 
инфлацията и промените в цените на електроенергията и газа. SPT = покупна цена на 
системата с горивни клетки / годишни спестявания на електроенергия= 

 

Уравнението за просто време за изплащане е: 

 
 
Където: 
 Pfc, norm е номиналната мощност на енергийната система на горивните 

клетки (kW); 
 Cfc е специфичната цена на енергийната система на горивните клетки за kW 

номинална мощност ($ kW–1) 
 AEP е годишната електроенергия, произведена от енергийната система на 

горивните клетки за KW номинална мощност (kWhyr–1); 
 ηfc е средната годишна ефективност на системата с горивни клетки; 
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 COE е цената на електроенергията ($ kWh–1); 
 Cng е цената на природния газ ($ kWh–1) с използване на по-ниската топ-

линна стойност на природния газ. 
 

Годишната произведена електроенергия (AEP) и средната годишна ефективност 
са функции на профила на натоварването. Профилите на натоварване варират в зави-
симост от приложението, деня от седмицата и сезона.  

Енергийната система с горивни клетки може да бъде оразмерена за генериране 
на всякакъв вид мощност с минимален и максимален обхват. Количеството електро-
енергия, произведена (kW) годишно (AEP) от система с горивни клетки е [15]: 

 

 
Където: 
 Pfc_time е мощността на горивната клетка в даден момент; 
 hyear-operating е годишните работни часове на горивната клетка (в часове).  
Това уравнение може да се използва само когато профилът на натоварване е из-

вестен.  
Коефициентът на капацитет, CF, може да улесни оценката, тъй като представля-

ва съотношение между действително произведената електроенергия за даден период 
от време и електроенергията, която би могла да бъде произведена при номинална 
мощност за целия период. Количеството произведена електроенергия годишно  
(в kW) е: 

 
Където: CF е коефициентът на капацитет. 
 

Самият товар има определен коефициент на капацитет. Следователно горивна 
клетка, която е оразмерена да осигурява цялата мощност, изисквана от товара, би ра-
ботила с коефициент на капацитет от 25 процента. Средната годишна ефективност ( ) 
на системата на горивните клетки (в проценти) е: 

 

Където: Pfc и ηfc са изходната мощност на системата на горивните клетки и 
ефективността на системата. 

Това уравнение може да се използва само ако е известен годишният профил на 
натоварване.  

 
Годишните разходи за гориво (AFC) и цената на горивната клетка (CFC) могат 

да бъдат изчислени с помощта на следните уравнения: 
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Където: 
 Cf е цената на горивото (щатски долари на киловатчас); 
 Cfix са разходите, свързани с инсталацията на горивните клетки, с изключе-

ние на разходите за отделни клетки, но включително баланса на разходите за 
инсталация и инсталация (в щатски долари); 

 Ccell е цената на всяка отделна клетка (щатски долари на година); 
 Ncell е броят на отделните клетки; 
 PFC е изходната мощност на горивната клетка в киловати; 
 Vcell е номиналното напрежение на клетката; 
 i е плътността на тока (A/cm2); 
 Acell е активната площ на клетката (cm2).  
 
Коефициентът за възстановяване на капитала (CRF) (година–1) е: 

 
Където: ir е годишният лихвен процент (в проценти), а L е животът на отделни-

те клетки (в години). 
 

Коефициентът за възстановяване на капитала се използва за изчисляване на раз-
ходите за възстановяване на капитал (CRC): 

 
Където: Crep е цената за подмяна на горивната клетка в края на живота (Ccell * 

Ncell). 
 

Цената на електроенергията, произведена от горивна клетка, може да се изчисли 
с помощта на следното уравнение: 

 

 
Това изчисление на COE включва годишните разходи за поддръжка (AMC) и 

термин, който включва разходите за околната среда, свързани с използването на из-
копаеми горива (Senv) (и двете в щатски долари на година). Senv се използва само с 
типове горивни клетки, които използват водород от източници, които не са базирани 
на изкопаеми горива като гориво, и може да се дефинира, както следва: 

Където: 
 Cp е цената на щетите върху околната среда (в щатски долари за киловат-

час); 
 δ е съотношението на ефективността на използване на водорода към тази на 

изкопаемите горива; 
 ε е съотношението на въздействието върху околната среда от използването 

на водород към това на изкопаемите горива.  
Стойностите, които обикновено се използват за тези фактори, са Cp = 0,0216 до-

лара за kWh, δ = 1,358 и ε = 0,04. 
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Икономиката на горивната клетка може да бъде подобрена или чрез износ на 
електроенергия обратно към мрежата, или чрез използване на топлината, произведе-
на от горивната клетка. Ако електроенергията се изнася обратно в мрежата, простото 
време за изплащане ще бъде: 

Където: 
 AEPint е количеството електроенергия, консумирана вътрешно (kWhyr–1); 
 AEPexp е количеството електроенергия, изнесено обратно в мрежата (kWhyr–1); 
 COEexp е цената на електроенергията, изнесена обратно в мрежата ($ kWh–1) 

[14]. 
 
 
Заключение 
Стационарните горивни клетки се демонстрират от 90-те години на миналия 

век. В момента има около 235 MW инсталирана мощност на стационарни горивни 
клетки и почти 8000 резервни захранващи блока, разположени или инсталирани.  

Повечето стационарни енергийни приложения използват SOFC, MCFC, AFC и 
PEMFC в диапазона на мощността от 1 kW до 5 MW.  

Когато се сравняват стационарни системи с горивни клетки, мощността на го-
ривните клетки, топлинният баланс, ефективността, размерът, теглото, доставката на 
гориво и общите разходи трябва да бъдат сравнени и персонализирани, за да отгова-
рят на необходимия товар. 
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Abstract: This paper presents a implementation for a system that helps university guests 
and newcomers to find their way throughout the university’s building . 
 

Key words: navigation, system, BFU, JAVA. 
 

 
I. Въведение 
 
Един от големите проблеми на Бургаски свободен университет е трудната ори-

ентация в неговата сграда. Не е рядкост новодошли студенти или гости на универси-
тета да изпитват затруднения в това да намерят своят път до стаята в която ще трябва 
да присъстват. За този феномен има две главни причини.  

Първата е номерацията на стаите, поради която хората често влизат в стая, коя-
то е на грешният етаж. Тези които са наясно с номерацията на стаите допускат греш-
ки по-рядко, но въпреки това пак се сблъскват със затруднения, поради втората при-
чина – формата на сградата. Университетът има нестандартна форма, при която се 
случва вратите на някои стаи да са позиционирани зад друга стая, която оформя 
коридор в някой от ъглите на сградата.  

За справянето с тези проблеми е необходимо решение, което да бъде леснодос-
тъпно за голямо количество хора, навсякъде и по всяко време. За да бъдат удовлетво-
рени тези условия, най-уместното решение е да се разработи мобилно приложение.  

 
II. Използвани технологии и софтуер 
 

IDE – при избора на средата за разработка при този проект се взе под внимание 
нуждата от лесен достъп до приложението и това то да достигне до най-много хора. 
На фигура 1 може да се види, че според statcounter [1] в България близо осемдесет и 
шест процента от потребителите разполагат с android устройство. 

Вземайки предвид предоставените данни, бе взето решение първата версия на 
приложението да бъде разработена именно за телефони с операционна система 
android.  
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Фиг. 1. Графика на разпространението на различни мобилни операционни системи  
в България (в проценти). 

 
Най-добрата платформа за разработване на андроид приложения е android studio 

поради това, че е има удобен интерфейс и предлага лесно оптимизиране на приложе-
ния за различни телефони, без да има нужда от значими промени във вече написа-
ният код. 

Причината за гореизброените предимства, е че средата е разработена специално 
за android от създателите на операционната система.  

Програмен език – android studio предлага работа с два езика, java или разработе-
ният специално за това IDE – kotlin. Вземайки предвид досегашният опит на участни-
ците в отбора, за разработката на приложението бе избран java. 

Скрейпване – за изваждане на информация от интернет страници, бе използван 
jsoup. 

Графично представяне на данни – за визуализация на данните се използва XML, 
който е удобно имплементиран в android studio. 

 
III. Дизайн 
Първоначалният дизайн на приложението се стреми да е възможно най-прост и 

лесен за работа (фигура 2). 
Той представлява лист с всички стаи в университета, като за всяка стая се из-

писва какъв предмет ще се преподава в конкретният ден, при кой преподавател и в 
какъв часови диапазон.  
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Фиг. 2. Лист с всички стаи. 

 
Всеки елемент от листа е интерактивен и може да бъде натиснат, подобно на 

виртуален бутон. Когато това се случи се отваря нов прозорец (фигура 3), който 
показва пътят до избраната стая. 
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Фиг. 3. Графично представяне на пътят до избрана стая. 
 

Потребителският интерфейс разполага и с търсачка за лесно намиране на стаите 
(Фиг. 4). 

  
Фиг. 4. 
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IV. Реализация 
 

4.1. Сваляне и обработка на данните от графика  
За осъществяването на проекта бе необходимо да се извлекат данни относно 

графика на университета. Това се случи с помощта на Jsoup, което е библиотека 
предназначена за извличане на данни от интернет страници.  

Програмата преминава през всяка страница  от графиците на различните цент-
рове и години от редовното обучение в БСУ (Фиг. 5). Като след това преминава 
намира денят в който е стартирано приложението и отваря съответният график  
(Фиг. 6) и извлича данните от таблицата. 

 

 
 

Фиг. 5. 
 

 
 

Фиг. 6. 
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Код: 
 
package com.example.listview; 

 
import android.os.AsyncTask; 
import android.util.Log; 
import org.jsoup.Jsoup; 
import org.jsoup.nodes.Document; 
import org.jsoup.nodes.Element; 
import org.jsoup.select.Elements; 
import java.io.IOException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.LinkedHashSet; 
 
 
public class Scraper extends AsyncTask<Void,Void,Void> { 
    private ArrayList<String> courseAll = new ArrayList<>(); 
    private ArrayList<Course> courseList= new ArrayList<>(); 
    private String courseName; 
    private String courseDate; 
    private String courseStartTime; 
    private String courseTeacherTitle; 
    private String courseTeacherName; 
    private String courseTeacher; 
    private String courseRoom; 
    private String html; 
    private String currentDate; 
    private String rowspan; 
 
 
 
    @Override 
    protected void onPreExecute(){ 
 
    } 
 
    @Override 
    protected Void doInBackground(Void... voids) { 
        Document doc; 
        //generate all the links for the schedule of all the centers and courses 
        ArrayList<String> sites = new ArrayList<>(); 
                for(int center = 1; center <=4; center++){ 
                    for(int year = 1; year<=4; year++){ 
                        sites.add("https://e-
services.bfu.bg/common/graphic.php?c="+center+"&o=1&k="+year); 
                    } 
                } 
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        for (String site : sites) { 
            findWeek(site); 
            try { 
 
 
                doc = Jsoup.connect(html).get(); 
 
                Elements data2 = doc.select("table"); 
 
                for (Element tr : data2.select("tr")) { 
 
                    //  Log.d("TR", tr.text()); 
                    for (Element td : tr.select("td.info")) { 
 
                        // Log.d("TD", Arrays.asList(td.text().split(" ")).toString()); 
                        courseDate = tr.select("td.blue").text().split(" ")[1]; 
                        courseStartTime = tr.select("td.blue").text().split(" ")[2]; 
 
                        if (courseDate.equals(currentDate)) { 
                            //ectract the rowspan, used to determine the end time of the course 
                            rowspan = td.attr("rowspan"); 
                            //clear the previous course 
                            courseAll.removeAll(courseAll); 
                            //load the new one with all it's attributes 
                            courseAll.addAll(Arrays.asList(td.text().split(" "))); 
                            //Log.d( "ALL: ",courseAll.toString()); 
 
                            //check weather the text ends on "лекции" and remove it if it does. 
                            if (courseAll.get(courseAll.size() - 1).equals("лекции")) { 
                                courseAll.remove(courseAll.size() - 1); 
                            } 
                            //the room of the course is always at the end of the info 
                            //except when there is "лекции". That's why it is removed at the 
beginning 
                            //extract the room and then remove it from the list 
                            courseRoom = courseAll.get(courseAll.size() - 1); 
                            courseAll.remove(courseRoom); 
 
                            //after the room number there is always the teacher's name 
                            //and title. extract and then remove them. 
                            courseTeacherTitle = courseAll.get(courseAll.size() - 2); 
                            courseTeacherName = courseAll.get(courseAll.size() - 1); 
                            courseTeacher = courseTeacherTitle + " " + courseTeacherName; 
                            courseAll.remove(courseTeacherTitle); 
                            courseAll.remove(courseTeacherName); 
 
                            //what the user are left with is the course name. 
                            //then join the remaining strings into a single one. 
                            courseName = String.join(" ", courseAll); 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

472 

 
                            //extract the course start time and replace the end time 
                            // ( which is always initially one hour after the start) with 
                            //the start time + the rowspan 
                            String[] splitted = courseStartTime.split("-"); 
                            String timeHolder = "" + (Integer.parseInt(splitted[1]) 
                                    + Integer.parseInt(rowspan)); 
                            courseStartTime = splitted[0] + "-" + timeHolder; 
 
                            //add the course to the list of courses 
                            Course entry = new Course(courseName, courseStartTime, courseDate, 
courseTeacher, courseRoom); 
                            //Log.d("courseEntry", "doInBackground: " + entry); 
                            this.courseList.add(entry); 
 
 
                        } 
 
                    } 
 
                } 
 
 
            } catch (IOException ioException) { 
                ioException.printStackTrace(); 
            } 
        } 
            Log.d("onExecute", "getCourseList: " + courseList.size()); 
            return null; 
 
    } 
 
    @Override 
    protected void onPostExecute(Void unused) { 
 
    } 
 
    //downloads the HTML of the list of dates site, finds the necessary week and extracts the 
link 
    //to the schedule page 
    private void findWeek(String site){ 
        //get the date of when the method is called and format it 
        Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 
        SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd.MM"); 
        currentDate = formatter.format(calendar.getTime()); 
        try { 
            //download the HTML document 
            Document document = Jsoup.connect(site).get(); 
            //extract all the links available on the page 
            Elements links = document.select("a[href]"); 
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            //for each link 
            for(Element e : links){ 
                //find the active ones by checking for attribute "седмица" and then extract 
                //the scope of the week 
                //for further insight, please uncomment the "Log.d" line 
                //Log.d("link", "findWeek: " + e.text()); 
                if(e.text().split(" ")[0].equals("Седмица")) { 
                    //Log.d("Week", e.text()); 
                    String[] eSplit = e.text().split(" "); 
                    int startMonth =Integer.parseInt(eSplit[2].split("\\.")[1]); 
                    int startDay = Integer.parseInt(eSplit[2].split("\\.")[0]); 
                    int endMonth = Integer.parseInt(eSplit[eSplit.length-1].split("\\.")[1]); 
                    int endDay =Integer.parseInt(eSplit[eSplit.length-1].split("\\.")[0]); 
                    int currDay = Integer.parseInt(currentDate.split("\\.")[0]); 
                    int currMonth =Integer.parseInt(currentDate.split("\\.")[1]); 
 
                    //check wether the current date is part of the link's week 
                    if(currMonth >= startMonth && currMonth <= endMonth){ 
                        if(currDay >= startDay && currDay <= endDay){ 
                            //attach the coresponding url and break the cycle 
                            this.html = "https://e-services.bfu.bg/common/" + e.attr("href"); 
                                break; 
                               // Log.d("LINK", this.html); 
                        } 
                    } 
 
                } 
            } 
 
 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 
    } 
 
    public ArrayList<Course> getCourseList() { 
        Log.d("Scrapper", "getCourseList: " + courseList.size()); 
 
        return this.courseList; 
    } 
} 
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4.2. Визуализация 
За графичното представяне на данните бе използван езика XML. 
Код: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    tools:context=".MainActivity"> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/searchFilter" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="50dp" /> 
 
    <ListView 
        android:id="@+id/theList" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:layout_below="@+id/searchFilter" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"> 
 
 
    </ListView> 
</RelativeLayout> 

 
V. Бъдещо развитие 
 

Бъдещите планове за приложението включват следното: 
o добавяне на начален екран, в който може да се избира център и година на 

обучение; 
o подобряване естетическият вид на картата; 
o добавяне на устройства в университета за следене и визуализация на 

точното местоположение на потребителят върху картата; 
o добавяне на опция за вход на потребител.  
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ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАРЯД НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 

 

Антон Василев, Арсений Сахаров 
Бургаски свободен университет 

 
INTEGRATED E-CAR (EV) CHARGING SYSTEMS 

 

Anton Vasiev, Arsenii Saharov 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: The global market for electric mobility - from electric vehicle drivers through 
charging infrastructure manufacturers and operators to the automotive industry - requires 
significantly higher charging currents and charging capacities.  All market participants 
would like an acceptable charging time of a few minutes for practical runs. Refueling times 
become acceptable to the end user only when they are comparable to the time normally 
spent at petrol stations with liquid fuels. 
 
Keywords: charging time, charging stations, SiC components 

 
 

Все още нарастващият запас от превозни средства с двигатели с вътрешно горе-
не привлича обществен интерес с обща критика. В светлината на Парижкото споразу-
мение за климата, целият транспорт постепенно трябва да стане без емисии. С оглед 
на Зелената сделка на ЕС, някои държави вече поставят строги ограничения за горе-
споменатите области при превозни средства със специално предназначение. Неиз-
бежно делът на конвенционалните двигатели с вътрешно горене в общия обем на па-
зара трябва да бъде сведен до минимум. Eлектрификацията ще се увеличи през след-
ващите години – в местния обществен транспорт, глобалния транспорт на стоки, из-
ползването на градски и междуградски превозни средства, селското стопанство, мин-
ното дело и много други области. В резултат на това производителите на превозни 
средства, независимо дали са големи или малки, съответно ще бъдат преобразувани. 

Зареждането на електрическо превозно средство (EV) може да бъде дълъг про-
цес, обикновено протичащ като процес за една нощ от домашно монтирано AC зах-
ранване. Въпреки това, техниките за „бързо“ зареждане с постоянен ток от ниво 3 
обещават много по-бързо зареждане, което намалява времето за зареждане до мину-
ти, а не до часове. В тази статия ще се покаже как ефективността на преобразуването 
зависи от високоскоростно преобразуване по мощност и как новите високочестотни 
технологии са подходящи за тази задача. 

 

Електрическите автомобили използват батерии с капацитет до 100 kWh, като 
целта е да се заредят за възможно най-малко време. Зареждането на електрическо 
превозно средство (EV) с помощта на обществени зарядни станции отнема повече 
време от зареждането на превозно средство с течни горива. Скоростта, с която пре-
возното средство може да се презарежда, зависи от скоростта на зареждане на заряд-
ната станция и капацитета на автомобила да получи заряд. Свързването на превозно 
средство, което може да използва бързо зареждане, към зарядна станция от висок 
клас, може да зареди батерията на автомобила до 80 процента за 15 минути. Превоз-
ните средства и зарядните станции от по-нисък клас на зареждане могат да протакват 
до един час, за да презаредят батерията на 80 процента. Последните 20 процента от-
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немат повече време, тъй като системите се забавят, за да се спазят условията за без-
опасно заредане на батерията като така се избягват повреди и се удължава експлоата-
ционния живот.[2], [4] 

 

 
 

 Зарядните станции на променлив ток (AC) – свързват бордовата верига за 
зареждане на автомобила директно към AC захранването. AC ниво 1 се свързва ди-
ректно към 120V битово захранване, способен да доставя 12A до 16A (1,4kW до 
1,92kW) в зависимост от капацитета на специална верига. AC ниво 2 използва 230V 
битово или 400V индустриално захранване за захранване между 6A и 50A (1,4kW до 
19,2 kW).[6] 

 

 
Доскоро комбинираната система за зареждане поддържаше само токове на за-

реждане до 200A на превозното средство.  
Превозни средства със специално предназначение или служебни превозни сред-

ства са и такива с търговска цел, времето за престой трябва също да бъде намалено 
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до минимум, тъй като ефективното и икономично използване може да се постигне са-
мо чрез оптимално използване на превозните средства.[4] 

Процесът на зареждане обикновено започва с висок ток на зареждане и след то-
ва постепенно намалява. Високата мощност на зареждане означава, че акумулаторите 
на автомобила могат да се презаредят почти напълно до 80% за броени минути. 

 

Установени са различни стандарти за зареждане на автомобили.  
 

Зареждането с постоянен ток (DC) прави възможно предаването на високи 
нива на мощност за кратък период от време. Освен това контактите и напречните 
сечения на кабелите са по-големи от тези на конвенционалните системи за свързване 
с променлив ток (AC). Следователно с неохладено DC зареждане може да се предава 
мощност до 250 kW. Поради тази причина DC зареждането обикновено се нарича 
бързо зареждане. В комбинация с интегрирано охлаждане може да се постигне мощ-
ност на зареждане до 500kW в съответствие със съответните стандарти. Тогава това 
се нарича ултра-бързо зареждане или зареждане с висока мощност (HPC). За зареж-
дане с постоянен ток водещите производители на автомобили препоръчват комбини-
раната система за зареждане, накратко CCS. Тази система позволява зареждане както 
с променлив, така и с постоянен ток с помощта на един отвор за зареждане на превоз-
но средство – наричан още гнездо за зареждане (куплунг)– и се използва в Северна 
Америка (тип 1) и Европа (тип 2). Стандартите за зареждане се използват на съответ-
ните пазари както от автомобилната индустрия, така и от доставчиците на инфра-
структура за зареждане. Установените стандарти за CCS също са най-съвременни в 
техническо и практично отношение за бързо зареждане на превозни средства за кому-
нални и специални цели. 

 

  

 
 

При бързо зареждане с постоянен ток (DC), захранването на мрежата се предава 
през AC/DC инвертор, преди да достигне до акумулатора на автомобила, заобикаляй-
ки бордовата верига за зареждане. DC ниво 1 доставя максимум 80kW при 50V-
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1000V, а DC ниво 2 доставя максимум 400kW при 50V-1000V. В процес на разработ-
ка е стандарт за по-големи (индустриални) превозни средства с теоретична максимал-
на мощност от 4,5 MW. [6, 4] 

Диодите, MOSFETs и драйверите са основните компоненти на такава верига за 
зареждане с висока мощност. Тяхната повишена скорост на превключване и намале-
ни загуби на мощност ги правят правилните електронни елементи за всяка част от 
съвременните решения за зареждане на електромобили. Необходимостта от защитни 
вериги е намалена чрез внедряване на галванично изолирани драйвери.  

 

[5] 
 
Собствениците и операторите, които искат да използват електрическо оборудва-

не без емисии или електрически превозни средства със специално предназначение в 
своя автопарк са изправени пред предизвикателство. Трябва да адаптират своята ин-
фраструктура и да инсталират станции за зареждане в депата. Това е сравнително 
просто в индустриална среда. Предимствата в сравнение с битовите инсталации са 
очевидни. Налично е повече пространство за инсталиране на инфраструктурата за за-
реждане. Директната мрежова връзка улеснява разширяването на мрежата за пренос 
на по-висока мощност и често е възможно да добавите към енергийното захранване 
фотоволтаична система, ветрогенератор или друг тип ВЕИ. 

Времето за зареждане е толкова важно, колкото и обхвата по мощности.  
Приемането на EV нараства и има потенциал да се ускори още по-бързо в някой 

от страните. Администрацията за енергийна информация (EIA) прогнозира растеж от 
2018 до 2050 г. от 29% за комбинираните категории пътнически електромобили с об-
хват от 160,9 км, 321,8 км и 482,8 км. 

 По-голямата част от собствениците на превозни средства приравняват процеса 
на презареждане към зареждането на автомобила с газ, нещо, което обикновено отне-
ма не повече от 10 до 15 минути. Днес обаче повечето превозни средства разчитат на 
вграден подход за зареждане с променлив ток, който може да отнеме една нощ или 
няколко часа (Таблица 1). Най-разгърнатата инфраструктура за зареждане на EV в 
цялата страна в момента е ниво 1 – обикновено от домашно захранване – или ниво  
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2 – трифазни паркинги и места за търговия на дребно. Обществото на автомобилните 
инженери (SAE) определи тези различни нива на зареждане. Стандартът SAE J1772 
задава подредбата на щепсела и контакта за зареждане за ниво 1 и ниво 2. За ниво 2 и 
ниво 3 SAE предвижда комбиниран формат на щепсел и контакт.[4] 

 
 

Мощност t' на пълно 

kW зареждане

250 5÷7мин ултра бързо Ultra high DC off board зареждане 4

44 25÷35мин  бързо DC off board зареждане 3

22 3ч средно 3 фазно АC on board зареждане 2

11 10ч бавно 1 фазно АC on board зареждане 1

скорост описание ниво

   
 

Таблица 1: Таблицата Видове зарядни станции за EV очертава нивата  
на зареждане на EV, времената за зареждане и изискванията за мощност. [3] 

 

 

 
 
Както илюстрира таблица 1, за да презаредите EV с продължителност, подобна 

на пълненето на резервоара с газ, имате нужда от зарядно устройство от ниво 4 и пре-
возно средство, което може да се зарежда с постоянен ток. Количеството мощност, 
включено в зареждането на ниво 4, е много високо и премества акцента на дизайна от 
бордовото AC-DC зарядно устройство на автомобила към високомощна, високоефек-
тивна DC инфраструктура за зареждане.  

Днес инфраструктурата за зареждане от ниво 4 е технически възможна, но би 
поставила значителни изисквания към местната разпределителна захранваща мрежа, 
поради което зарядните устройства от ниво 3 са обещаващо решение с баланса на 
времето за зареждане, цената и натоварването на мрежата. 

Станциите от ниво 3, известни също като „бързи“ зарядни станции, могат да 
доставят до максимум 500A и изискват ефективна трифазна топология за преобразу-
ване на мощност, за която базираната на токоизправител Vienna корекция на фактора 
на мощността (PFC) с DC-DC преобразувател често се използва подход (Фигура 1). 
Този метод на AC-DC преобразуване използва три различни нива на напрежение от 
мрежовото трифазно захранване и е ефективен метод с висока плътност и ниска себе-
стойност на материалите за постигане на желаната изходна мощност. 
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Фигура 1: Илюстрацията изобразява зарядно устройство EV ниво 3,  
използващо топология на Vienna PFC конвертор. [3] 

 
Въпреки ползите от използването на Vienna PFC конвертор, необходимостта от 

честоти на превключване с по-висока мощност и произтичащите от това загуби при 
превключване, съчетани с необходимостта от управление на топлината, генерирана 
от загубите на преобразуване, могат да се натрупват. Това, заедно с ограниченията на 
пространството, наложени от местата за зареждане, означават, че инженерите по 
проектирането на захранване търсят технологии за полупроводникови процеси, които 
надхвърлят настоящите характеристики и свойства на базираните на силиций диоди 
и MOSFET. 

 
Технологиите за полупроводникови процеси с висока честота, като силициев 

карбид (SiC), предлагат бързи скорости на превключване в сравнение с традиционни-
те силициеви аналози, което от своя страна позволява по-малки индуктори и конден-
затори, намалявайки разходите за закупуване на компонентите и неоходимия размер 
на платката.  
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SiC приложения: 
- 10 пъти по малки по размер; 
- 60% по-малко загуби по време на работа; 
- Достига 99% пикова ефективност. 

 
ИЗВОДИ 
 

- SiC MOSFET също показват много по-нисък RDS(ON) и следователно по-
ниски загуби при превключване. Обикновено коефициент 100 пъти по-малък 
от силициевия MOSFET.  

- Устройствата, използващи SiC компоненти, благодарение на по-широката си 
лента на проводимост, се характеризират и с по-високо пробивно напреже-
ние. Обикновено с коефициент 10 пъти по-голям от силата на диелектрично-
то поле на силиция.  

- SiC също има проводимост при по-висока температура, което позволява на 
устройствата да работят при по-високи температури.  

- Заедно всички предимства от използването на SiC диоди и MOSFET за заряд-
но устройство от ниво 3 водят до по-компактна и по-ефективна зарядна стан-
ция. Конструкцията на зарядното устройство е не само по-лека, но и вероятно 
с по-евтини компоненти.[3][1] 
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Abstract: It’s been a long time since Artificial Intelligence is not only part of the sci-fi film 
genre. It has become an integral part of our everyday life and is a key technology for the 
future.Artificial Intelligence has made an impact in various fields such as e-learning. 
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Изкуственият интелект от дълго време не е единствено част от научнофантас-
тичният филмов жанр. Той се е превърнал в неизменна част от нашето ежедневие и е 
ключова технология за бъдещето. Изкуственият интелект е оказал влияние в различ-
ни сфери като тази на производството, научноизследователката дейност и също така – 
електронното обучение.  

 
1. Състояние 
 

През последните две години глобалната пандемия COVID-19 определено успя 
да изведе електронното обучение на преден план. Обществото се затвори, но обуче-
нието не беше прекъснато, благодарение на възможността да бъде практикувано по 
електронен път. Това направи работата на преподавателите възможна и те имаха не-
обходимите средства и ресурси да достигнат своята аудитория от ученици. За учени-
ците образователният процес беше улеснен, поради факта, че в домашни условия ус-
пяваха да присъстват на своите уроци и да си набавят необходимите материали. 

Хората са различни и всеки се нуждае от различно време за възприемане на ин-
формация. Едно от качествата на изкуственият интелект е способността му да адап-
тира и персонализира обучението за всеки индивид. И още повече, системите на ком-
пютърното устройство, са използвани в допълнение към обучението във формата на 
лични асистенти с персонален подход. Този вид обучение подпомага учениците да 
учат със свое собствено темпо. 

Когато бъде засегната контекстуализацията, изкуственият интелект позволява 
на учащият се да задълбочи разбирането си за учебното съдържание като приспосо-
бява теми от една реалност – географска, историческа или друга, към реалността на 
конкретният индивид. 

 

Ролята на изкуственият интелект не е само в намирането и насочването на обу-
чаващият се към информацията, от която се нуждае. Става дума за много повече, а 
именно това да се увери, че потребителят получава информация, която е разбираема, 
на базата на знанията, които той притежава, за да може да разбере контекста. 
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Сбособността на машината да се адаптира в реално време като се съобрази със 
състоянието на ученика, може да доведе до драстично подобряване на резултатите 
му. 

С персонализацията, която електронното обучение предлага, всеки обучаващ се 
получава образование, базирано на неговите собствени нужди и възможности. Това 
не само подобрява мотивацията у учениците, но и намалява вероятността те да отпад-
нат. 

По този начин на преподавателите им се предлага по-добро разбиране на учеб-
ния процес при всеки ученик и това би им помогнало в това да преподават материала 
си по-ефективно. 

Електронното обучение съчетава онлайн курсове и обучение, което е ръководе-
но от инструктор. Но никога не се знае кога ученикът може да се нуждае от помощ. 
Това би могло да означава, че учителят трябва да е на разположение по всяко време, 
което е невъзможно. Но за отговаряне на въпроси в реално време – 24 часа в деноно-
щието, преподавателите могат да внедрят компютърен асистент в рамките на курса 
на електронното обучение. 

Благодарение на машинното обучение и обработката на естествен език, компю-
търните асистенти могат да анализират съобщения, съдържание или реч, след което 
да отговорят на запитването точно като човек.  

 
По този начин те могат да предоставят насоки, да отговарят на въпроси и да раз-

решават проблеми наред с още четири предимства, които предлагат: 
- Обективност: за разлика от хората, чатботовете никога няма да покажат 

пристрастия към конкретен ученик. Това означава, че те предлагат по-обек-
тивен начин на оценка на ефективността. 

- Самообучение: самообразованието е тенденция през последните няколко го-
дини. Хората поемат образователната инициатива, а чатботовете им помагат 
да систематизират обучението си, 

- Мотивация: чатботовете могат да насърчават учениците да се представят 
по-добре в учението си, давайки им ценни съвети, като същевременно им из-
пращат напомняния чрез известия. 

- Достъп: чатботовете са достъпни навсякъде – браузъри, мобилни приложе-
ния и социални медии. 

 
2. Тенденции и проблеми на направлението 
 

Въпреки че изкуственият интелект е започнал да намира силно приложение в 
обучителният процес едва през последните години, за в бъдеще неговата роля се 
очаква да се разраства и да бъде част от живота на индивида от най-ранна детска 
възраст – детската градина, до висшето образование и корпоративното обучение. 

Тук са посочени някои от начините, по които изкуственият интелект променя 
образователната индустрия: 
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Smart съдържание 
От дигитализирани ръководства, персонализирани интерфейси за обучение и 

дигитални учебни програми, smart съдържанието може да бъде създадено под форма-
та на аудио, видео и онлайн асистенти. 

 
Интелигентни системи за обучение 
Изкуственият интелект може да се използва за обучение на ученици, въз основа 

на трудностите, които срещат. Например, интелигентната система за обучение, на 
име SHERLOCK, се използва от техници на военновъздушните сили за откриване на 
проблеми с електрическата система в самолетите. 

 
Виртуални посредници 
Чрез използването на модерни технологии, като например разпознаване на жес-

тове, действителният лектор може да бъде заменен от робот. ИИ, 3-D игрите и ком-
пютърната анимация се използват за създаванена реалистични виртуални герои и 
взаимодействия. Дори обогатената реалност е част от тази система. 

 
Анализ на съдържанието 
Преподавателите и дос-

тавчиците на съдържание по-
лучават важна информация за 
напредъка на учениците чрез 
интелигентен анализ. Чрез то-
ва, съдържанието, което им се 
преподава, е оптимизирано за 
максимален ефект. 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

486 

Колаборация между учител и изкуствен интелект 
Възможността учителите и изкуственият интелект да работят заедно рамо до ра-

мо, би довела до най-добрият резултат при учениците. Например, като си сътрудни-
чат за повишаване на ефективността и рационализиране на административните за-
дачи. 

 

Универсален достъп 
Изкуственият интелект може да направи класната стая достъпна за всички, 

включително тези, които говорят различни езици или тези които имат зрителни или 
слухови увреждания. Например, Presentation Translator е безплатен плъгин за 
PowerPoint, който създава субтитри в реално време, когато учителят си предава ма-
териала. 

 
Автоматизирани административни задачи 
Педагозите прекарват дълго време в проверяване на домашни и тестове. Систе-

мите за изкуствен интелект вече оценяват въпроси със затворен отговор и скоро ще 
могат успешно да проверяват и въпроси от отворен тип. 

 
Подпомагане в обучението извън класната стая 
Чрез ИИ програмите за обучение и подпомагане стават все по-напреднали и мо-

гат активно да асистират на учениците при подготовка за тестове и домашни работи. 
Някои от най-използваните инструменти и платформи за електронно обучение, 

предлагани от технологични гиганти: 
 
Microsoft Azure 
Cloud базирани компютърни услуги, които могат да се използват за изграждане 

и управление на изображения или базирани на бот приложения. 
 

IBM’s Watson 
Cloud базирани компютърни услуги, които могат бъдат интегрирани във вашите 

приложения; да съхранявате и управлявате вашите собствени данни. 
 
Google’s TensorFlow 
Платформа за машинно обучение с отворен код от край до край. 
 

Amazon Web Services 
Предлага широка гама от продукти в облака на Amazon. 
 
Duolingo 
С над 300 милиона регистрирани потрбители, Duolingo е едно от най-известните 

приложения за изучаване на чужди езици. Приложението е популярно поради подоб-
ният на игра стил на учене, както и с персонализираният си подход, който предлага 
голямо разнообразие от уникални упражнения и чат ботове, задвижвани от ИИ, които 
позволяват на учещите да практикуват като водят реалистични разговори. 

 
Moodle 
Moodle e безплатна open-source система за електронно обучение, написана на 

PHP. Moodle бързо придобива голяма популярност с разнообразните възможности, 
които предлага. Системата е разделена на курсове, като всеки курс има студенти и 
преподаватели. В курса се публикуват разнообразни материали, има форуми, в които 
могат да участват студенти и преподаватели. Могат да се пишат тестове, анкети, за-
дачи, чиито отговори се публикуват online от студентите, уроци с въпроси накрая, 
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чатове, система за оценяване и всевъзможни други улеснения присъщи за електрон-
ното обучение. 

Ролята на изкуственият интелект в образованието се разглежда като ефикасно 
помощно средство за инструкторите. Но той може да прави и грешки. Ролята на ин-
структора е да коригира тези грешки. Когато ИИ направи грешка, това често е по 
отношение на разбирането на човешките изражения. И хората могат да помогнат да 
се формира това разбиране.  

Може да се окаже, че ИИ е сбъркал контекста, в който работи и следователно е 
допуснал грешка въз основа на контекста. Може и да е направил грешка, защото се е 
объркал в нещата, които хората обикновено приемат за даденост. 

Накратко, уверяването, че интерфейсът на ИИ е нещо, с което може да се рабо-
ти, е наистина важно, като по този начин се засилва ролята на учителите. Освен това, 
когато взаимодейства с крайният потребител, ИИ може да разкрие пропуски в учеб-
ната програма, като по този начин позволява на инструктора да я попълни.  

 
3. Заключение 
Изкуственият интелект в момента е основният елемент на електронното обуче-

ние. Въпреки, че все още е в своя начален етап, скоро се очаква да обхване цялата ин-
дустрия на електронното обучение. 

 
4. Изводи 
Преминаването към дигитализация в образователния сектор ще отвори набор от 

възможности за ученици и преподаватели и ще проправи пътя към предоставянето на 
едно по-качествено образование, достъпно за всеки и позволяващо на учениците да 
учат със собствено темпо.  
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ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ. 

ИНОВАТИВНОСТ В СИГУРНОСТТА НА ХОТЕЛСКИ 
КОМПЛЕКС 

 

Асен Владимиров Кирилов 
Бургаски свободен университет 

 
 

SECURITY SYSTEMS. 
INNOVATION IN THE SECURITY OF A HOTEL COMPLEX 

 

Asen Vladimirov Kirilov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The Kovid-19 pandemic, as well as the requirements for physical security and 
health of guests - put hotel complexes in front of new challenges and the need to apply 
more and more modern security technologies. It was necessary to control the flow of 
customers, as well as their number. Modern financial payment instruments offer new 
security tools all in one or one card for everything - access control and payment. Kovid-19 
imposed new standards on indoor air quality and imposed the need for air purifiers or, in 
most cases - ventilation alarms or automation. 
 
Keywords: COVID-19, pandemic, security systems, payment instruments, access control, 
air purifiers, air quality control. 

 
 

Сигурността и спокойствието на клиентите в хотелите е главен приоритет на 
всеки собственик на такъв. През последните години все повече се залага на иноватив-
ни ИТ решения, за осигуряване на сигурността, това върви ръка за ръка с други тех-
нологични системи, които да съблюдават присъствието на клиентите в хотелските 
стаи, да включват или изключват електрическата мрежа в помещенията, да сигнали-
зират за пожар и напоследък все повече се набляга и на опазване здравето на посети-
телите. 

Безконтактни карти, това са чип карти с вградена антена, могат да бъдат със 
захранваща батерия за по-старите и без захранваща батерия за по-новите модели. 
Основното им предимство е, че информацията се чете от разстояние, без физически 
контакт. Използват се основно в системи за контрол на достъп и разплащане. Има 
различни карти според използваната радиочестота и протокол за обмен на данни. 
Най-разпространени модели са: RFID на 125 KНz и 13,56 MHz, Mifare, Legiе, HID и 
NFC и др. Картата може да бъде обединена: за контрол на достъпа и разплащания. 

Смарт карти, които са микропроцесорни интегрирани системи със собствена 
операционна система, оперативна памет, файлова структура и възможности за вът-
решна обработка на данни. Намират широко приложение в областта на сигурността, 
цифровите сертификати, електронния подпис, предплатените услуги, мрежовата 
сигурност, защитата на софтуер и др. Поради вградените криптиращи алгоритми и 
механизми са с висока степен на надеждност. Могат да бъдат комбинирани и с без-
контактна карта. 
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Брави с пръстов отпечатък или десетцифрен код.   
Използвани за дома или вилата, електронните брави осигуряват по-високо ниво 

на сигурност и удобство. Ако се отдават помещение под наем, няма да е необходимо 
да се подменят бравата след всеки наемател. Просто се изтриват старите пароли и 
следващият наемател въвежда своите отпечатъци или код. 

 
Предимствата, които дават подобни системи са: 
 

• Понижаване на консумираната електрическа енергия (когато системата се 
комбинира с енергоспестители) – гостите няма да забравят и оставят вклю-
чени климатика или телевизора, когато са извън стаите (картата за достъп до 
стаята служи и за подаване на ел. енергия в нея); 

• По-добро обслужване и контрол – бравите регистрират всяко влизане в 
стаята. Тази информация може да бъде използвана за проверка на обслужва-
щия персонал – кога и в колко часа са почистени стаите, кой е влизал после-
ден в стаята (изключително важно при кражба); 

• Удобство и контрол – на всеки един човек от персонала се издава индиви-
дуална карта със закодирани в нея името, типа на картата, етажа или сгра-
дата, която може да обслужва, часовия интервал, в който може да отваря 
стаите, както и валидността на картата. 

• Картата, може да осигури достъп и до други съоръжения в хотела или иден-
тификация в ресторант, както и да бъде интегрирана със система за раз-
плащане. 

• При изгубване или кражба на карта на гост – тя може да бъде анулирана, 
като му се издава нова. Така сигурността на багажа на госта е гарантирана в 
максимално кратки срокове (избягва се смяната на патрони, както е при ме-
ханичните брави). 

• Картите имат защита от копиране – което повишава сигурността при оставя-
не на картата без надзор. 

• Възможност за безкасово плащане в хотелския комплекс – картите дават 
възможност да се използват като разплащателно средство на територията му. 
Това улеснява клиентите, като премахва необходимостта да се носят пари в 
брой. Сметките се записват на номера на стаята и при напускане се извършва 
плащането. 

• Повишаване на имиджа и сигурността на хотела – издадените карти пред-
ставляват своеобразна реклама на комплекса и същевременно дават достъп 
на госта до стаята за точно определен период от време, след което стават не-
валидни. 

• Възможност за издаване на ВИП карти валидни в цялата хотелска верига, 
както и промоционални предплатени пакети, за служители, организирани 
конференции и други. 

• Издаване на карти в затворена мрежа за разплащания, които хотелът издател 
решава как да бъдат използвани. Възможни са плащания с кредитиране от 
страна на хотела или плащания с предварително заредени „предплатени“ су-
ми. Ниските такси за обслужване на картите в затворен кръг ни дават свобо-
дата да се разплащаме в целият хотелски комплекс, без да е нужно да носим 
пари в брой, дори и за най-дребните неща, като кафе на бара, шезлонг или 
чадър на плажа. 
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Bcard карти в ограничена мрежа – продуктово описание 
  
 Продукт    Карта с Bcard ИИН  
 Издател    Сертифициран по правилата на НКПС за издаване 

на карти в ограничена мрежа 
 Приемане  Чрез ПОС терминалната мрежа, на която се приемат 

всички карти Bcard  
 Процесор   БОРИКА АД   
 Мрежа  Ограничена мрежа/ограничен брой ПОС устройства 

по сектор или услуга 
 Технология  Магнитна лента, EMV чип – контактен или безкон-

тактен 
 Бранд върху картата   Лого Bcard с идентификация „ограничена мрежа“ и 

лого на Издател 
 Bcard характеристики  Номер на карта; Име на картодържател или систе-

мен номер за идентификация; 
 Бизнес модел  Не се начислява междубанкова такса и търговска 

комисиона, както е при платежните карти   
 
Система за безкасово разплащане на BCard в затворен кръг „само в обекти на 

издателя“. Това позволява, на хотела да издава само карти от системата BCard,  с ло-
гото на хотела, които да са валидни само и единствено в обектите на хотела или вери-
гата и то за предварително зададени и специфицирани такси, услуги, шезлонги, пла-
жен бар и др. Като в същите карти може да се вгради системата за контрол на достъп 
и по този начин да използваме една карта в целият комплекс, за заключване на стая-
та, достъп до спа и разплащане. Също така вместо карти могат да бъдат използвани и 
други аксесоари като:  гривни, телефон, NFC лепенка, смарт часовник. 

 
CCTV Видео наблюдение 
Когато погледнете върху системите за видеонаблюдение като част от един биз-

нес, хотелите може и да не са първото нещо, което ще ви мине през ума. Обаче, 
всеки, който някога е отсядал в хотел, доста често е виждал камери, разположени по 
коридорите, стълбищните клетки, зоните за отдих и развлечение, фитнес салоните и 
басейните, както и на самата рецепция. Системите за CCTV са в непрекъснато разви-
тие, откъм софтуерна част и постоянно се добавят нови възможности, като лицево 
разпознаване, следене на траектория и поведение на клиентите. 

Колкото повече усилие вложите в осигуряването на безопасност за Вашите гос-
ти, толкова повече добри референции ще получите от клиенти, които са прекарали 
добре и без инциденти своята почивка.  

Видимите камери, демонстративно монтирани, са най-лесният и евтин начин да 
спечелите доверие и положителна репутация. Една добра охранителна система с 
видеокамери ще даде на Вашите гости не само спокойствие, но също така ще повиши 
тяхната безопасност. 

Охранителните видеокамери разположени на входовете и изходите позволяват 
на персонала и следователите да получат детайлен образ на всеки един гост на хотела 
и всички останали хора, които влизат и излизат от хотела. 

Някои съвременни системи включват: лицево разпознаване, разпознаване пове-
дение на движение, борене на хората в помещението и други… 

 
 



 
 
 
 
 
 

ХXIII Kонференция за СНТ                                БСУ - Годишник, Том ХLV, 2022 
 

491 

Камери за разпознаване на регистрационни номера (LPR) 
 

Софтуерно изпълнение: 
Наличните към момента опции за разпознаване на автомобилни номера биха 

могли да се разделят на две категории – Програмни и Апаратни (хардуерни и соф-
туерни). Първата категория разпознава регистрационните табели посредством соф-
туера, инсталиран за системата за видео наблюдение. За целта се създава сървър за 
отдалечено наблюдение. Необходимо е да се закупи продуктивно компютърно обо-
рудване, което може да обработва данните без забавяне. 

Втората категория устройства се появи наскоро. Идентификацията при нея ста-
ва с помощта на видеокамери. В този случай не е необходимо да се създава сервизен 
център и да се използва софтуер за разпознаване. Цената на такава система ще бъде 
равностойна на тарифите за специални камери за видеонаблюдение. 

 
„В разгара на всяка криза се крие страхотна възможност“ 
                                                                  Алберт Айнщайн 
 
Новите технологии в яростна борба със съвременните предизвикателства 
COVID-19 пандемията, изправи света пред нови предизвикателства и създаде 

нови стандарти в сигурността на публични места като хотели, ресторанти, заведения, 
обществени зали и др. 

Промени нашата представа за сигурност на гостите в хотелите, като сложи на 
челно място, като част от физическата сигурност, здравословното състояние на госта. 
Това наложи да бъдат контролирани потоци от клиенти, техният брой, зона на движе-
ние и евентуална изолация. 

За да се намали вероятността от заразяване, се наложи да се сведе до минимум 
контакта, с персонала, както и между гостите на хотелите. 

Бяха създадени съоръжения за автоматично издаване на документи за достъп за 
различни съоръжение в курортните комплекси. 

Промени начина на плащане – до онзи ден всички имахме разплащателни карти, 
но предпочитахме да плащаме в брой, след появата на пандемията се завишиха безка-
совите разплащания и за дребни суми. 

Беше създадена система за отдалечена идентификация и подписване на доку-
менти с 3ти страни; банки, обществени организации  и институции. 

Повиши изискванията за физическата сигурност, чрез повишаване на стандар-
тите за здравна грижа, към клиентите на хотелите. 

Промени отношението на изцяло човечеството, към собственото здраве. 
 
Термовизионни камери съществуват от години и масово са навлезли в помощ на 

военни, гранични служби, противопожарна охрана, следене на производствени 
процеси. За измерването на телесната температура и точното определяне на разлика 
от само един-два градуса се изисква наистина висока технология. И може би ще бъде 
изненадващо за много читатели, но китайската технология в момента е върхова и ще 
разберете защо от следващите редове. Масовото измерване на температурата на 
човекопотока е една от мерките, довели до бързото капсулиране и елиминиране на 
пандемията в Ухан (Китай) в началото на годината. 

В момента Китай е най-високотехнологичният производител на решения за 
видеонаблюдение в света, с функции, като лицево разпознаване и изкуствен инте-
лект, които автоматизират целия процес по видеонаблюдение и позволяват приложе-
ния, като автоматично разпознаване на идентичността. Развитието на технологията е 
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държавна политика в Китай от 1950 г. насам и вътрешния пазар за решения за видео-
наблюдение нараства три до четири пъти по-бързо в сравнение с всяка друга държа-
ва, възлизайки на 20 млрд. щатски долара за 2018 г. Макар и противоречива по отно-
шение на неприкосновеността на личността, тази държавна политика е довела до най-
развитата технология в света. 

 
Системи за електронна идентичност 
При подобни ситуации, когато е нужно да се намали до минимум контакта с 

гостите – клиентите, е възможно на рецепция да бъде използвана електронна система 
за идентификация и регистрация на гостите в хотела. 

Една от тези системи за идентификация е разработена от Борика АД и успешно 
бе използвана от българските банки по време на пандемията от COVID-19. 

УСЛУГАТА за електронна идентификация на „БОРИКА“ АД позволява много-
кратно сигурна и надеждна еднозначна идентификация на физически лица във вир-
туална среда на ДС/ДЕУ през интернет браузер или чрез мобилно приложение на 
смарт устройство. Идентификацията на лицето е на базата на създадена уникална 
електронна идентичност включваща два перманентни елемента – електронен иденти-
фикатор (еИД) и удостоверение за електронна идентичност. При ползване на 
УСЛУГАТА, еИД се генерира всеки път от данните в представен валиден официален 
документ за самоличност (с цел актуалност на данните). Удостоверение за електрон-
на идентичност е дългосрочен структуриран електронен документ, съдържа данните 
от официален документ за самоличност. Само след установена промяна на данни в 
официалния документ за самоличност се генерира ново удостоверение. 

Удостоверението за електронна идентичност на физическо лице – Титуляр на 
електронна идентичност, е формализиран електронен документ, представен чрез 
общоприет стандарт (PDF-четим и JSON формат), съдържащ уникалния национален 
идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, номер на паспорт), други лични данни на лицето от офи-
циален документ за самоличност, включително графичен образ на официалния доку-
мент за самоличност, получени и проверени за валидност чрез „онбординг“ процеса 
на ДКУУ „БОРИКА“ АД (АЕИ). Удостоверението за електронна идентичност се под-
печатва от АЕИ („БОРИКА“ АД) и се предоставя за съхранение при Доверяващата се 
страна (Доставчика на електронни услуги). Удостоверението за електронна идентич-
ност е дългосрочно валиден документ до промяна на личните данни в него (освен 
националния перманентен идентификатор). Титуляр на електронна идентичност има 
регистрирани еднакви копия на удостоверението за електронна идентичност при 
всяка Доверяваща се страна/Доставчик на електронни услуги, регистрирани в ЦЕИ, 
но различни електронни идентификатори. 

Чрез услуга за електронна идентификация и облачен квалифициран електронен 
подпис – можем да се регистрираме на рецепцията на един хотел, без наличието на 
персонал.  

Възможно е да бъде разработен софтуер, който дори веднага след резервацията 
и отдалечена идентификация, да ни изтегли електронен ключ инсталиран като NFC  
ключ в електронният портфейл на телефона и при пристигане да отидем и директно 
да се настаним в нашата стая, къща за гости или финландска къщичка. 

 
Локализация на гостите и предоставянето на Smart Tag етикети 
Още през 2016 г. фирмата CISCO за пръв път демонстрира локализация с добра 

точност в закрити пространства, използвайки нейните WiFi Access Point. Тази тех-
нология предостави на бизнеса нови възможности да подобри обслужването на свои-
те клиенти и гости.  
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Създаде се възможността за изграждането на виртуални карти на търговски 
обекти, молове, хотелски комплекси, голф игрища и други. Като с едно просто при-
ложение, клиента може да се ориентира и да се възползва лесно от всички предложе-
ни удобства и съоръжения. 

В търговските обекти и хотелските комплекси, е възможно отдел маркетинг да 
предложи съоръжение, организирано събитие или предлагана услуга, в момента в 
който клиента е в обсега (в близост) на същото. Например минавайки покрай бара на 
плажа – да получи съобщение за наличието на промоции на разхладителни или други 
напитки, както и да идентифицира госта или клиента, дали има навършени 18 години. 

Изграждането на умни домове и автоматизацията на офиси и сгради, разви 
други безжични технологии, някои от тях се оказаха не толкова надеждни и сигурни, 
както ZigBee и в момента се използват предимно за автоматизация на осветление и 
отопление, но се развиха други като BLE BlueTooth Low Energy. 

BLE технологията, на практика съществува във всеки мобилен смартфон и ако 
се инсталират така наречените Smart Tag етикети да се осъществи по-горе описаната 
локализация, както и да се идентифицира госта или клиента. 

В момента например: влизането в ресторант, когато имаме специални изиск-
вания за потоци клиенти се извършва чрез цветни гривни, ключ от стая и други по-
добни. Ние знаем, че повечето гости и клиенти не остават без своите телефони. Тук 
можем да използваме BLE технологията за локализация и идентификация. 

 
Чист въздух в затворените помещения 
След като беше установено и доказано, че чистотата на въздуха, влияе пряко на 

способността на бактерии на различни болести да се разпространяват, то много биз-
неси, хотели, ресторанти и офиси, разполагащи с помещения на закрито – започнаха 
да инвестират в пречиствателни системи, някои отделни, а други с възможност да бъ-
дат добавени във вентилационната система. 

Мащабите при хотелите и хотелските комплекси са доста по-големи и това по-
някога прави невъзможно и прекалено скъпа една такава система, а и да не говорим, 
че повечето хотели и комплекси са разположени в местности с перфектно чист въз-
дух и е достатъчно да проветрим. 

Всички знаем, че проветряването е важно, но правим ли го, колко често го пра-
вим, дали не губим от ефективността на климатичната инсталация или дали провет-
ряваме достатъчно дълго време? 

Преди много години, когато е нямало съвременни технологии, миньорите са 
взимали с тях едно канарче в клетка и така са слизали долу в мината, когато на канар-
чето започвало да не му достига въздуха то се омърлушвало и спирало да пее – по 
този начин миньора, е разбирал, че трябва да излезе от мината на чист въздух. 

Ще ви представим система за анализиране на въздуха в затворени помещения 
CANARY в първият си вариант, тя е направена за детските градини в гр. София. 

CANARY е система за следене на качеството на околната среда в затворени по-
мещения чрез измерване на параметри на въздуха и други величини. 

Системата се състои от сензорни устройства с потребителски интерфейс и уеб 
базирана платформа за отдалечен мониторинг и съхранение на измерените данни. 

Какво може да измерва: 
Температура на въздуха, относителна влажност, въглероден диоксид (CO2), 

фини прахови частици (PM2.5, PM10), летливи органични съединения (VOC), озон 
(О3), други. 
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Информационна сигурност. 
Информационната сигурност в хотелите, е често неглижиран проблем, който 

може да създаде големи неприятност. За съжаление, липсват описани стандарти от-
носно информационната сигурност за туристическият бранш, освен GDPR полити-
ката. 

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на лични данни на физически лица и задължения-
та на администраторите на данни да въвеждат подходящи технически и организа-
ционни мерки, гарантиращи обработването на данни в съответствие с този регламент 
хотелите е нужно да предприемат необходимите мерки и действия, за да спазят рег-
ламента. 

Видове лични данни, които хотелите събират и обработват: 
За целите на настаняването и съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма хотелите 

са задължени да водят регистър със следната информация – дата, име, ЕГН, дата на 
раждане, пол, гражданство, номер на валиден документ за самоличност, държава из-
дала документа за самоличност, етаж. Стая, пристигнал на дата, отпътувал на дата, 
брой нощувки, ползване на туристически пакет. 

В на територията на обекта се използва видео наблюдение 
В процеса на резервация са необходими три имена, телефонен номер. Предоста-

вяйки ги Вие се съгласявате да се използват във връзка с резервацията и последващо-
то настаняване. 

 

За какво хотелите използват личните данни и на кого могат да ги предоставят: 
Събират и обработват лични данни само и единствено във връзка със законови 

изисквания; 
Изготвяне на регистър съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма. 
Изготвяне на фактури, като попълваме необходимите реквизити съгласно Зако-

на за счетоводството. 
Видеонаблюдението се използва за гарантиране сигурността и спокойствието на 

гостите. 
Събраните лични данни се предоставят на държавни органи, надлежно легити-

мирали се със съответни документи – писмени разпореждания, в които се посочва ос-
нованието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до лич-
ните данни 

Личните данни се унищожават след законово установения срок за съхранение. 
 
 

Използвана литература: 
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6. https://v-maxprotect.com/ 
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ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ. 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ – ЗАРЕЖДАНЕ  
И БЕЗОПАСНОСТ 

 
Виктория Иванова 

Бургаски свободен университет 
 

CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC CARS. 
ELECTRIC CAR – CHARGING AND SAFETY. 

 
Viktoria Ivanova 

Burgas Free University 
 
Abstract: The charging station is a publicly available device for transferring electricity to 
electric cars and recharging hybrid cars. A charging station may be called a fast charging 
station when it can charge with a power of at least 22 kW. The charging station may consist 
of one or more charging poles or charging columns. The fast charging station is equipped 
with powerful power cables and separate charging guns, which are placed in the charging 
port of the electric car. There are approximately three different types of charging guns: 
CHAdeMO, Combined Charging System (CCS), AC Type 2 and Tesla.Batteries are the 
supplier of an electric motor and another part of the vehicle that needs electricity.There are 
3 ways to charge batteries: (Tab.1) 1) Conductive methods,2) Inductive methods, 
3) HybridConductive chargers have different levels, which is related to their power. Each 
charger can be bidirectional or unidirectional. These chargers can have two different 
modes: off-board and on-board. In addition to these two modes, there are fast charging 
stations that allow very fast charging of our EV. The use of conductive chargers can have a 
worse effect on the energy system, which must be taken into attention. 
 
Keywords: charging station, electric cars, charging and safety. 

 
 

Въведение 
Зарядната станция е публично достъпно устройство за прехвърляне на електри-

ческа енергия към електрически автомобили и презареждащи се хибридни автомоби-
ли. Станция за зареждане може да се нарече станция за бързо зареждане, когато може 
да зарежда с мощност от наймалко 22 kW. Зарядната станция може да се състои от 
един или повече зарядни стълбове или колони за зареждане. Станцията за бързо за-
реждане е оборудвана с мощни захранващи кабели и отделни пистолети за зарежда-
не, които се поставят в порта за зареждане на електрическия автомобил. Има прибли-
зително три различни типа пистолети за зареждане: CHAdeMO, Комбинирана систе-
ма за зареждане (CCS), AC тип 2 и Tesla. Батериите са доставчик на електродвигател 
и друга част от превозното средство, която има нужда електричество. Има 3 начина 
за зареждане на батерии: (Таблица 1) 1) Проводими методи, 2) Индуктивни методи, 
3) Хибрид. Проводимите зарядни устройства имат различни нива, което е свързано с 
тяхната мощност. Всяко зарядно устройство може да бъде двупосочен или еднопосо-
чен. Тези зарядни устройства могат да имат два различни режима: извън борда и на 
борда. Освен тези два режима има станции за бързо зареждане, които позволяват 
много бързо зареждане на нашия EV.  
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Използването на проводими зарядни устройства може да повлияе по-лошо на 
енергийната система, което трябва да се има предвид. 

Tesla инвестира, за да даде възможност на своите електромобили да се зареждат 
с индуктивен метод или използвайки както индуктивни методи, така и проводими 
методи, който е известен като хибриден метод. [3] 3dnews.ru 

 

 
Таблица 1 
 

Посока на потока на мощността за зарядното устройство: 
1. Еднопосочно: взаимодействие между мрежата и превозното средство (G 2 V) 
2. Двупосочно: G 2 V и мрежа за подобряване на взаимодействието между пре-

возно средство и мрежа (V 2 G). 
 

Надеждност при неизправност на системата, търсене на пиково натоварване или 
други неочаквани сценарии, електромобилите могат да бъдат използвани като резер-
вен генератор. (Фиг.1) V 2 G също подобрява качеството на захранването, стабил-
ността на системата както и оперативната цена. 

 

 

Фиг. 1 
 

На бордово зарядно устройство (OBC) и извън бордово зарядно устройство ба-
терия зарядните устройства са внедрени вътре в EV OBCs са съвместими само със за-
рядни устройства level 1 и level 2 поради размер, тегло и ограничаване на обема. 

Обикновено имат еднопосочна способност за пренос на мощност. Извънбордо-
вите зарядни устройства са извън EV. [6] ec.europa.eu 

Бордовите зарядни устройства обикновено се състоят от два етапа: отпред край 
AC DC етап и заден край DC DC етап. (фиг. 2) Предният токоизправител обикновено 
съдържа усилващ фактор на мощността корекционен (PFC) преобразувател за пости-
гане на висок фактор на мощността и ниско хармонично изкривяване. Токоизправи-
телният етап може да бъде изпълнен от половин мост, пълен мост или многостепенен 
диод мост. 
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Фиг. 2 
 

Електромобилите с батерии и тези с водородна горивна клетка все още се кон-
курират по отношение на това коя ще е технологията на бъдещето в транспорта. От 
General Motors обаче намериха начин да комбинират двете технологии, така че да не 
бъдат конкуренти, а партньори. Не става обаче въпрос за интегрирането им едновре-
менно в едно и също превозно средство. Американският автомобилен производител 
залага сериозно на използването на водородните горивни клетки. Към днешна дата 
той работи върху няколко проекта, в които се използва технологията Hydrotec. 
Причината е, че компанията иска да я приложи едновременно в няколко области – от 
електромобилите, през зарядните станции, тежкотоварния транспорт, локомотивите и 
завършвайки се аерокосмическата сфера. [4] sciencenorway.no 

В рамките на своите разработки от GM планират да използват технологията 
Hydrotec за производството на фиксирани и мобилни зарядни станции. Продуктът, 
наречен Empower, ще поддържа възможността за бързо зареждане на електрически 
превозни средства. Планира се обаче да има дори версия, която ще бъде преназначе-
на за безшумно генериране на електричество за военни лагери и други обекти. Спо-
ред GM техните генератори с горивни клетки ще бъдат подходяща алтернатива на 
разпространените в момента, използващи за гориво, дизел, бензин или газ. Освен 
това чрез замяната на тези изкопаеми горива с водород ще се постигне и намаляване 
на изхвърлянето на вредни емисии. В компанията ги разглеждат и като вариант за 
резервно захранване на жилищни или по-малки бизнес сгради, които да бъдат използ-
вани в случай на аварийно или планирано прекъсване на електрозахранването им. 

В различните си версии генераторите на GM с горивни клетки имат мощност 
между 60 и 600 киловата. Конкретно при тази, преназначена за зареждане на електро-
мобили, киловатите са 150. По този начин генераторът може да зарежда едновремен-
но 4 електромобила, които при режим на бързо зареждане ще могат да „напълнят“ 
батериите си за около 20 минути. Освен това водородът в резервоарите на един 
генератор е достатъчен за зареждането на 100 електромобила. 

На водородните технологии се гледа като сериозна алтернатива на електрифика-
цията на замърсяващите сектори на икономиката. Такива са различни производства, 
особено на метали, също химическата индустрия, а транспортът също е сред тях. И 
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ако по отношение на леките коли към днешна дата изглежда, че бъдещето е в замя-
ната на автомобилите с двигатели с вътрешно горене с такива с електрически, то при 
товарните и особено тежкотоварните превози засега далеч не е ясно кое ще надделее. 
Има производители, които залагат на електрификацията и там. 

Има други, за които водородизацията ще бъде по-добрият вариант. Трети пък 
разработват паралелно камиони и по двете технологии. 

Предложени са няколко решения за безжично зареждане на електрически авто-
мобили и с индукция. 

[1] https://www.researchgate.net/ 
Индуктивни методи. (фиг.3) 
Индуктивните зарядни устройства използват безжична система за зареждане 

(WCS).  
WCS могат да бъдат неподвижни: те могат да бъдат усвоени, когато колата е 

паркирана или в стационарен режим (паркинги, гаражи, на светофари) . 
Dynamic WCS позволява зареждане на батерията, когато превозното средство е 

в движение.  
 Предимства:  
1 – надеждност  
2 – трайност 
3 – изолация  
на мрежата. 
 Недостатъци: 
1 –  Въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост (EMC)  
2 –  Ограничен пренос на енергия 
3 –  Обемиста и скъпа структура  
4 –  По-кратък обхват 
5 –  По-ниска честота 
 
Изследователите разглеждат удобните методи за безжично зареждане за захран-

ване на превозните средства, когато са паркирани неподвижно или ги зареждат, 
докато са в движение през електрифицираните пътни пътища, автомобилни паркове, 
при престой на светофар. 

 

Фиг. 3 
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Безжичният пренос на енергия (WPT) се основава на подхода за прикачване на 
магнитен резонанс. Две медни намотки са настроени да резонират на една и съща 
естествена честота. 

Намотките са запленен с пролука между тях. Електрически ток се изпълнява 
през първичната бобина, която генерира магнитно поле (закона на Ампере), което ка-
ра вторичната бобина да предизвика напрежение (законът на Фарадей).  

Магнитният резонанс води до прехвърляне на електрическа енергия през въз-
духа от предаваната бобина към приемната бобина. [1] https://www.researchgate.net/ 

Тъй като мощността се преминава през магнитни полета, се изискват по-високи 
токове, за да се трансферна мощност от тази на конвенционалните методи за пренос 
на кабелна мощност. 

Цялостната ефективност на безжичната система за зареждане, полезност за ба-
терията на превозното средство, трябва да бъде конкурентна на проводящо зареждане 
на 90% или по-добро. Основният сътрудник за тази цел е бобината към ефективност-
та на бобината от порядъка на 96%-97% и инверторът за високочестотна мощност в 
същия диапазон. Компонентите на WPT, интегрирани към превозното средство, тряб-
ва да бъдат с 96% до 97% ефективност. 

Трябва да се отбележи, че индуктивните и проводими режими не работят по ед-
но време. Ключовият компонент на предложеното хибридно зарядно устройство е 
съставен от три различни намотки: една намотка извън борда и две бордови намотки. 
В проводящата режим (CM) бордовата бобина 1 и 2 действат като първична и вторич-
на бобина. (фиг. 4) И двете намотки са електромагнитно съчетани, работещи като 
високочестотен изолиращ трансформатор за проводящ режим на зарядно устройство. 

 

 
 

 
Фиг. 4 

 
Tesla откри голяма станция за зареждане на електрически превозни средства V3 

Supercharger от следващо поколение в Лас Вегас, която интегрира основните продук-
ти на компанията в единна устойчива енергийна екосистема, оживявайки идеите на 
главния изпълнителен директор Илон Мъск, очертани преди почти три години. С 
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поддръжка на пикова мощност до 250 kW, V3 Supercharger е проектиран да намали 
драстично времето за зареждане на електрически превозни средства. 

Tesla представи първата си зарядна станция V3 Supercharger през март тази го-
дина. [5] energywatch.eu 

Намира се в завода на компанията във Фримонт (Калифорния). Втората станция 
V3 Supercharger също се намира в Калифорния – в Хоторн, недалеч от дизайнерското 
студио на Tesla. 

И на двете използвани преди това тестови площадки липсват два ключови про-
дукта на Tesla, открити в зарядната станция в Лас Вегас – слънчеви панели на Tesla и 
батерии Powerpack за генериране и съхраняване на енергията, необходима за работа 
на зарядните устройства. Резултатът е единна затворена система, която генерира соб-
ствена енергия и я прехвърля към автомобилите наTesla. (фиг. 5) 

 

 

Фиг. 5 
 

 

Фиг. 6 
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Важно е да се зачита фактът, че самият ток представлява риск от токов удар в 
случай на повреда и че токът има енергия, която може да доведе до риск от прегрява-
не и пожар. [2] Motor.no 

 
Предпоставка за зареждане и използване на електрическата кола не представля-

ва опасност автомобилът да се поддържа нормално, да се спазват инструкциите на 
производителя, че кабелът за зареждане и контактите са без корозия и повреди и че 
зарядната станция е конструирана в съответствие с правилата за електрическа 
безопасност.( фиг.6) 

 
Изводи 
Абсолютна е забраната за употреба с цел зареждане на автомобил използването 

на обикновени удължители, домашни контакти и подобни самоделни устройства. На 
(фиг. 7) може да се види резултата от опит за зареждане на ел. автомобил с помощта 
на непригодни и не одобрени начини за зареждане.  

 

 
 

Фиг. 7 
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Въведение 
Основна идея в синята икономика е, че трябва да се използва работна система, 

имитираща природата.  
За целта тази работна система трябва да бъде жизнеспособна и ефективна, като 

се възползва максимално от всички ресурси, с които разполагаме.  
В този смисъл се препоръчва да се възползваме от ресурсите, които ни предлага 

най-близката ни среда, залагайки на местната икономика и намалявайки разходите и 
замърсяването, генерирани от транспорта на ресурси от далечни географски райони. 

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, 
моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия – от такива с 
дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или 
услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обе-
щаващи предприятия на ранен етап на развитие – често създадени с подкрепата на 
финансирани от ЕС програми за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). 
Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устой-
чивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии 
и много други. 

 
Кои сектори обхваща синята икономика? 
Отделните сектори на синята икономика са взаимозависими.  
Те разчитат на общи умения и споделени инфраструктурни обекти като напри-

мер пристанища и електроразпределителни мрежи.  
Синята икономика обхваща следните взаимозависими и нововъзникващи секто-

ри, които са свързани морето, океаните и крайбрежните райони: 
 Стопански риболов; 
 Производство на риба и рибни продукти; 
 Производство на аквакултури; 
 Морски, крайбежен и круизен туризъм; 
 Синя биоикономика и биотехнологии; 
 Пристанища, логистика и водни проекти Морски транспорт;  
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 Коработстроене и кораборемонт; 
 Добив на нефт и газ; 
 Опазване на околната среда; 
 Енергия от възобновяеми енергийни източници в моретата и океаните. 
 
Кои са нововъзникващите сектори на синята икономика? 
Морска енергия и възобновяеми енергийни източници – от 2009 г. насам секто-

рът на морската енергия като вятърна енергия от инсталации в морето, отбелязва не-
прекъснат ръст в създаването на нови работни места Все повече инвестиции привли-
ча и сектора, свързан с производство на енергия от океаните. Морската енергия има 
потенциал за повишаване на ефикасността на използването на европейските енергий-
ни ресурси, за свеждане до минимум на необходимостта от използване на земята от 
енергийния сектор и за намаляване на европейските емисии на парникови газове. 

Сини биотехнологии – иновативен сектор, използващ ресурсите на морето за 
разработване на продукти, приложими в различни други сектори – хранително-вкусо-
ва промишленост, здраве и благосъстояние, продукти за индустриалното производ-
ство и др.  

 
Какъв принос има синята икономика за икономическия растеж? 
В периода 2009 г. – 2016 г. синята икономика е нараснала, осигурявайки 9.6 % 

от брутната добавена стойност. От изброените сектори най-голям ръст през послед-
ните години отбелязва морския транспорт (20 %), пристанищата (12 %), корабострое-
нето и кораборемонта (11 %) и крайбрежния туризъм (9 %). В „синята икономика“ са 
заети около 5,4 млн. души, а нейният годишен оборот е около 500 млрд. евро. Въпре-
ки това е възможен още по-голям растеж в редица области, изтъкнати в Стратегията 
на ЕС за „Син растеж“.  

 
Какво е „син растеж“? 
„Син растеж“ е дългосрочната стратегия на ЕС в подкрепа на устойчивия рас-

теж в морските отрасли. Целта на стратегията е да постави във фокуса на вниманието 
неразработения потенциал на океаните, моретата и крайбрежията за създаване на ра-
ботни места и растеж. 

В нея се признава, че моретата и океаните са двигатели на европейската иконо-
мика с голям потенциал за иновации и растеж. Това е приносът на интегрираната 
морска политика за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелиген-
тен, устойчив и приобщаващ растеж.  

 
Какво обхваща стратегията за „син растеж“? 
Конкретни мерки за постигане на „син растеж“ в рамките на интегрираната мор-

ска политика: 
 познания за морската среда – за подобряване на достъпа до информация за 

морето; 
 морско пространствено планиране – за да се гарантира ефективно и 

устойчиво управление на дейностите в морето; 
 интегрирано морско наблюдение – за да имат властите по-добра представа 

какво се случва в морето. 
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I. СТРАТЕГИИ ЗА МОРСКИТЕ БАСЕЙНИ 
За гарантиране на най-подходящата комбинация от мерки за насърчаване на 

устойчив растеж, вземащи предвид местните климатични, океанографски, икономи-
чески, културни и социални фактори.  

 
Целенасочен подход към конкретни дейности: 

 Аквакултури 
Рибата представлява около 15,7% от животинския протеин, консумиран в свето-

вен мащаб. Организацията на ООН по прехраната и земеделието предвижда, че 
аквакултурите ще осигуряват половината от него и че до 2030 г. той ще достигне  
65 %. В останалата част на света този сектор нараства с 6,6 % годишно, което го пре-
връща в най-бързо развиващия се сектор за производства на храни от животни. Той 
също така расте по-бързо от годишното увеличение на броя на населението в свето-
вен мащаб — 1,8 %. По този начин се допринася за цялостното подобрение на хране-
нето на човека. 

Над 90 % от сектора на аквакултурите в ЕС са малки и средни предприятия 
(МСП), които осигуряват около 80 000 работни места. Аквакултурите имат потен-
циал за растеж, като предоставят повече качествени стоки за потребителите, които 
желаят да изберат пресни, надеждни продукти, включително все повече от устойчиво 
или биологично производство. 

Освен това те могат да помогнат на крайбрежните общности да разнообразят 
дейността си, като същевременно намалят натиска от риболова и така да допринесат 
за опазването на рибните запаси. 

Морският и крайбрежният подсектор на туризма се превърна в най-голямата са-
мостоятелна морска икономическа дейност, в която са заети 2,35 милиона души, 
което се равнява на 1,1 % от общата заетост в ЕС. През последните години синият ту-
ризъм увеличава делът си в брутната добавена стойност.  

В над 90 % от предприятията работят по-малко от 10 служители. В някои облас-
ти туризмът е допълнителен източник на доходи за крайбрежните общности, но в 
други той може да е определящ за местната икономика.  

 Здравословната околна среда е от основно значение за всеки вид „син тури-
зъм“ и благоприятства потенциала за растеж. Разнообразието на туризма в Европа оз-
начава, че повечето инициативи за генериране на растеж неизбежно ще бъдат на 
местно или регионално равнище. Всеки морски басейн в Европа представя различни 
предизвикателства и възможности, които изискват индивидуализирани подходи. 
Публичните администрации ще трябва да възприемат стратегически подход към ин-
вестициите за помощни инфраструктури като капацитет за акостиране, пристанищни 
съоръжения и транспорт. Специалностите във висшето образование трябва да осигу-
рят солидна основа за специфичните умения, необходими за поддържане и увелича-
ване на пазарния дял на един критичен и конкурентен световен пазар. Това трябва да 
бъде придружено от мерки, които да спомогнат за подобряване на предлагането в ту-
ризма през неактивния сезон и за намаляване на големия въглероден отпечатък и 
екологично въздействие на крайбрежния туризъм. 

 Морски биотехнологии 
Неизследваният и недостатъчно проучен характер на голяма част от подводния 

свят означава, че възможностите на морските организми, различни от риби и черуп-
чести, да служат за суровини за синята икономика едва започват да се оценяват – от-
части чрез новите технологии за генно секвениране на живи организми. Този сектор 
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вече постига успехи: антивирусните препарати Zovirax и Acyclovir са получени от 
нуклеозиди, изолирани от карибски водни гъби. Yondelis, разработен от малки мор-
ски мекотели, е първото лекарство с морски произход за борба с рака. Изследването 
на биологичното разнообразие в морето сега ни помагат да разберем например как 
организмите издържат на екстремни температури и налягане и растат без светлина, и 
това може да се използва за разработване на нови промишлени ензими или фармацев-
тични продукти. Същевременно опасенията относно въздействието върху земеполз-
ването и нуждата от вода за отглеждането на култури на сушата за производството на 
биогорива активизират усилията да се проучват възможностите за използването на 
водорасли като източник на биогорива, както и на химикали и биоактивни съедине-
ния с висока добавена стойност. 

Въпреки че заетостта и брутната добавена стойност на този сектор в Европа все 
още са сравнително ниски, растежът на този сектор ще предложи високо квалифици-
ранa заетост, особено ако бъдат разработени новаторски лекарства от морски орга-
низми, и значителни възможности надолу по веригата. Секторът вече се превърна в 
пазарна ниша, насочена към продукти за здравето с висока стойност и секторите за 
козметични и промишлени биоматериали. 

 Минно разработване на морското дъно и морски минерални ресурси 
Напредъкът в технологиите, както и опасенията за сигурността на доставките, 

насърчиха минните компании да обмислят какво могат да осигурят моретата. Екс-
плоатацията и добивът на различни от пясък и чакъл минерали от морето едва започ-
ва. Повечето настоящи дейности са в плитки води. Също така извличането на разтво-
рени минерали от морската вода, като например бор или литий, може да стане иконо-
мически осъществимо. Ако това разширяване на добива на полезни изкопаеми от 
морското дъно се осъществи, европейските предприятия с дълъг опит в специализи-
раните кораби и подводната обработка понастоящем са в добра позиция да осигурят 
висококачествени продукти и услуги. Продължаващата конкурентоспособност зависи 
от достъпа до финансиране в изначално рисков пазар, целенасочената научно-
изследователска дейност в техниките за добив, способността за получаване на лицен-
зии в международни води и твърдите мерки, за да се избегне увреждане на уникал-
ните екосистеми. Секторът на морския рудодобив ще може да се възползва от опита 
на сектора на добива на нефт и газ в морето. 

 
Как европейският съюз подкрепя синята икономика? 
В изпълнение на стратегията за „син растеж“ Европейският съюз ще инвестира 

общо 115 млн. евро в новаторски проекти в областта на синята икономика, която 
обхваща дейностите, свързани с океаните, моретата и бреговете. Част от средствата 
ще дойдат от новоучреден фонд на име BlueInvest, създаден от Европейската комисия 
в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата 
на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Новият фонд е с капитал 75 млн. евро, 
които ще бъдат инвестирани за подпомагане на синята икономика в ЕС. 

Фондът BlueInvest ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще 
финансира базови фондове за дялово участие, чийто стратегически фокус е подпома-
гане на новаторски проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна 
роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постига-
не до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Новата 
програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е фи-
нансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа. 
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Разпределянето на средствата от новия фонд ще се подпомага от едноименната 
онлайн платформа BlueInvest, която подпомага инвестиционната готовност и достъпа 
до финансиране на стартъпи, малки и средни предприятия (МСП) и разрастващите се 
предприятия. 

Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство Комисията осигурява и 
допълнителна схема за безвъзмездна помощ с бюджет 40 млн. евро, предназначена да 
подпомага МСП от синята икономика при разработването и пазарната реализация на 
новаторски и устойчиви продукти, технологии и услуги. 

 
II. НАРАСТВАЩО ЗНАЧЕНИЕ НА СИНЯТА ИКОНОМИКА В 

БЪЛГАРИЯ 
 Населението в бреговата зона е 10% от общото население;  
⮚ Установените сектори на синята икономика генерират 995 млн. евро БДС 

(2018 г.) – 2% от националната БДС от всички икономически дейности и 
3,4% от всички работни места;  

 

 
Фиг. 1. 

⮚ Нарастваща загриженост относно природни и предизвикани от човека рис-
кове; 

 В националната синя икономика работят 102 962 души и тя генерира около 
995 мил. евро БДС (EC, 2020 г.) – Фиг. 1;  

⮚  Само бреговият туризъм генерира 80% от всички работни места в синята 
икономика и допринася 69% от БДС на синята икономика през 2018 г.; 

⮚ Корабостроене и ремонт, добив на живи и неживи морски ресурси. 
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БДС съвместна работа на регионално ниво за напредък в синята икономика 
o Цел 1: Здрави морски и крайбрежни екосистеми; 
o Цел 2: Конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика; 
o Цел 3: Привличане на инвестиции. 
 
Холистичен подход за синята икономика в България 
 Цялостен и ефективен национален отговор на регионалните предизвикател-

ства; 
 По-добро прилагане на ключово законодателство на ЕС; 
 Разширено използване на наука, анализ на големи данни, нови дистанционни 

технологии; 
 Поток от възможности за инвестиране;  
 Овластени местни общности и насърчавано широкообхватно гражданско 

участие; 
 Благоприятна среда за отговорни инвестиции на частния сектор; 
 Ефективно програмиране на фондовете на ЕС (2021-2027 г.); 
 
Диагностичен анализ на синята икономика в България 
 Утвърдени сектори; 
 Брегови и морски туризъм; 
 Живи морски ресурси;  
 Неживи морски ресурси;  
 Морски транспорт; 
 Пристанища;  
 Корабостроене и ремонт; 
 Нововъзникващи отрасли; 
 Синя енергия (напр. разположени в морето вятърни инсталации);  
 Синя биоикономика и биотехнология; 
 Брегозащита; 
 Морска отбрана;  
 Екологичен мониторинг и технологии;  
 Морски научни изследвания и иновации; 
 Природен капитал, състояние и опазване на морската среда като основа за 

синя икономика;  
 Природни/предизвикани от човека рискове и икономически въздействия;  
 Поминък на населението по крайбрежието и човешки капитал за синя иконо-

мика в България. 
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Фиг. 2. 
 
 

 
 

Фиг. 3. 
 

Предизвикателство: как да съумее България да развива устойчиво своята 
синя икономика и да се възползва от съществуващите възможности (Фиг. 3): 

 Справяне със замърсяването на морето и непречистените води; 
 Устойчиво развитие на бреговия туризъм;  
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 Управление на пластмасови отпадъци;  
 Справяне с изчерпването на рибни ресурси и разнообразяване на рибарството 

и производството на аквакултури;  
 Адаптиране и справяне с уязвимостта към климатичните промени;  
 Разширяване на комбинираната транспортна свързаност и развиване на зелени 

решения. 
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