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PSYCHOLOGICAL CONSTRUKT BODI SCHEME
AND ITS RELATIONSHIP WITH COMMUNICATION SKILS
AND SOCIALIZATION OF CHILDREN AGES 3-4 YEARS
Radostina Stefanova Slavcheva
Burgas Free University
Abstract: Prevention is a measure of early diagnosis and early identification of children
with developmental problems. The study of the correlation between the pattern of the body
and language development show that the scheme of the body can serve as an initial tool to
draw attention to the problems that the child is already manifest, but who remained
unaccounted for by parents, pediatricians and teathers.
Key words: scheme of the body, communication skills, language development, psychomotor
development.

I. Tеоретично изследване на психологическия конструкт схема на тялото
Авторите, които говорят за телесна схема (Долто Ф., Валон А., Банова, В., Йосифова Р.)
изхождат от различни позиции, когато дефинират понятието „схема на тялото”, но във
всички случаи „схема на тялото” се използва като частичен синоним на соматогнозиса и като психологичен конструкт, който е структурообразуващ за психичното
функциониране. Терминът соматогнозис е „събирателен за познанието, което човек
има за своето тяло” [5, с.64] и се използва главно от невропсихолозите, като необходимо условие за разпознаване на другите тела и предмети. Тази способност според
Йосифова включва познаването на частите на тялото и разположението им една спрямо друга, а терминът „схема на тялото се използва каточастичен синоним на соматогнозиса.” [5, с. 33]. Схемата на тялото се представя като познание, което детето „има
за своето тяло (в почивка и в движение) и за самия себе си”[2, с. 51], а развитието й
започва с опознаване на позата, на двигателните дейности, личната експресия и познаване на речника, свързан с частите на тялото. Децата познават своето тяло в покой и в
движение, опознаването се осъществява чрез „психичната интеграция на всички вътрешни и външни перцепции, които се проявяват чрез умствена или графична предста11
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ва” според Банова, [6, с.33].Чрез движението, което вкарва в действие цялото тяло или
части от него, „детето упражнява и открива нови проприоцептивни стимулации” [2,
с.48], опознава своето тяло и овладява пространството, затова моториката е един от
факторите, структуриращи схемата на тялото. Теориите, обединени под наименованието embodiment (Лакоф и Джонсън) [6] , [11], включват интеракцията на тялото със
средата, познанието свързано с факта, че имаме тяло, което според Трифонова притежава определени моторни и перцептуални способности, които се свързват с езика,
мисленето, паметта и емоциите в една репрезентация[10]. Тези теории изследват
ролята на тялото за когнитивното развитие на индивида и показват, наличието на „неразривната връзка между движение, емоция и мисъл” [1, с.5], единството между „психика и тяло” [1, с.5], между „физическо и психическо развитие [8, с.75] се изразяват
най-силно през ранната и в предучилищна възраст, през която овладяването на пространство от детето позволява да се осъществи процесът на опознаване на личното жестово пространство, в което може да извършват действия с обектите: близо или далеч,
горе или долу спрямо своето тяло. Банова ползва термина „структуриране на пространството” [2, с.52] като синоним на термина „овладяване на пространството”, представен от Р. Йосифова. Авторите запазват единодушието си спрямо значението на
нормалното развитие на моториката и психичните процеси, за постигнане по-пълно
познание за собственото тяло, разбиране и изразяване на положението на предметите
спрямо тялото и спрямо други предмети и не на последно място за създаването на организирани връзки с обекти и хора. Според Йосифова, Р. „при деца с органични увреди в парието-окципиталния дял на кортекса, така и при деца с късно психомоторно
развитие” се срещат проблеми с пространствената локализация на обектите [6, с.36], а
„смущенията в телесната схема се съпътстват от различна по обхват апраксия” [3, с.253].
II. Психологическите конструкти „схема на тялото” и „несъзнаван образ на
тялото
Долто нарича „специфичния медиатор на трите психични инстанции” [4, с.9]
/То, Аз и Свръхаз/ образ на тялото, който се различава от схемата на тялото.Долто
представя примери за деца, които са здрави по отношение на схемата на тялото си, но
не и по-отношение на образ за тялото. Според Банова представата и познаването на
собственото тяло се нарича схема на тялото, а образът за тялото е въображаемата
представа, която човек сам изгражда за себе си [1]. Възможно е да се осъществи
„инвалидизиране на една здрава телесна схема от един увреден образ на тялото” [4, с.17].
Долто представя телесната схема като „фактическа реалност”, която осъществява контакт с физическия свят и която може да бъде нарушена. Според Долто съвместимостта на телесната схема и образа на тялото могат да се изследват в рисунките на децата,
където е възможно да бъде открито, че в един субект е възможно да „съжителстват”
недъгава схема на тялото и здрав образ на тялото. Ако засягането от болестта стане в
кърмаческа възраст/преди прохождането схемата на тялото ще бъде неизградена, а децата с липсващи долни, горни крайници също ще имат неизградена телесна схема на
тялото. На практика те по трудно ще ориентират предметите в пространството, поради трудностите в придвижване и манипулация със собственото тяло.
III. Схема на тялото и комуникативни способности-изследване
Комуникацията е процес на непосредствено и опосредствено общуване, чрез
речеви и неречеви средства. Комуникативните способности включват в себе си
изграждането на умения за комуникация, които се осъществяват чрез речта, резултат
от езико-говорното развитие. Уменията за общуване, които се изграждат в процеса на
развитие на комуникативните способности, включват използването на езика като
12
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средство за общуване. Изследвахме връзката между „схема на тялото” и развитието на
комуникативните способности и социализацията при деца на възраст 3-4,5г в скринингово изследване на 336 деца от гр. Ямбол с теста „Диагностика и превенция на
езика 3-4” (Д.П.Е. 3-4г.). Методиката за оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на деца на възраст 3-4;5г., служи за ранно идентифициране на
деца в риск и превенция на нарушения в комуникацията. Автори на теста са: Юлияна
Стоянова, Росица Йосифова, Маргарита Попандова, Росица Нецова, методиката е
публикувана в книгата Диагностика и превенция на езика, което е част от диагностичния комплект на теста и се получава след обучение за ползване. Отделни глави от
книгата са публикувани в Сп. Предучилищно възпитание, 2011, №1 (с. 7-11). Йосифова, Р.
(2011) и Сп. Предучилищно възпитание, 2011, №10 (с. 50-56).[ 7] и [9].
Тестът включва четири области на изследване: социализация и комуникация,
разбиране, изразяване, графизъм. Всяка от тези области представлява отделна скала,
някои от показателите се разглеждат самостоятелно, дават информация за нивото на
когнитивно развитие и служат като психологически предикатор. Скалата схема на тялото се извежда от отделни въпроси на скала Изразяване и скала Разбиране. От скалата Разбиране са включени въпросите свързани с посочване от детето с ръка отпред-отзад, горе и долу, коляно и брадичка, те показват разбирането на собствената
топология на тялото – „брадичка и коляно”. Другите компоненти показват‚ ”познаването на позата, положението на тялото в пространството и познаване на двигателните
дейности” [2, с.51]. Въпросите, от скала Изразяване, които вземат участие при изграждане на скалата Схема на тялото са свързани с назоваване по инструкция на
„горе, долу, отпред, отзад, легнал, седнал, прав, коляно и брадичка”. Тези компоненти
показват „познаването на речника, свързан с отделените части на тялото” [2, с.51].
IV. Анализ на обобщени резултати от изследване
В настоящото изследване оценката на схемата на тялото се изгражда чрез точки
от посочените вече въпроси на скала Разбиране и скала Изразяване. Скалата Схема
на тялото е структурирана от 0 до 15, а графика 1 дава информация за равнището на
развитие на схемата на тялото на изследваните деца.
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В Графика 1 виждаме, че 10% от изследваните деца имат слабо развита схема на
тялото. При по задълбочено изследване на резултатите откриваме, че това са децата,
които имат езиково развитие в риск или дефицит на езиково развитие. Тези резултати ни дават основание да изследваме по задълбочено взаимовръзката между езикоговорното развитие и схемата на тялото и да търсим корелации между добре изградената схема на тялото и изградени комуникативни способности. Графика 2 представя
разпределението на равнище на езиково развитие от така проведеното изследване в
проценти. Стоянова цитира Бейтс и Макуини [6], според които „езиковата онтогенеза
се осъществява успоредно с познавателната и не протича изолирано, а като неделима
част от взаимодействието на детето с околната среда” [6, с.16]. Връзката на комуникативното развитие с промените в двигателните умения на детето, свързани с промяна
на позата, ходене, манипулиране с предметите, предоставят на детето възможност да
бъдат създадени условия, които допринасят както пряко така и косвено за развитието
на комуникацията и езика [5]. Графика 3 ни показва, че 56% от децата с много добре
изградена схема на тялото имат много високо равнище на езико говорно развитие, а
38% нормално езиково развитие. Нямаме наличие на деца с много добре изградена
схема на тялото, които да имат дефицит на езиково развитие или рисково такова,
намираме основание да изследваме корелациите между скала схема на тялото и останалите скали, така както направихме за скала Схема на тялото и общия бал на
езиково развитие.

V. Скалата Схема на тялото и взаимовръзката и със скалите Социализация
и комуникация, Разбиране, Изразяване, Графизъм
Всяка от скалите Социализация и комуникация, Разбиране, Изразяване, Графизъм от които е получен общия бал в изследването има своята връзка със скалата
Схема на тялото, която би могла да бъде подробно изследвана. Социализацията и
комуникацията се реализират чрез изградената у детето представа за собственото тяло, което през 12 месец се диференцира по отношение на другия, за да може до третата година представата за тялото да еволюира до относително завършена. Моториката,
14
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като фактор структуриращ схемата на тялото, води детето към среща с външния свят,
част който са другите. През този период детето започва да рисува човешка фигураглавоного (скала Графизъм графика 5), като резултат от относително завършената
схема на собственото тяло. Рисунката на човешка фигура/главоного/, заложена в
скала Графизъм може да даде информация за „нивото на интеграция на схемата на
тялото и за начина, по който детето преживява своето тяло” [2, с.52]. Познанията за
позицията на собственото тяло, семантиката на тялото, разбирането и назоваването на
пространствените локализации „горе-долу”, „пред-зад” се съдържат според Йосифова
имплицитно в задачите от скала Разбиране и скала Изразяване.
5.1. Скала Схема на тялото и скала Социализация и комуникация
Р.Йосифова нарича развитието на схемата на тялото „ранен феномен”, който
започва още във възрастта 6-12 м., а развитието й е важен компонент, защото „движението не участва само в психичното развитие на детето, но и във връзките му с другите” [3, с. 251]. Скалата Социализация и комуникация включва следните две сфери:
желание за говорене и влизане във взаимоотношения. Така установеният % деца с
много добре развита схема на тялото показват следните показатели по скала Социализация и комуникация (виж графика 4). На три години детето признато като субект
постепенно открива удоволствието от самостоятелността и съществуването на субекта, удоволствието на свободно движение, съчетано с постепенно разбиране на собствените движения, промените на собственото тяло в пространството, промяна на предметите спрямо собственото тяло, изразено в развитието на схемата на тялото, свобода
и удоволствие в споделената с другия „езикова и жестова комуникация, където всеки
намира удоволствие съгласувано с другите” [4, с.90.]. За да се изгради телесната схема, за да се открият възможностите на собствения соматогнозис на малкото дете му е
нужен другия, нужна му е комуникацията и общуването с него, само така то може да
открие” „функционалното удоволствие от мускулната двигателна сила” [4, с.91], която изразява тялото му, виковете и звуковите игри с възрастния. Срещата с възрастния
е нужна на бебето не само за да премине в езика, но за да отдели своето тяло от майката и да изпита удоволствие от неговото автономно функциониране, нужно за изграждане на схемата на тялото.
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5.2. Взаимосвързаност между скала Схема на тялото и скала Разбиране,
скала Схема на тялото и скала Изразяване
Скалата Разбиране се представя от две сфери: сфера разбиране на съобщението
и сфера пасивен речник. В изследването на резултатите децата с много добре развита
схема на тялото показват следното разпределение на резултатите по тези сфери в
скала Разбиране (Виж графика 6). Резултатите водят към разсъждения относно наличието на корелация, защото децата с много добре развита схема на тялото покриват на двете сфери на скала Разбиране.
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Скала Изразяване включва следните четири сфери: активен речник, разбираемост на говора, информираност на съобщението, синтактични способности. От
графика 7 виждаме, че децата с много добре развита схема на тялото покриват 100 %
четирите сфери на скала Изразяване. Анализа на тези данни представя наличието на
корелация между добре развита схема на тялото и добро езиково развитие. Йосифова
представя към всеки един от етапите на психомоторно развитие „предвербален или
ранен вербален корелат” [5, с.9] за да подчертае връзката между моторното и езиковото развитие. Резултатите от изследване на скала Изразяване и скала Разбиране в корелация със скалата Схема на тялото показват, че двигателното развитие и посочените аспекти, визиращи връзката му с езика могат да бъдат анализирани както в периода на ранното детство /1-3 г./, когато детето прохожда и се появяват първите думи,
така и за периода между 3-6 г., когато детето определя предметите спрямо себе си
като „пред, зад, долу, горе”, пространствено положение като „седнал, легнал,
станал”. Oвладяването на пространството и изградената схема на тялото дават възможност на детето да включи предлозите в своята реч и да използва предложните
отношения за предметите, които го заобикалят. Схемата на тялото включва познаване
на позата, на всички двигателни дейности, на лична телесна експресия, както и „познаване на речника, свързан с частите на тялото” [2, с.51], това съотнася телесната
схема към посочване и назоваването на отделни части на тялото, изразени в скала
Изразяване и скала Разбиране.
И з в о д и:
1. Изградената схема на тялото корелира с добри показателите за езико-говорното развитие.
2. Неизградената схема на тялото корелира с езико-говорно развитие в риск или
дефицит в езико-говорно развитие.
3. Развитието на комуникативните способности включват, уменията на децата да
правят връзки с връстниците и с възрастните, със заобикалящия ги свят. Това се случва чрез езика, затова езиковото развитие може да ни даде отправни точки за идентифициране на аутистично разстройство, аутистични тенденции, психотична структура
на психично функциониране.
17

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

4. Децата, които на възраст четири години имат неизградена телесна схема и
развитието на комуникативните умения страда, трябва да бъдат насочени за консултация с цел превенция.
5. Изграждането на личността е свързано с „диференциране представата, която
детето има за своето собствено тяло” [3, с.252].
Така представеното изследване отразява приноса по отношение на превенцията,
като мярка за ранна диагностика и ранно идентифициране на деца с проблеми в развитието. Изследването на корелацията между схема на тялото и езиковото развитие
показват, че Схемата на тялото може да служи като първоначален инструмент,
който да насочи вниманието към проблеми, които детето вече манифестира, но които
са останали неотчетени от родители, педиатри или педагози.
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СУБЕКТИВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА
В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ
Вяра Атанасова
Бургаски свободен университет
Първа награда

SUBJECTIVE EXPERIENCE OF CHANGE IN ADULTHOOD
Viara Atanasova
Burgas Free University
Abstract: Aim of the study is to outline the change in the transition to middle adulthood
among people between 40 and 50 years of age in a sample of 30 elderly people. For the
purpose of the study was created semi-structured interview to assess the change by terms of
„motivation” and „youth dream”. The results show that the motivation to change is
internal. Drivers of change are intrapsychic factors, not the pressure of the social
environment. The change is result from the intention to the full realization of personal
potential and maximum self-realization.
Key words: midlife transition, life change

Актуалност и теоретични предпоставки
Събитията през 1989 година, които доведоха до промяната на строя в нашето
общество, имаха катастрофални последици в личен и емоционален план за хората,
намиращи се в средата на жизнения цикъл. Вярата в съществуващите до това време
„стабилни“ устои на социализма, изведнъж изгубиха своята значимост и сила. Това
през първите години на демокрацията доведе до липса на сигурност, вяра в доброто и
ни накара да търсим други методи и начини за реализация, неща които да запълнят
липсващото парченце от душите ни. Дестабилизацията и промененото обществено
мнение доведе до нуждата от промяна и създаването на нови ценности в средата на
жизненото поприще.
Новите условия, в които ни се наложи да живеем ни предоставиха друг мироглед
и ни дадоха възможност в зряла възраст да намерим нови начини за себереализация и
нови мотиви за промяна в смисъла на нашия живот.
Повечето психологически теории разглеждат зрелостта като плато. Ние ще се
опитаме да докажем в нашето изследване точно обратното, че зрелостта не е край на
развитието на един индивид, а една нова възможност за промяна в начина на мислене,
за промяна в начина на живот и в жизнеността на един зрял човек.
Лора Е. Бърк смята, че средната зряла възраст е белязана от стесняване на
житейските възможности и свиване на бъдещето, с излизането на децата от дома. В
някои отношения средната зряла възраст е трудна за определяне поради големите
различия в умственото и физическо развитие на отделния индивид.. Това в известна
степен е свързано с интелигентността, която включва богат спектър от интелектуални
фактори. Според двуфакторната теория за интелигентността на Реймънд Кетъл една
от тези способности е „кристализиралата интелигентност, отнася се до уменията,
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които зависят от натрупаните познания и опит, добрата преценка и овладяването на
социалните конвенции – способности, придобити, защото са ценени в културата на
човека” [1,стр. 492].
Флуидната интелигентност обхваща уменията за преработка на информацията –
анализ на информацията, идентифициране на взаимоотношенията между зрителните
стимули. От този вид интелигентност, която не е културално детерминирана, зависи
скоростта на преработка на информацията и капацитета на работната памет. Младите
хора разчитат предимно на флуидната интелигентност, на чистата разсъдъчност, а
зрелите индивиди си служат предимно с кристализиралата интелигентност, с наличната ерудиция и опит [1].
Според Сиатълското лонгитюдно изследване на Шай се достига до изводите, че
средата на живота в интелектуално отношение хората са в „разцвета на силите си“, а
не както твърдят стереотипите – „преминали билото“ [1,стр. 493].
Когнитивните промени, които настъпват с възрастта могат да се стопират чрез
творческа продуктивност. Нетрадиционните студенти, както ги нарича Бърк, засилват чувството си на Аз-ефективност и се справят добре академично. Обучението в
средата на живота ревизира ценностите и засилва чувството за разчитане на себе си и
в не малко случаи води до съществени промени в житейския ни път. Осъзнаването на
собствената ни цялост и уникалност ни кара да се чувстваме живи, можещи и удовлетворени.
Според Ериксън психологическият конфликт в средата на живота се нарича генеративност срещу стагнация. Генеративността е насочване към другите по
начини, които дават и ръководят следващото поколение, отдадеността надскача себе
си и собствения партньор към по-голяма група хора. Интегрирайки личните цели към
социалния живот и задоволяват своята потребност чрез изразяване на себе си чрез
взаимност и общуване. Ериксън избира термина генеративност, за да обхване всичко
генерирано, което може да надживее човека и да гарантира приемственост и усъвършенстване на обществото. От казаното до тук се разбира, че генеративността на хората в зряла възраст имат потребност да бъдат нужни – да постигнат символно безсмъртие. Според Ериксън „вярата във вида“ на културата – убеждението, че животът е добър и си струва да се живее дори в лицето на човешката разрушителност и лишение –
е основен мотивиращ фактор за генеративно действие, което има за цел усъвършенстването на човечеството [1].
Негативният вектор на възрастово развитие в този стадий е стагнацията.
Ериксън осъзнава, че след като хората постигнат определена продуктивност и цел,
могат да станат егоцентрични и самовлюбени. Възрастни с чувство на стагнация не
допринасят за благото на обществото, защото основна тяхна цел става собственото им
благополучие и грижата за тяхното лично спокойствие. Себепогълността им се изразява по различни начини – един от тях е нежеланието и дори да се интересуват от собствените си деца и дори не влагат и най-малкото усилие да работят за благото на
света. Чувството за безнадеждност, самосъжаление и безсмисленост на живота обеднява междуличностните взаимоотношения и така се появява „кризата на зрялата
възраст” [1].
Теорията на Даниъл Левинсън представя друг поглед за промените, които
настъпват в средата на живота. Около 40-годишна възраст хората оценяват успеха си
в осъществяване на младежката си мечта. Осъзнавайки, че отсега нататък им остава
по-малко време пред себе си и оставащите им години живот зад гърба все по-ценни. И
така някои в тази зряла възраст започват да правят генерална ревизия на живота си.
Това се изразява в преосмисляне на професионалния и личен живот, и така това става
време и на промяна на ценностите [1].
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Според Левинсън, за да могат да преоценят отношението си и с външния свят,
хората на средна възраст трябва да се изправят пред четири задачи на развитието.
Всяка изисква да помири две противоположни тенденции в себе си и така да постигне
по-голяма вътрешна хармония.
Първа задача: млад-стар – излиза на преден план как да си едновременно млад
и стар. Означава да се откажеш от някои младежки качества, запазвайки и трансформирайки други, за да открие положителен смисъл в напредналата възраст.
Втора задача: Разрушение-съзидание – С появата на усещането за предстоящия
край, човекът на средна възраст се съсредоточава върху анализ на начините, по които
е действал деструктивно. Вместо върху нараняващи действия спрямо хората от найблизкото обкръжение, фокусът в живота се измества към това как да бъдеш по-съзидателен.
Трета задача: Мъжественост-женственост – Човекът на средна възраст трябва да създаде баланс между женствените и мъжествини черти в своя характер. Като за
мъжете това означава да са по приемащи и разбиращи, докато женската част от това
поколение да са по-самостоятелни и автономни.
Четвърта задача: ангажиране-отделност – Стои предизвикателство за създаване на баланс между заобикалящия ни свят и вътрешната индивидуалност. За мъжете
е характерно развитието на емпатия и отдалечаване от професионалното, а жените отдалечавайки се от ежедневните ангажименти към децата се насочват навън към професионално израстване.
Левинсън смята, че повечето мъже и жени в зряла възраст преживяват вътрешна
тревога и тази част от живота им се придружава от личен катаклизъм. Фундаменталното преструктуриране на личността води до вътрешни борби и съмнения, до нови решения на жизнения път. Тази част от живота Левинсън нарича „криза в средата на живота“.
Като цяло средата на живота е време на комфорт със себе си, независимост,
себеутвърждаване, отдаденост на личните ценности, психично здраве и удовлетворение от живота. За голяма част от хората в зряла възраст е освобождаващото време,
предлагащо чувство на завършеност и възможност за засилване на съществуващи
връзки и изграждането на нови.
Друг аспект от това изложение е хуманистичната теория на Маслоу и неговата
пирамида на потребностите. Човекът според Маслоу по силата на своя генетичен
проект е обречен да се развива, такава е вътрешната му природа и потискането на естествения стремежа към актуализация води до заболяване на личността. Човекът трябва да приложи немалко допълнителни усилия за собственото си израстване, трябва да
се доизгради. На върха на пирамидата е нуждата от самоактуализация един статичен
идеал или връх към който всички се стремим. Малко хора по света са достигнали до
него, но хората с различен светоглед продължават да се борят и да търсят себереализация. Макар, че според самия Маслоу хората се боят от своята гениалност и потискат
стремежа си към съвършенство [1, стр. 54].
Лонгитюдното изследване на жизнените планове на възрастните хора в България
в период от тридесет години разкрива, че в повратните моменти в живота и в екзистенциалните преходи се наблюдават относително устойчиви тенденции във времето
по отношение на справянето с тези ключови моменти в живота: справяне чрез съзидателност (градивен модел) или справяне чрез редукция на екзистенциалната тревожност (защитен модел) [2].
Даниел Левинсън в книгата си „Сезоните в живота на жените” достига до заключението, че жените и мъжете преминават през едни и същи развитийни ери, последователност на ерите и в едни и същи години от живота си. Според него съществена е
разликата в развитието на мечтите при представителите на двата пола през юно21
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шеството и 20-те им години по отношение на витализиращите й ефекти. При мъжете
младежката мечта е витализираща, благодарение на което те усещат живота като нещо изключително вълнуващо. При жените се наблюдава недостиг на тези аспекти на
мечтата, които действат вдъхновяващо, оживяващо и възбуждащо [4].
Младежката мечта при мъжете и жените е изследвана в съдържателен аспект.
При мъжете тя е фокусирана върху професионалната реализация. При жените съдържанието на мечтата е свързано предимно с брак и семейство (68%), на второ място – с
професионалната реализация (36%) и на последно място – с личностното развитие
(27%) [5]. При навлизането в ерата на средната зрялост женската мечта се променя
значително. Нейните аспекти, свързани с брака и семейството остават на трето място,
на първо място излиза личностното развитие, а на второ – професионалното [5].
Цел на изследването:
Цел на изследването е очертаването на промяната в прехода в средата на живота
и последващите години в средна зрялост сред хората между 40 и 50-годишна възраст.
Хипотези
Обща хипотеза: Промяната в средата на живота е резултат от стремеж към пълна реализация на личностния потенциал.
Частни хипотези:
Хипотеза 1: Промяната в живота в този възрастов период е свързана и се реализира по посока на трансформацията в младежката мечта.
Хипотеза 2: Промяната е резултат от действието на интрапсихични фактори: на
субективно усещане за вътрешна неудовлетвореност и стагнация.
Хипотеза 3: Промяната в средата на живота е резултат от потребност от самоактуализаци при наличие на задоволени потребности от по-нисък порядък: потребност
от афилиация и потребност от социално признание.
Методика на изследването
Участници и процедура на изследването
В изследването участваха 20 (76,9 %) жени и 6 (23,1%) мъже, които са студенти
в Бургаски свободен университет. Средната възраст при мъжете е 43,2г., а при жените –
45,2г. Всяко от изследваните лица премина индивидуално през провеждане на полуструктурирано интервю за оценка на промяната в средата на живота.
Променливи и инструментариум
За целите на изследване бе създадено полуструктурирано интервю за оценка на
следните категории: мотивация за промяна в зряла възраст, изследване на младежката
мечта, потребностите според теорията на Маслоу.
За нуждите на изследването бе използван контент анализ, анализ на честотното и
процентно разпределение на отговорите.
Резултати и обсъждане
В нашето изследване сме се опрели на три основни категории:

мотивация за промяна в зряла възраст;

младежката мечта;

потребностите според теорията на Маслоу.
1. Категория „Мотивацията за промяна в зряла възраст”
Мотивацията за промяна в зряла възраст бе изследвана чрез проучването на четири подкатегории: потребност от висше образование, вътрешна неудовлетвореност,
осъзната нужда от промяна, отключващи промяната фактори.
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Подкатегория „Потребност от висше образование”.
На фиг. 1, 2, 3 и 4 са представени получените данни в рамките на категорията
„Мотивация за промяна в зряла възраст”.

Фиг. 1. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Потребност от висше образование”

Данните показват, че 65,4% от изследваните лица са мотивирани за значима промяна в живота чрез обучение от стремеж към личностно израстване и развитие. Втори
по значимост мотивиращ фактор е професионалната реализация – при 27% от интервюираните. 3,8% докладват промяна в резултат от желание за осъществяване на младежката мечта и 3,8% не могат да определят кой е мотивиращият фактор.
Подкатегория „Вътрешна неудовлетвореност”



Фиг. 2. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Вътрешна неудовлетвореност”

69% от участниците в изследването споделят наличие на вътрешна неудовлетвореност, а останалите 31% отричат преживяването й.


Подкатегория „Осъзната нужда от промяна в живота”

Фиг. 3. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Осъзната нужда от промяна”
23
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65,5% от интервюираните съобщават, че са осъзнали нуждата си от промяна в
резултата на преживяна криза (екзистенциална, лична, семейна и нормативно възрастова). 23% са осъзнали необходимостта от реализация на младежката си мечта и
11,5% са взели импулсивно това решение.


Подкатегория „Отключващи промяната фактори”

Фиг. 4. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Отключващи промяната фактори”

61,5% от изследваните лица идентифицират отключващия фактор като усещане
за стагнация, а 38,5% посочват изискването за по-успешна адаптация като подбуждащ
промяната фактор.
Можем да направим извода, че промяна в средата на живота не е резултат от
действието на външни фактори и следователно мотивацията за промяна не е външна,
а вътрешна. Мотивиращо действа усещането за застой и стагнация в личностното
развитие (често придружено в житейски план от различни по своята същност кризи –
екзистенциани, възрастово нормативни, семейни и др.), а не толкова необходимостта
от социална адаптация и удовлетворяване на повишените изисквания на обществото
към индивида. Данните доказват мощното мотивиращо въздействие по посока
развитие и промяна на интрапсихичните фактори, което доказва състоятелността на
Хипотеза 2.
2. Категория „Младежка мечта”

Подкатегория „Определяне на младежката мечта”
На фиг. 5, 6 и 7 са представени графично процентните разпределения на отговорите в подкатегориите на категория „Младежка мечта”.

Фиг. 5. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Определяне на младежката мечта”
24
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53,8% от интервюираните свързват младежката си мечта с желаната професионална реализация; 15,4 я свързват с личното си израстване; 11,5 – с висше образование, 7,7% с екстремни занимания и 11,5% не дават информация.


Подкатегория „Младежката мечта като двигател на промяната”

Фиг. 6. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Младежката мечта като двигател на промяната”

50% от извадката не считат, че младежката им мечта е двигател на промяната в
живота им, а 38,5% твърдят обратното. 11,5% са частично съгласни.
 Подкатегория „Трансформация на младежката мечта”

Фиг. 7. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Трансформация на младежката мечта”

46,2% от респондентите напълно са променили във времето младежката си мечта, а 30,8% – частично. 19,2% са я запазили непроменена през годините, 3,8% – не дават никаква информация за това.
Анализът на младежката мечта в съдържателен план потвърждава, че най-активни в средата на живота са компонентите й, които са насочени към професионална
реализация. Този резултат е в съответствие с вече проведени изследвания в англоезичния клъстер (Minter&Samuels, 1998; Drebing et al. cited in Minter&Samuels, 1998) според които при мъжете житейските избори и жизнените структури в ранна и средна
зрялост са предимно основани на професионалната реализация, която е и основна съдържателна област на младежката мечта. При жените с течение на времето нормативно е заложено преработването на ранната младежка мечта с навлизането в прехода в средата на живота. Ето защо в ерата на средна зрялост професионалната реализация и личното израстване са двете съдържателни области на младежката мечта,
които излизат на преден план в настоящето изследване: при 53,8% от интервюираните
младежката си мечта е по посока на желаната професионална реализация; при 15,4 во25
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дещо е личното си израстване при осмислянето на мечтата, а при 11,5 % висшето образование е най-широко застъпената съдържателна област на мечтата (може да бъде
обяснена със стремежа към професионална реализация чрез повишаване на образователния ценз). Интересно е, че при 50 % от извадката е налично отричане ролята на
младежката мечта като движеща сила на промяната. Това може да бъде обяснено с
процесите на трансформация на мечтата в средата на живота поради невъзможност да
бъде реализирана ранната младежка мечта. Провалът в реализацията на мечтата може
да включи различни психични защити, включително и незрялата защита «отричане»
като част от механизмите за справяне с неуспехите в живота. Данните от изследването
частично потвърждават Хипотеза 1.
3. Категория „Потребностите, според теорията на Маслоу
Процентното разпределение на отговорите в подкатегориите на категория
„Потребности” могат да бъдат разгледани на фиг. 8, 9, 10, 11 и 12.


Подкатегория „Доминантна потребност”;

Фиг. 8. Процентно разпределение на отговорите в категория „Доминантна потребност”

Водеща потребност е личното развитие и усъвършенстване – 34,6%. При 27%
доминантната потребност е себереализацията. При 15,4% е водеща потребността от
сигурност, а при 11,5% – от почивка и свободно време. 11,5% от респондентите не
могат да определят доминантна потребност.


Подкатегория „Потребност от сигурност и материална обезпеченост”

Фиг. 9. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Потребност от сигурност и материална обезпеченост”

26
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57,7% от изследваните лица посочват като задоволена потребността от сигурност и материална обезпеченост, при 34,6% тази потребност е неудовлетворена.


Подкатегория „Потребност от любов и приемане”

Фиг. 10. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Потребност от любов и приемане”

53,8% посочват, че тази потребност е задоволена при тях, а при 38,5% потребността е актуална.


Подкатегория „Потребност от социално признание и престиж”

Фиг. 11. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Потребност от социално признание и престиж”

53,8% считат, че потребността им от признание и престиж е задоволена, 38,5%
посочват, че не са получили признание и престиж в удовлетворяваща степен.
В сравнителен план между трите потребности най-висок е процентът на хората с
удовлетворена потребност от сигурност и материална обезпеченост, а в еднаква
степен са удовлетворени останалите две изследвани потребности.


Подкатегория „Удовлетвореност от себереализацията”

Фиг. 12. Процентно разпределение на отговорите в категория
„Удовлетвореност от себереализацията”
27

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

При 53,8% от респондентите е налична пълна удовлетвореност от себереализация, при 26,9% потребността е частично задоволена и при 19,2% тя е напълно неудовлетворена.
Повече от 50 % от респондентите са насочени към самоактуализация, артикулирана като личното развитие и усъвършенстване (34,6%) и себереализация (27%) – реализация на всички заложби и личностни потенциали. Следователно настоящото изследване демонстрира, че доминантна потребност в средата на живота е самоактуализацията на личността. Тези резултати са изцяло в съответствие с мотивационната
теория на Маслоу, според която потребностите от по-висок порядък могат да бъдат
активизирани само след удовлетворяването на потребностите, които се намират на пониските равнища в йерархичната мотивационна система на Маслоу. При по-голяма
част от изследваните лица са задоволени базисните потребности от сигурност и материална обезпеченост (57,7%), потребностите от афилиация (любов и приемане) – при
53,3% и потребността от социално признание и престиж – при 53,8%. Логично е при
тях промяната да бъде водена от активизираната потребност от самоактуализация при
наличие на удовлетвореност от собствената реализация до момента (53,8%). Изследователските данни потвърждават напълно Хипотеза 3.
Заключение:
Изследването на промяната в средата на живота, в рамките на декадата от 40 до
50-годишна възраст, убедително доказа, че промяната е резултат от най-здравите
стремежи на личността към пълна реализация на личностния потенциал и максимално
себеосъществяване. Мотивацията за промяна е вътрешна. Движещи сили на промяната са интрапсихичните фактори, а не натиска на социалната среда. Трансформираната младежка мечта дава насоката за успешна промяна – тя става по-индивидуалистична и е по посока професионална и лична реализация. В тази възраст, в прехода към
средна зрялост, задоволените вече потребности от сигурност, принадлежност и признание активизират метапотребността – потребността от самоактуализация. Бъдещи
изследвания могат да очертаят динамиката на взаимодействието между висшите
потребности и трансформираната младежка мечта при изграждането на жизнената
структура на средната зрялост.
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ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТТА
В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК
Виктор Лясков
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Първа награда
и
Отличен доклад от Студентския съвет на БСУ

FOR SOME QUESTIONS ABOUT INACCESSIBILITY IN THE
ENFORCEMENT PROCESS UNDER THE CPC
Viktor Lyaskov
Abstract: This report analyzes the problems arising from the attachment of debtor's assets
from the bank account of wages for labor and pensions. The need for their consideration
and uniquely address is determined by the controversial practice of courts in the
interpretation and application of the law.
Keywords: Attachment, inaccessibility, labor income, minimum wage, pension.

Гражданският процесуален кодекс урежда като самостоятелни способи за защита исковия, изпълнителния и обезпечителния процес. Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция при липса на доброволно изпълнение,
като предостави дължимото на носителя на притежание чрез принуда, упражнена
спрямо длъжника по регламентирания от закона ред. Обект на принудително изпълнение могат да бъдат както парични така и непарични притезания. Настоящата разработка е свързана с изпълнението на парични притезания и по-специално с особености,
касаещи несеквестируемостта на някои имуществени права.
Член 133 ЗЗД регламентира принципа за пълната имуществена отговорност на
длъжника. Значението му се състои във възможността паричното притежание да бъде
удовлетворено чрез посягане върху което и да било имуществено право на длъжника,
а при наличие на поръчителство, залог или ипотека за чужд дълг – и на чуждо имуществено право. Правото, обаче, като основен социално-нормативен регулатор на обществото не допуска във всички случаи длъжникът да остане без имущество вследствие принудително изпълнение. Защита в тази насока представлява институтът на несеквестируемостта, който забранява разпростирането на процесуална власт на органите в изпълнителния процес върху определени имуществени права на длъжника. Тя се
състои в това да не бъде третирано едно лице антихуманно тогава, когато не е изпълнило доброволно свое имуществено задължение и когато по искане на негов кредитор
се пристъпи към принудително изпълнение. Целта е да се гарантира на длъжника, че
принудата върху него ще бъде упражнена в такива рамки, които да не застрашават
съществуването му и възможността да преживява нормално за в бъдеще.1 Несеквести-

1

Решение № 456 от 25.06.2010 г. по гр.д. № 1294/2009 г. на ВКС, Гражданска колегия, IV г. о.;
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руемостта следва от самото естество на конкретното имуществено право или от изрична законова разпоредба. В първата хипотеза се касае за непрехвърляеми права,
които поради невъзможност да бъдат осребрени водят до недопустимост на водения
спрямо тях изпълнителен процес. Такива са правото на ползване по чл. 56 ЗС, право
на издръжка, на стипендия, право да се развали дарение поради непризнателност, на
съпруга за по-голям дял от имуществото на другия съпруг и други. Във втората хипотеза, макар да са прехвърляеми, законът въвежда изрична забрана върху насочване на
изпълнението към тях от съображения за защита на личния и на обществения интерес.
Такива разпоредби се съдържат не само в гражданските закони2, но настоящият доклад разглежда само регламентацията в ГПК, като основните правни норми в тази насока се съдържат в чл. 444 и чл. 446 ГПК, представляващи своеобразен неизчерпателен каталог на несеквестируемите имуществени права. Ще бъдат анализирани проблемите, възникващи при налагане на запор върху вземания на длъжника от банкова
сметка и върху възнаграждения за труд и пенсии. Нуждата от тяхното разглеждане и
еднозначно решаване е обусловена от противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона, която се дължи на несъвършенства в законодателството, изразяващи се в празноти или неточно формулиране на разпоредби. Актуалността
на проблематиката е свързана с предстоящото тълкувателно решение по тълкувателно
дело № 2 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС.
Запорът върху вземания на длъжника от банкова сметка представлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което въз основа едностранно овластяване от закона
се забранява на банката да извършва плащане от водените при нея сметки по нареждане или с предварително съгласие на техния титуляр, при положение че същият е посочен от налагащия запора за длъжник по изпълнително дело. Подлежат на запор всички видове банкови сметки, депозити и суми, предоставени за доверително управление
от длъжника, с изключение на сметки на държавата, държавните учреждения, общините и лечебните заведения, които не са търговски дружества, както и тези на бюджетно субсидирани заведения, за средствата, постъпили като субсидия от републиканския бюджет (чл. 393, 519 и 520 ГПК). Противоречивата практика на съдилищата се
състои в различните становища относно въпроса дали са секвестируеми вземания на
длъжника по сметка в банка, когато по нея постъпват плащания по частично или напълно несеквестируеми вземания на длъжника (т. 13 от цитираното тълкувателно дело). Според едното становище ГПК изрично урежда кои вземания на длъжника от трети лица са напълно или частично несеквестируеми и непосочването на вземанията от
банки обосновава извода за трансформация на несеквестируемост, т.е. несеквестируеми вземанията от едни трети задължени лица се превръщат в секвестируеми вземания
от същия произход, но от други трети задължени в т.ч. банки. Според другото становище несеквестируеми са не само вземанията от трети задължени лица, но и средствата, постъпили в имуществото на длъжника от тяхното реализиране. Проф. Валентина Попова3 подкрепя второто становище, заемайки позиция против формалистичното
тълкуване на закона. Установяването на секвестируемостта, според нея, е задължение

2

Чл. 60 от ЗН относно отговорност на наследник, приел наследство по опис; чл. 338 и сл.
КТК, касаещи ограничаването на отговорността на корабопритежателя; чл. 114а, ал. 1 КСО
досежно обезщетенията и помощите по държавното обществено осигуряване; чл. 14, ал. 3 ЗСП
във връзка със социалните помощи; чл. 198 КЗ – за застрахователната сума по застраховки
„Живот” и „Злополука”, както и за застрахователното обезщетение по застраховка „Гражданска
отговорност”; чл. 213 ДОПК при принудително изпълнение на публични вземания.
3
Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско
процесуално право. С.: Сиела, 2012, с. 1006
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на съдебния изпълнител в рамките на задължението му за цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника, регламентирано в чл. 426, ал. 4 ГПК. Противоречието би могло да бъде преодоляно чрез изрично посочване в запорното съобщение
до банката на условията за превеждане на направените удръжки. De lege ferenda би
следвало законодателят да предвиди изрична законова разпоредба по подобие на регламентираната трансформация на лично имущество в режим на съпружеска имуществена общност в Семейния кодекс.
От друга страна, действащото законодателство не задължава несеквестируем доход по смисъла на чл. 446 ГПК да бъде превеждан по банков път, т.е. с изплащането
на ръка би бил избегнат посоченият проблем. Съгласно Закона за ограничаване на
плащанията в брой (Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.) плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато
са на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв. (чл. 3, ал. 1), а в чл. 2, т. 6 изрично е регламентирано, че законът не се прилага при изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда. Според КТ и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) банковите преводи на трудово възнаграждение (чл. 270, ал. 3
КТ) и пенсии (чл. 67 НПОС) се извършват само по писмено искане. В подкрепа на обратното се сочи чл. 54ж, ал. 4 от КСО, според който паричните обезщетения за безработица се изплащат от НОИ по декларирана от лицата лична банкова сметка. Последното твърдение не може да бъде възприето, тъй като чл. 114а, ал. 1 КСО изрично забранява налагането на запор по реда на ГПК върху обезщетения и помощи по този кодекс.
Намирането на решение се състои в баланс между интересите на взискателя и
длъжника. В немалка част от случаите подобен несеквестируем доход е единственото
имуществено право, от което би могъл да се удовлетвори взискателя. Но именно предназначението на подобен тип средства за издръжка на получаващия ги и на неговото
семейство подкрепя тезата за липса на трансформация към секвестируемост. Практиката показва, че съдебните изпълнители изискват длъжника да представи банково извлечение от сметката си за шест месеца назад, считано от датата на налагане на запора. В противен случай, съдебният изпълнител счита, че сумите, постъпили от банковата сметка на длъжника представляват секвестируемо вземане на длъжника към банката.
Основавайки се на факта, че банките притежават данни относно обстоятелства,
засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на техни клиенти, и на
разпоредбите на Глава Осма от Закона за кредитните институции, позволяващи разкриването на банкова тайна със съгласие на титуляра4, възможно решение е с изрична
законова разпоредба още при сключване на договор с банка (т.е. в общите условия) да
се предвиди отказ от банкова тайна, респ. оправомощаване на банката при налагане на
запор да посочи основанието за постъпване на сумите, попадащи под закрилата на несеквестируемостта, и да изплати само секвестируемия доход. Друг вариант е чрез допълнение на разпоредбата на чл. 65, ал. 6, която изброява лицата, имащи право да искат разкриване на банковата тайна, да бъдат добавени и съдебните изпълнители. Неразгласяването на така получените данни е защитено чрез разпоредбите на Закона за
частните съдебни изпълнители, регламентиращи в чл. 20 и чл. 42 задължението да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали известни във връзка с работата,
отнасящи се и за времето, в което частният съдебен изпълнител не упражнява функциите си или дейността му е преустановена, а неговите служители да пазят служебна
тайна при същите условия. Още повече, че съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 4 за слу-

4
чл. 65, ал. 5 от ЗКИ: Освен на БНБ и за целите и при условията на чл. 56 банката може да
дава сведения по ал. 2 за отделни клиенти само с тяхно съгласие или по решение на съда.
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жебния архив на ЧСИ изнасянето на дела или документи от него извън кантората
става само във вид на копия и въз основа на писмен акт на съдия или прокурор.
Т.д. № 2 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС включва и въпроса: „обхваща ли наложеният запор върху трудово възнаграждение или другото възнаграждение за труд, както
и върху пенсия, вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на
минималната работна заплата (МРЗ)“ (т. 3). Спорният момент възниква при тълкуване
на разпоредбата на чл. 446, ал. 1 от ГПК. В теорията е застъпено становище, че според
чл. 25, ал. 1 от Всеобщата декларация за правата на човека всеки гражданин има право
на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото
и на семейството му здраве и благосъстояние. Субективното право на адекватно жизнено равнище принадлежи на всички граждани и е еднакво по обем за всички. В този
смисъл установяването на различна процесуална защита в зависимост от правното качество на длъжника и получаваното във връзка с това качество вземане противоречи и
на някои международни актове5. Според М. Обретенова размерът на МРЗ се отнася
само до удръжките от пенсия, посочвайки обаче, че това положение довежда до парадокс, тъй като би означавало, че законодателят не е гарантирал МРЗ на активно трудещите се6. Макар в редки случаи, съдебната практика подкрепя тезата, че с оглед
закрилния характер на разпоредбата на чл. 446, ал. 1 ГПК и целта на правния институт
на несеквестируемостта не може да бъде възприето ограничителното тълкуване и
следва да се допусне принудително изпълнение само върху надвишаващите МРЗ размери на всички изброени вземания7. На същото мнение е и проф. В. Мръчков8.
Изключването на трудовите възнаграждения и възнагражденията за трудов резултат би поставило носителите на тези вземания в неравнопоставено положение,
което противоречи на конституционно установения принцип на равенство на гражданите (чл. 6, ал. 2 КРБ). Граматическото тълкуване не потвърждава извода, че размерът
на МРЗ като обективна императивна долна граница се отнася само за пенсиите.
„Чийто” е относително местоимение за притежание, което според граматическите
правила се съгласува със съществителното име след него – в случая „размер”, а не със
съществителното „пенсия”, т.е. единственото му число не се свързва с конкретно
изброено преди това вземане на длъжника. Би могло условно сложното изречение в
чл.446, ал.1 ГПК да се раздели на две части: в първата част от изречението е налице
изброяване на защитените чрез несеквестируемостта вземания, а втората част показва
размера на тази несеквестируемост. Изброяването се отнася до три такива – вземания
от трудово възнаграждение, относно всяко друго възнаграждение за труд и от пенсия,
а изразът „както и” е синоним на съюза „и”, който означава не разграничаване на
вземането за пенсия от предходните два вида вземания, а неговото приобщаване към тях.9
Категорично е наложителна законова промяна с цел осъвременяване размерите
на месечния доход на длъжника, регламентирани в чл. 446, ал. 1, т. 1-4, тъй като МРЗ

5

За минималната работна заплата като императивна граница по чл. 446, ал. 1 ГПК
Пунев, Бл., В. Гачев, Г. Хорозов, Д. Митева, Д. Танев, Е. Кръшкова, Е. Балевска, К. Топалов,
К. Влахов, М. Златарева, М. Обретенова, М. Бобатинов, С. Кюркчиев. Граждански процесуален
кодекс. Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика.
С.: ИК Труд и право, 2012, с. 1065
7
Решение № 362 от 19.07.2010 г. на Добрички окръжен съд по в. гр. д. № 150/2010 г.; Решение
№ 1414 от 23.11.2011 г. по гр. д. № 2309/2011 г. на V състав на Окръжен съд – Варна; Решение
№ 222 от 18.04.2011 г. на Великотърновски окръжен съд по гр. д. № 348/2011 г.;
8
Мръчков, В. Трудово право. С.: Сиби, 2010, с. 379.
9
Решение от 02.10.2014 г. на Плевенски окръжен съд по в.гр.д. № 820/2014 г.;
6
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нарасна значително за периода от действие на разпоредбата и към настоящия момент
е в размер на 340 лв., и приемането на гореизложеното становище в близко бъдеще ще
обезсмисли съществуването на т. 1 (до 300 лв. месечно). При запазване на настоящата
данъчна и осигурителна тежест нетният размер на трудово възнаграждение над 380 лв.
месечно след приспадане на дължимите данъци и задължителни осигурително вноски
ще бъде при всички случаи над 300 лв.
В изброяването на вземания на длъжника в цитираната разпоредба на ГПК е
посочено получаваното от него трудово възнаграждение – основно и допълнително,
срещу същата или друга работа при същия работодател. Основателно при правоприлагане се поставя въпросът ползват ли се от несеквестируемостта обезщетенията по
трудовото правоотношение. Теорията и практиката еднозначно са достигнали до извода, че под „каквото и да е възнаграждение за труд“ се имат предвид възнагражденията, получени срещу трудов резултат, за които не се полага зависим труд, например
по договор за изработка, за поръчка, за управление и контрол10. Безспорно е, че други
вземания по трудово правоотношение, т.е. при престиране на работна сила, а не на резултат, не влизат в тази част от чл. 446, ал. 1. Различни твърдения се противопоставят
във връзка с това дали тези други вземания по тълкувателен път могат да се подведат
под първото предложение на разпоредбата. Проф. Валентина Попова застъпва становището, че трудовото възнаграждение и всички други вземания по трудовото правоотношение, на които работникът или служителят има право, се ползват от несеквестируемостта, посочвайки за пример вземането за обезщетение поради уволнение без
предизвестие по чл 221 КТ11. На същото мнение е и Висшият адвокатски съвет в даденото становище по тълк. д. № 2/2013 г. Подкрепа намира и становище в обратния
смисъл12.
При правилното и законосъобразно решаване на поставения въпрос следва да се
отчете съществената разлика между трудовоправните институти на трудовото възнаграждение и обезщетенията по трудово правоотношение (чл. 242 и сл., съответно чл.
213–228 КТ). Например, за обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение се приема, че представляват субективното право на работника или служителя,
което по своята същност не представлява възнаграждение за труд, а елемент от договорната отговорност на работодателя. По своята правна природа тази отговорност е
вторично, едностранно гражданско правоотношение, възникващо при осъществяването на определен фактически състав, което има за цел обезщетяване на претърпените
от работника или служителя имуществени вреди вследствие незаконното уволнение,
т.е. чисто репаративна функция – да възстанови в патримониума на работника пропуснатите ползи, понесени от оставането му без работа вследствие уволнението13. За
разлика от тях трудовото възнаграждение в качеството си на притежателно субективно право е елемент от трудовото правоотношение и представлява дължимата от работодателя на работника или служителя насрещна престация за предоставената му на
разположение и в разпореждане от последния работна сила. Обезщетенията не са елемент от трудовото възнаграждение, въз основа на което се изчисляват осигурителните

10
Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. С.: Сиела, 2012, с. 1005;
11
Пак там;
12
Александров, А. За някои спорни въпроси при налагането на запор върху трудовото възнаграждение. – Труд и право, 2013, № 6, 46–53; Решение № 295 от 18.06.2012 г. на ВКС по
гр. д. № 251/2012 г., IV Г.О.
13
Тълкувателно решение № 3 от 19.03.1996 г. по гр. д. № 3/1995 г., ОСГК на ВКС.
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плащания съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 8, т. 7 от Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Те са
доход, върху който не се дължат осигурителни вноски., и в този смисъл не представляват осигурителен доход, т.е. то не са плащане, получавано срещу трудова дейност.
Други от вземанията, уредени в глава десета, раздел трети на КТ, по правната си
природа не съставляват обезщетения в същинския смисъл на понятието, тъй като не
репарират причинени на работника или служителя вреди. Такива са компенсационните (пътни, дневни и квартирни пари; плащания при преместване на работа в друго населено място) и гаранционните (за неизпълнение на предписание за трудоустрояване;
при невъзможност за изпълнение на работата поради бедствие) плащания по трудовото правоотношение.
С оглед гореизложеното императивния характер на разпоредбата на чл. 446 ГПК
не позволява тя да се тълкува разширително и това представлява пречка пред включването на обезщетенията в категорията на процесуално защитените вземания на длъжника. Друго твърдение в полза на секвестируемостта на този вид вземания е, че за
тяхната защита не са създадени специални забранителни норми по аргумент от
чл. 444, т. 8 ГПК.
Съществена празнота в закона се открива в хипотезата на получавани от длъжника две или повече вземания, защитени от чл. 446 ГПК, чиито размери са под този на
МРЗ, но съвкупно го надвишават. По тълкувателен път с оглед действащите правни
норми би следващо да не се удържа никаква част от което и да е вземане. С оглед
основната задача на гражданския процес, състояща се възстановяването на нарушени
субективни права, даването на защита на носителя на накърненото гражданско право,
съответно санкция за правонарушителя, при съпоставката между едно неудовлетворено изискуемо и ликвидно вземане, от една страна, и един неправомерен юридически
факт, какъвто е неизпълнението, от друга, защита следва да се даде и на вземането на
взискателя. Изцяло в негова полза е разтегнато във времето погасяване на задълженията, отколкото никакво погасяване. Необходимият баланс на интересите, изразяващ
се в гарантиране получаването на доход в размер поне на МРЗ от длъжника и погасяване на дължимите парични вземания на взискателя, би следвало да бъде счетен за
справедлив и да получи законова регламентация. Новите разпоредби следва да посочат правенето на удръжки да се извършва от по-високото вземане над размера на общия несеквестируем месечен доход. Това на практика може да се реализира, след като
съдебният изпълнител получи информация за всички вземания на длъжника и извърши съответните изчисления. По този начин би се заобиколила изначалната забрана за
принудително изпълнение срещу вземане, чийто размер е под МРЗ, но взискателят ще
получи необходимата защита, тъй като напълно възможна е хипотеза, в която длъжникът договаря няколко възнаграждения за труд по-ниски от МРЗ с цел заобикаляне
на закона и умишлено увреждане интересите на взискателя.
Разгледаната проблематика е само част от несъвършенствата в законодателството, свързани с разпоредбите относно института на несеквестируемостта по ГПК.
Наред с тези въпроси еднозначен отговор трябва да получат и противоречията в
теорията и практиката, касаещи налагането на обезпечителни мерки върху несеквестируема вещ, началния момент на насочване на изпълнението към вещи, секвестируемостта на получена сума след сделка на разпореждане с единственото жилище на
длъжника и други, поставени за решаване в цитираното тълкувателно дело. Необходимо е осъвременяване на правната регламентация на несеквестируемостта както и
допълване на сега съществуващата с цел правилно и справедливо прилагане на закона
спрямо всички субекти на изпълнителния процес.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ВОДОРОД С ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА
И ГОРИВНА КЛЕТКА
Елдар Динарович Заеров
Бургаски свободен университет
Първа награда

RESEARCH OF THE POTENTIAL FOR HYDROGEN
PRODUCTION WITH PHOTOVOLTAIC AND FUEL CELL
Eldar Dinarovich Zaerov
Burgas Free Univercity
Анотация: В съвременния свят нараства ролята на различните видове възобновяеми
енергийни източници на енергия (ВЕИ). Повечето от тях могат да бъдат използвани
само когато имаме наличие на съответния природен енергиен ресурс. Например,
енергията от вятърни електрически централи може да бъде добивана само когато
има вятър с необходимите параметри. Енергията от фотоволтаичните централи
може да бъде добивана само когато имаме достатъчна светлина. Така е и с много
други природни ресурси.
Abstract: In the contemporary worldbecome more prominent role of different types of
renewable energy sources (RES). Most of them can be used only when we have the presence
of the respective natural energy resource. For example, energy from Wind electricity
generation plants can be extracted only when there is wind with the necessary parameters.
Energy from photovoltaic plants can be extracted only when we have enough light. So it is
with many other natural resources.
Key words: Fuel Cells, photovoltaic, hydrogen, PV
Проблем на енергетиката е, че електроенергията добивана от какъв то и да е
източник трябва да бъде консумирана в момента на нейното добиване. Този проблем
се решава за сега в световен мащаб или чрез помпено-акумулиращи водни електрически централи (ПАВЕЦ) или чрез стопанства, изградени от конвенционални акумулаторни батерии. И двата метода не винаги са приложими поради необходимостта от
специални съоръжения. Все по-популярен става методът за съхранение на излишната
енергия от ВЕИ чрез производството на водород с водородни горивни клетки. Такива
промишлени инсталации вече са изградени в Турция, Испания и Норвегия. Това прави
актуален проблема за изследване потенциала за производство на водород за географските координати в България.
В настоящата работа са представени част от резултатите от аналитични и имперични изследвания за производството на водород от енергия, произведена чрез фотоволтаични панели (Фиг.1) монтирани на покрива на Бургаски Свободен Университет
(БСУ).
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Фиг. 1. Фотоволтаична централа на покрива на БСУ
(монтирана през ноември 2013 година)

Тези изследвания са направени на база на натрупани данни от монтирана на
покрива на БСУ метеорологична станция. Получените резултати за шест-месечен
период са представени в таблица 1.

Октомври

Ноември

Декември

Януари

Февруари

Слънч.
радиация
[kWh/m2]

Септември

Месец

Август

Таблица 1

187,15

135,17

84,62

36,43

63,85

63,85

75,65

VH2[литри]

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Януари

Февруари

EPV [kWh]

Август

На базата на тези изходни данни са направени изследвания и са получени
резултати за възможните количества водород, които могат да бъдат произведени от
монтираната на покрива на университета фотоволтаична централа. Част от резултатите са представени в таблица 2.
Таблица 2

202,12

145,98

91,39

39,34

39,21

68,96

81,70

15159,15 10948,77

6854,22

2950,83

2941,11

5171,85

6127,65

Таблица на резултатите от изчисления за 1200 Wp инсталация
и данните от метеосистема на БСУ
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Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Януари

Февруари

Направени са изследвания за потенциала на производство на електроенергия и
водород при мощност 5000 Wp, които евентуално могат да бъдат монтирани на покрива на БСУ. Те са представени в таблица 3. При тази инсталирана мощност можем да
покрием нуждите от електроенергия на консуматор с инсталирана мощност 500 W
при всеки един от изследваните месеци.
Таблица 3

842,18

608,27

380,79

163,94

163,40

287,33

340,43

121273,20

87590,16

54833,76

23606,64

23528,88

155,23

112,12

70,19

30,22

30,12

41374,80
52,96

49021,20
62,75

Имайки предвид представените по-горе изследвания и изчисления е синтезирана
блокова схема на интелигентна система за производство и консумация на енергия от
фотоволтаични панели, с акумулиране на излишната енергия чрез водород.
Начало

<0

Fronius
DATABASE

G[W/m2]

>0
‐

Проверка на
инвертер

PV

1

+
Смесител
контролер

Ple d

Pcист
[Ppv ‐Ple d]
>0
Включване
на електоролизера

Натрупване
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Край

Фиг. 2
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Този алгоритъм (Фиг.2) е съставен на принципа на приоритетно консумиране на
произведената енергия от естествената светлина, която се използва за производство на
електроенергия. Енергията която не може да бъде консумирана в момента от консуматора се подава на системата за производство на водород. При недостиг на електроенергия от фотоволтаика натрупания водород се използва на производство електроенергия, която допълва недостигът в системата.
Заключение
От направения анализ и получените резултати се вижда, че изследваната система
(с обща инсталирана мощност 5000 Wp) изцяло покрива нуждите на консуматор с
мощност 500 W. Поради това, че добива на електроенергия респективно на водород
през някои от месеците поради метеорологичните особености е сравнително малък, се
налага презапасяване с инсталирана мощност. В месеците които имаме по-голям обем
от произвежданата електроенергия, излишъкът от тази електроенергия респективно
водород може да бъде използван за захранване на други консуматори или за съхраняване на по-голямо количество енергия. Общият излишък за изследвания период от
електроенергия е 1736,31 kWh, а общият излишък на водород е 2495,04 литра.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
ОТ РАБОТАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. БУРГАС
Диляна Росенова Макакова
Цветелина Стефанова Иванова
Бургаски свободен университет
Първа награда

JOB SATISFACTION SURVEY OF BURGAS MUNICIPALITY
EMPLOYEES
Dilyana Rosenova Makakova
Tsvetelina Stefanova Ivanova
Burgas Free University
Abstract: This paper aims the job satisfaction of Burgas Municipality employees. It has
been used Job Satisfaction Survey of P. Spector. Results have been worked by statistics
method. Based on analysis has been made conclusions concern employees` job satisfaction.
Key words: survey, satisfaction, dissatisfaction, employee, public administration, factors.
Ефективността на дейността на администрацията е от значение както за гражданите и частния бизнес, така и за развитието на цялото общество. От работата й зависи
цялостният напредък и приобщаването на страната ни към европейските структури и
ценности. В момента администрацията не е на нивото, на което би трябвало да бъде.
Част от проблемите биха могли да произлизат от ниската удовлетвореност от труда,
липсата на мотивация на служителите, а от тук занижена инициативност, отказ от поемане на индивидуална отговорност, убедеността, че нищо не зависи от отделния служител, непредприемане на конкретни действия и решения по назряващи проблеми.
През последните десетилетия се провежда административна реформа, която фокусира вниманието на обществото върху функционирането на администрацията. Факторите, които обуславят този процес са политическите, икономически, технологически и социални промени, които настъпват в живота на обществото. Заедно с това възниква и необходимост от постигане на ефикасност и ефективност на административната дейност и дейностите по предоставяне на публични услуги. Изискванията на
гражданите към качеството и обхвата на публичните услуги се завишават, а сложността и размерът на възникващите проблеми и задачи надхвърля възможностите на традиционната администрация. Извежда се на преден план необходимостта от реформа в
институциите и организациите от публичния сектор. Една от целите на тази реформа е
преосмисляне на взаимоотношенията между държавата и гражданите. Гражданите започват да се възприемат като клиенти на администрацията и потребители на административните дейности и публични услуги. Това изисква нов управленски стил в
публичната администрация, чрез адаптиране и прилагане на подходи и инструменти,
използвани в бизнес администрацията. [2] Постигането на целите на реформата е сло40
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жен, дълъг и последователен процес, който зависи както от външните фактори на
влияние, така и от вътрешни. Основният фактор от вътрешната среда са служителите
и трудовото им поведение. То пряко зависи от удовлетвореността им от работата и позицията, която заемат в организацията, в частност в администрацията. [1] Удовлетворението от работата е психически феномен и е определящ фактор за привързаността
на служителите към дейността на организацията. Удовлетворените служители влагат
повече усилия в извършваната от тях дейност. Ето защо е необходимо не само да се
определи степента на удовлетвореност от трудовата дейност, но и обуславящите я
фактори. Всичко това обуславя актуалността на темата на настоящата разработка.
Обект и предмет на изследване
Обект на изследване в настоящата работа са служителите в Общинска администрация гр. Бургас, а предмет на изследване е степента на удовлетвореността им от
труда.
В Общината броя на заетите е 412 души, които са назначени по трудово правоотношение или са държавни служители. Съотношението ръководен персонал/ – служители е 13% към 87 %.
Цели и задачи
Основната цел на разработката е да се изследва удовлетвореността от работата
на заетите в Общинската администрация гр. Бургас и да се направят изводи и препоръки на база на получените резултати.
От така поставената цел произтичат следните задачи:
 Характеризиране на обекта на изследване – Община Бургас и профила на
служителите в нея.
 Избор на метод за провеждане на изследването.
 Провеждане на изследването със служители от общината.
 Обобщаване и анализ на резултатите.
 Формулиране на изводи от изследването и препоръки.
Какво е удовлетвореност от труда?
Според някои автори удовлетвореността е сложно и балансирано преживяване,
което е следствие от съгласуването на личността с условията на средата, а факторите,
от които зависи степента на удовлетворение са умора, монотонност, условия на труд,
ръководство, социални взаимоотношения и постижения.
Според Хърцбърг удовлетвореността и неудовлетвореността не са два полюса на
един континуум. Противоположността на удовлетворението не е неудовлетворението,
защото премахването на неудоволетворителните характеристики от работата няма
автоматично да я направи удовлетворяваща. Противоположността на удовлетворението е липсата на удовлетворението. А противоположността на неудовлетворението е
липса на неудовлетворение. [3]
Според двуфакторната теория на Хърцбърг съществуват фактори – мотиватори,
които могат да предвижат една личност от състояние на липса на удовлетворение към
състояние на удовлетворение. Такива фактори са например: постижения, признание,
характеристики на работата, отговорност и повишение. Според него съществува и
друга група фактори – стабилизатори, които ако не са налице, ще доведат служителите до състояние на неудовлетворение. Към тази група се отнасят заплащане и условия
на труд, техническа компетентност на началника, организационни политики и поведения, взаимоотношения с ръководителя, подчинените, фактори в личния живот, статус,
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сигурност на работното място. [3, 4] Удовлетворението от работата на служителите
влияе върху цялостното им трудово представяне. Затова отговорност на всеки мениджър е:
1) да работи за повишаване на нивото на действие на факторите мотиватори, за
да увеличи удовлетворението от труда у служителите;
2) да осигурява необходимото ниво на стабилизиращите фактори, за да предотврати появата на неудовлетворение от труда на персонала.
Инструментариум на изследването
Инструментариумът, който използваме за изследване е анкетата Job Satisfaction
Survey1, разработена от проф. Пол Спектър от Университета на Южна Флорида,
САЩ. [5,6]
Състои се от 36 въпроса – 18 отрицателно и 18 положително формулирани, групирани в 9 показателя. Показателите са: заплащане, възможности за повишение, стил
на работа на ръководителя, социални придобивки, поощрения, условия за работа, колеги, естество на работа, комуникация. Възможните отговори са подредени възходящо в рангова скала както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напълно несъгласен;
Несъгласен;
По-скоро несъгласен;
По скоро съгласен;
Съгласен;
Напълно съгласен;

Респондентите трябва да изберат един от възможните отговори.
Стойността на всеки показател варира от 4 до 24, общата удовлетвореност т.е
стойността получена от отговорите на всичките 36 въпроси е в границите между 36 до
216. Интерпретацията на резултатите от използването на JSS e съответно:
- За един показател – стойност 4-12 – неудовлетвореност, 12-16 – двойствено
отношение, 16 - 24 – удовлетвореност.
- За стойности от всички показатели – стойност 36-108 – неудовлетвореност,
108 - 144 – двойствено отношение, 144 - 216 – удовлетвореност.
В работата е използвана квотна извадка, като броят на анкетите е разпределен в
съответствие с квотите на ръководния персонал и служителите. На база на резултатите от анкетите са определени средните стойности за всеки показател и за всички показатели по групи – ръководители и служители.
В таблица 1 е представен профил на анкетираните по три признака както следва:

1

JSS, Copyright Paul E. Spector 1994, All rights reserved
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Относителен
дял

Признак

Пол

Възраст

Образование

Мъж
Жена
19-34г.
35-50г.
51-64г.
Средно
образование
Бакалавър
Магистър

24%
76%
14%
20%
66%
4%
26%
70%

Таблица 1: Профил на анкетираните

Анализ на данните и изводи
Резултатите след обработването на първичната информация са представени графично на фиг. 1 и фиг. 2.

Обща степен на удовлетвореност

151.9

Ръководители
131.9

Служители

Фиг. 1: Обща оценка на степента на удовлетвореност на двете групи персонал

Ръководители

Служители

Степен на удовлетвореност
16.9
16.2

Комуникация

20.4

Естество на работа

17.2
16.9
17.1

Колеги
12.3
11.7

Условия за работа
Поощрения
Социални придобивки

12.1

14.0
15.0

16.9

19.9
18.5
17.0

Стил на работа на ръководителя
Възможности за повишение

12.4

Заплащане

12.7

16.7

Фиг. 2: Оценка на степента на удовлетвореност по показатели и по групи
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Анализът на резултатите позволява да бъдат направени следните изводи:
1. Както се вижда от Фиг. 1, двете групи персонал попадат в различни категории по отношение на удовлетвореността си от работата. Ръководителите в Общинска
администрация гр. Бургас са удовлетворени, докато анкетираните служители, попадат
в категорията с двойственост на отношението към удовлетвореността от труда си.
2. Служителите са неудовлетворени от условията за работа и до голяма степен
от социалните придобивки, по който показател оценката им е на границата с неудовлетвореността.
3. Факторите, които в най-голяма степен допринасят за удовлетвореността от
труда на ръководителите са:
- естество на работа (20,4);
- стил на работа на ръководителите (19,9);
- възможности за повишение (17);
- комуникация (16,9);
- колеги (16,9);
- заплащане (16,7).
4. Факторите, които в най-голяма степен допринасят за удовлетвореността от
труда на служителите са:
- стил на работа на ръководителите (18,5);
- естество на работа (17,2);
- колеги (17,1);
- комуникация (16,2).
5. И при двете групи за чувството на удовлетвореност от труда най-малък е
приносът на условията за работа.
6. Данните показват, че най-голяма е разликата между мнението на служителите
и ръководителите по отношение на възможностите за повишение и заплащането на
труда.
7. Единственият фактор, допринасящ за удовлетвореността от труда, по който
служителите са с по-висок резултат от групата на ръководителите е свързан с колегите и колегиалните отношения.
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ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО РЕФЛЕКСИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ: ЕФЕКТИ, ДЕФЕКТИ, ФУНКЦИИ,
ДИСФУНКЦИИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СРЕДА.
ИГРА НА КОДОВЕ - КАРТИ НА ВЪЗПРИЯТИЕ
НА АУДИТОРИЯТА
Яница Маринова Маринова
Университет за национално и световно стопанство
Втора награда

TELEVISION AS A REFLECTION OF NATIONAL IDENTITY:
EFFECTS, DEFECTS, FUNCTION, DYSFUNCTION OF THE
COMMUNICATION MEDIUM. GAME CODES: MAPS OF
PERCEPTION OF THE AUDIENCE
Qnitza Marinova Marinova
University of National and World Economy
Анотация: Докладът разглежда корелационната връзка медии - аудитория и пораждащите се ефекти, дефекти в контекста на полето: рефлексия на националната идентичност. Обобщени са и анализирани емперични данни за предпочитанията
на аудиторията към тип предаване, най-често гледана телевизия и създаващите се
тенденции към търсене на конкретен тип продукт. В хода на проучването са ползвани картите на възприятията на Кац и Лазарцфелд, описани са дефекти като култивационния анализ и спиралата на мълчанието.
Abstract: The report examines the correlation media - audience and Multiplication effects,
defects in the context of the field: a reflection of the national identity. Summarized and
analyzed emerichni data about the preferences of the audience to the type of transmission,
most often watch TV and the emerging trends to look for a particular type of product. In the
course of the study used the maps of perception of Katz and Lazartsfeld described are
defects such as cultivation analysis and the spiral of silence.
Ключови думи: телевизия, рефлексия, аудитория, карти на възприятията, ефекти,
дефекти, спирала на мълчанието, доверие, медийно съдържание
Key words: television, reflection audtoriya maps of perception, effects, defects spiral
malchaniet, trust, media content

„Човек е това, в което вярва”– казва руският писател Чехов. Но в какво вярва
българинът? Целта на настоящата работа е да проследи доверието на аудиторията по
отношение на аудио-визуалното съдържание на телевизионния продукт.
Заредени с чувство за съвременност благодарение на телевизията, аудиторията
става косвен участник в замяна на ценностите. В книгата на Джоузеф Доминик
,,Динамика на масовата комуникация” се посочват редица изследвания и опити, които
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имат за цел да покажат връзката между гледането на телевизия и последващите ефекти от това върху нашето душевно състояние. Опитите показват пряка връзка с гледането на определени жанрове телевизионни предавания и прякото душевно състояние
на човек. Едни от най-често споменаваните ефекти са промяната във възприятията за
света около нас. Тъй като приемаме електронните медии за един бърз и нагледен източник на информация, реципиентите споделят мнението, че това означава точност.
Хората, гледали предавания с кражби и престъпници биват питани какво мислят
за обкръжаващия свят. Без да се замислят те отговарят, че светът е пълен наистина с
престъпления и дори ги е страх да излизат късно вечер от домовете си. Това изследване сравнено със статистически данни показва, че хората изкривяват тези данни подсъзнателно.
Хората, гледали сериали с изневери, измами и фалшивост, твърдят, че огромна
част от хората по света изневеряват. Всички сериали с толкова хиляди серии като
,,Дързост и красота”, например представят едни и същи сюжети с идентични проблеми. Но зрителят прониква в това и у него се създава усещане за вяра.
Дисентизация е терминът, който означава усещането за притъпяване чрез често
или постоянно подлагане на дразнителя (телевизора). Роботизира се съзнанието чрез
постоянно излагане на този модел. Изменя се душевността, рефлексията на медията
към аудиторията и обратният процес на аудиторията към медията: у нас се среща значително малко съпротивление към съдържанието поради икономически причини и редица частни интереси.
За целта могат да се направят изводи при изследване на външната среда, посредством Pest анализ и анализ на петте сили (виж фигури 1 и 2).
Политическите и регулаторните мерки са свързани с регулирането на съдържанието и разпространението, европейски директиви. Икономическите се отнасят до
конкурентната среда, намирането на инвестиране, сегментиране на пазара и запълване
на конкретна ниша със съдържание. Социо-културния профил на аудиторията е динамичен: профилираме аудиторията според възраст, населено място, вземаме предвид
динамиката. Технологичните показатели се развиват с бърз темп: иновации на секундата, онлайн телевизията, изместване на традиционното възприемане на връзката
телевизор-реципиент.
При разглеждане не петте сили се прави анализ на детайла: търсят се конкурентите, навлизането на нови играчи, заместителите на тази услуга.
Душевността на българите се променя и от липсата на нормално човешко общуване. Самото споделяне на ежедневни радости и тревоги е заменено от гледането на
най-новия епизод. Електронните медии и в частност телевизията се превръщат в своеобразна желана утеха за огромна част от населението. Образоват и разкриват всякакви събития. Но и изкривяват представите за света.
Новата информационна епоха, която настъпи, промени българинът от работещ в
забавляващ се човек. В хода на анализа се стъпва на моделите за третата вълна на
Алвин Тофлър, която ни въведе в епохата на инфотеймънта, идеята за ,,парадоксалното щастие” на Парсънс, според която аудиторията изпитва изкуствено щастие да
забрави проблемите в ежедневието си като гледа телевизия. Така за миг навлиза в
блендата на едно парадоксално щастие и задоволява ,,изкусветни потребности”, за
които говори Маркузе.
И за да се чувства част от цялото, за да споделя общата линия и да не се чувства
изолиран, започва да поема от култивирането на съдържанието по Гебнер, за да стигне до своята „спирала на мълчанието”. Култивационният анализ прави допускането,
че телевизията обработва (култивира) зрителите, като създава представа за света, която макар и неточна, се превръща в реалност тъй като хората вярват, че тя е реалност.
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И още нещо: хората вярват в телевизионната реалност и основават своите преценки,
изхождайки от представите си за реалността. Изследователите подхождат към телевизията като система от съобщения, повтарящи се образи на цели общности, които се
вграждат в по-общата представа за света. И тъй като става дума за общи представи за
света, тук е уместно да подчертаем значението на повествователния момент в ядрото
на Култивационния анализ. Разказването на истории се схваща като водеща нишка в
изгражданата теория. Гербнер вярва, че това, което отличава човешките същества от
другите животни е че ние живеем в свят, който е изграден от историите, които
разказваме (Gerbner, 1969).
Човешките същества живеят в свят, изживяван и реконструиран в множество
форми и модели на разказване на истории.
Телевизията осигурява безалтернативен начин за бърз и лесен достъп до развлечението в различните му форми. Хедонистичната функция на телевизията кореспондира с едно от древногръцките философски течения, което е издигнало удоволствието
в култ и го е провъзгласявало за главна цел в човешкия живот (от гръцки дума hedoneудоволствие). Хедонистичният подход към живота се свежда до преследването на
удоволствието на всяка цена и до откриването на източници на наслада и забавление.
Телевизията изкуствено създава и налага нови моди и образци на поведение. Отдалечава все повече българите от традициите си и от самите себе си. Предлага им чужди
продукции, вместо да провокира към разсъждение. Телевизията до такава степен е
притъпила сетивата, че дори да знаем, че сме манипулирани, се оставяме на произвола
на чуждите и родните продуценти. За броени години тв. форматите промениха мисленето, стандартите, народопсихологията на българина, наложиха нови модели на поведение.
Медиите, медийната и комуникационна система не би следвало да се изучават
изолирано, сами за себе си, в призмата на методологическия индивидуализъм. За да се
проумее действието, бездействието, въздействието им е необходимо да се поставят в
структурата на обществото, чийто посредници са. Ето оттук започва социологията на
медиите. Тази постановка е изведена от учените, които днес смятаме за родоначалници на теорията на медиите – Пол Лазарсфелд, Харолд Ласуел, Уилбър Шрам, Робърт
Мъртън, Тодор Петев, Христо Бонев и др.
Николай Хайтов изследва как телевизията променя, моделира личността. Той
казва: „Каквото телевизията посее, това ще жъне”. И допълва, че телевизията е найголямата наркомания.
През 1955, Елиу Катц и Пол Лазарсфелд издигат изследването на въздействията
(ефектите) на масовата комуникация по отношение на обществото като основна цел
на социологическите изследвания на комуникацията, независимо от конкретиката на
предмета им. [1]
Авторите моделират матрица от четири взаимосвързани фактора, които определят въздействието на комуникацията и трябва да бъдат анализирани в системна обвързаност – два от страна на реципиента: достъп и социалнопсихологическа нагласа,
както и два за комуникатора: вид медия и специфика на съдържанието. Е. Катц в своя
статия добавя към тях и социалния контекст.
В проведеното изследване за периода- януари – март 2015 г. сред респонденти на
различна възраст, социален статус, достъп до телевизия, се очертават следните тенденции в картата на възприятията:
Изследването е направено чрез анкетни карти и цели да изследва търсенето на
различен тип продукция в четирите ефирни телевизии: БНТ, Нова, Бтв, Тв7.
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По отношение на факторите достъп и социалнопсихологическа нагласа от страна
на реципиента се очертават следните изводи:
В големите населени места достъпът е лесен, бърз, механично се управлява с
дистанционното, гледането на телевизия е продиктувано най-вече от навика, да убия
време. Няма бариери при опериране и избор на канал, тенденцията спрямо социалнопсихологическата нагласа е към търсене и припознаване на тв формати, които информират – новини, и които развличат – сериали, реалити формати. Най-активният часови пояс е 19:00-22:00 ч. Най-активно гледащи сред респондентите са хора на средна
възраст, младото поколение няма изграден навик да седи пред телевизора, анкетираните младежи предпочитат онлайн телевизия. При тях трудно вниманието може да
бъде фокусирано за дълго, поради което често сменят чистотата. Те предпочитат предавания от тип игри: Сделка или не, Национална лотария и др.
По отношение на фактора вид медия и специфика на съдържанието:
Аудиторията в столицата и големите населени места търси частните канали: найголямо доверие се гласува на Нова тв, Бтв. Като съдържание се търсят предимно новини, публицистични предавания. В столицата се гледат и филми на честотите на специално профилирани канали. В столицата често тв. съдържание не е специфично подбирано, тъй като в големи фирми програмата е подбрана за целия ден и тя е механична част на фона на общата работа.
В малките населени места достъпа до телевизия на места е ограничен. В малки
селца не всеки може да си позволи да плаща за пълен пакет от програми – възрастните
хора предимно се доверяват на националната телевизия. На много места телевизора е
заменен от старото радио, макар този тип медиа да не може да осигури визуалния контакт. Спецификата на търсеното съдържание тук е малко по-различна, освен информационен поток с цел осведомяване, населението в малките градове гледа много сериали. Тук се развива резистентност към развлекателни продукти. Активно младо и
по-старо население отделя средно по два часа за гледане на сериали, често се оперира
между частните канали. Тук се търсят модели на споделянето – аудиторията иска да
види и открие част от себе си на екрана и това постига чрез следенето на сериали.
Активността на гледане на телевизия е в два интервала, за разлика от столицата и поголемите градове.
Веднъж активност между 12:00-15:00ч. и втори път между 19:00-22:00ч. Това е
белег, че гледането на телевизия в малките населени места е по-активно, по-търсено.
Ето защо и населението там по-лесно се доверява, не прави справка , проверка за това,
което му се предоставя, а го приема за вярно. Младото население, живеещо в малките
населени места е ограничено и от към скорост на интернет разпространение, тийнейджърите в малките села и градове гледат много повече телевизия, отколкото връстниците си в големите градове.
Изследване възприятията на аудиторията са направени по следните атрибути в
табличен вид: новини, сериали, реалити формати, сутрешен блок, култура. Най-често
респондентите са отбелязали, че гледат новините на БТВ, а най-предпочитани са сериалите на Нова тв. Най-често гледан е сутрешния информационен блок на БНТ, а
почти с равен дял се следят реалити форматите на Нова и Бтв. Най-малко култура се
търси на честотата на ТВ7 и почти по-равно е разпределението между Нова, Бтв и
БНТ.
Отношението между телевизия и аудитория по същество е вертикално. То не
променя посоката си, независимо дали се развива в демократично, тоталитарно или в
друг тип общество, тъй като винаги от горната страна е телевизията като обществена
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институция и авторитет, която по същество непрекъснато осъществява планирано, овластено въздействие върху аудиторията в качеството й на модерна ,разпръсната тълпа
(по Серж Московичи), стояща от долната страна на вертикала. Ето защо е пресилено
да се говори за общуване между телевизията и аудиторията.[2]
В „Спирала на мълчанието” се поражда страх от социална изолация. Явлението
се разглежда като форма на социален контрол на общественото мнение, особено при
кризи. Последствията са проява на социален конформизъм. На индивидуално равнище
гражданите, които не споделят мненията на лидери на мнозинството, обикновено мълчат, за да не породят неодобрение у хората от социалната среда. Самото мълчание
обаче ги изолира от други индивиди, които може и да споделят тяхното мнение.
Общественото мнение – нашата социална кожа е груповия конформизъм и натискът от страна на масмедиите. Поради страха от социална изолация, хората предпочитат да запазят гледната си точка мълчаливо, когато мислят че са малцинство. Може
и да не са, но същественото е че мислят че са малцинство. Медиите обикновено представят само две гледни точки по даден въпрос – с това те игнорират останалите.
Проблемът се връща при медиите отново, тъй като без тяхната помощ не може да
бъде огласено някакво противоположно мнение. Соц. диалог не се осъществява, а
плурализмът се превръща в желано, но неизпълнено намерение. В случай, че публичният дневен ред съдържа само една линия на разглеждане, когато медиите игнорират
важни въпроси на деня, тогава те престават да бъдат източници на обществено значима информация. Публиките ще потърсят други информационни източници. Германската изследователка на обществено мнение подчертава публичната роля на медиите –
„масовите посредници“ контролират изразяването, разпространението и публичното
обсъждане на гледни точки. Самото присъствие на масовите посредници във всекидневието, според Нойман, поражда социологически проблем: класически либерални
ценности на демокрацията като свобода на изказа и плурализъм на гледните точки са
застрашени от структурната еднаквост на новините, от нарастващата унификация на
актуалните образци(patterns) на действие, мислене и резултати.[3]
Спиралата на мълчание представлява „обратното огледало“ на съвременната
публичност. Принципът гледане в обратното огледало предполага внимание на контекста на вече отминали събития, соц. факти, чиито исторически измерения внасят
специфични влияния или отказа да бъде изявена някаква позиция.
Доверието в телевизията:
През 2012 г. от данните на Евробарометър стана ясно, че 68% от българите се
доверяват на телевизията, а 29% – не. В контраст на всеобщите очаквания в Европейския съюз (ЕС) като цяло доверието към малките екрани е около 48%. Ние, българите, вярваме повече от средното за ЕС, въпреки че чуваме кънтящите критики около
нас, че телевизията манипулира. По време на избори Орлин Спасов от фондация „Медийна демокрация” съобщава, че телевизията се е ползвала с най-голямо доверие от
гражданите в изборната кампания.
Проучване на фондациите „Конрад Аденауер”, „Медийна демокрация” и агенция
„Маркет линкс” за медийната среда у нас през 2013 г. показва, че хората главно се
информират от телевизията по политически и икономически въпроси.
62 на сто от хората твърдят,
че най-обективни са телевизиите,
а 29% са посочили онлайн медиите. Телевизиите са основен източник на политически
новини за 69% от запитаните, а онлайн медиите – за 20%. При жителите на столицата
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доверието в телевизията и онлайн медиите е почти изравнено – то е съответно 38 и
36%. Това е поводът за размисъл – защо резултатите в столицата са толкова различни и защо са точно такива. Отчита се ниско доверие в пресата. Едва 13% я смятат
за обективна, а само 4% от анкетираните казват, че вестниците са основният им източник на информация за политически събития.
Изследване за свободното време на институт „Отворено общество”, направено в
периода 16 юни – 6 юли 2014 г., показва, че 67,3% от пълнолетното население на
България гледа телевизия през свободното си време. Нещо повече, 90,6% от анкетираните лица гледат телевизия поне веднъж дневно със средна продължителност 2 ч. и
52 мин. Това подчертава изключителната важност на телевизията, защото тя не просто се ползва с високо доверие, но на практика е и основният начин за прекарване на
свободното време.
Телевизионните медии продължават да бъдат предпочитан и достоверен източник на информация, личи от изводите в проучването. Назад във времето през 2009 г.
от изследване на „Отворено общество” виждаме, че Би Ти Ви е най-гледаната телевизия – 72,8 % пред Нова ТВ, която е с 54%. Трета е БНТ1 – 38.5%.

Отворено общество, 2014 г.

През 2014 г. се оказва, че Би Ти Ви „държи фронта” и по доверие с 43%, след
нея се подрежда БНТ – 21%. Трета е Нова ТВ – 20%.
На въпрос „Ако имахте възможност да гледате телевизия само за половин час
на ден, какво бихте гледали?” 35.8 % от хората отговарят „новини”. Това е още едно
доказателство, че обществото вярва. Ако хората избираха алтернативен начин да се
информират, щяха да изберат да прекарат този половин час в гледане на развлекателни предавания например. Фактите доказват, че въпреки противоречивите мнения
„малките човечета в хола” на всяко семейство са големите информатори и са по-големи от всички други. Този модел перфектно обяснява усещането, че стойността или качеството на информацията в последно време намалява. Просто при ниските разходи за
произвеждане на информация и изчезналите бариери за навлизане на този пазар съвсем естествено предлагането се увеличава. Това от своя страна драстично намалява
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възможностите да продаваш информация. Просто вече каналите тя да стигне до хората са прекалено много и освен ако не произвеждаш нещо наистина уникално, няма как
да накараш някой да плаща за новини, данни или нещо, което може да получи безплатно другаде. Това е нещото, което постепенно унищожава бизнес моделите на традиционните медии по цял свят, като това има както прекрасни, така и страховити последици.

Pest анализ:
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Фигура 2:
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COMPERATIVE ANALYSIS OT THE TREE TYPES RIGHT
OF RETENTION
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Kristina Yulianova Filipova
Abstract: The purpose of the present work is to introduce а specific perspective, analysis
and comparison on some debatable issues on the subject The Right of Retention.
Key words: Rights of lien, prerequisites and consequences, comparison
В доктрината съществуват две становища за връзката на правото на задържане
(ПЗ) и възражението за неизпълнен договор. Първото обединява двете възражения в
един институт, като поставя изискването за конекситет. Според него чл. 90 ЗЗД урежда общото правило – несъщинско ПЗ, а чл. 91 ЗЗД в тесен смисъл – същинското. За
разлика от чл. 90 ЗЗД, нормата на чл. 91 ЗЗД няма характер на принцип [1]. Второто
становище разграничава ПЗ и възражението за неизпълнен договор в самостоятелни
институти, като се опира на това, че исторически са възникнали поотделно, конекситетът не е задължителна предпоставка за нито едно от тях, а и имат различна същност,
функции и последици [2]. В нашето законодателство са уредени три вида ПЗ: в полза
на владелеца за обезпечаване на претенциите му за разноски и подобрения, вещно
право на задържане (ВПЗ) – чл. 72, ал. 3 ЗС, облигационно право на задържане (ОПЗ)
в полза на държателя за обезпечаване на претенции във връзка със запазване, поправяне или подобряване на чужда движима вещ или за вреди от нея – чл. 91 ЗЗД и търговско право на задържане (ТПЗ), уредено в чл. 315 ТЗ. Настоящото сравнение на
правата се налага с оглед на релефното очертаване на аргументите в полза на двуполюсните становища, които заслужават анализ и подкрепа.

1

Вж. Кожухаров, А. Облигационно право, общо учение за облигационното отношение, Книга
първа, С., 1992, с. 168.
2
Вж. Калайджиев, А. Облигационно право, 2010, с. 274 и Конов, Т. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане, 1996, с. 71
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I. Общи положения и същност на ПЗ във вещното, облигационното и
търговското право
Правото на задържане по ЗС, вещното право на задържане (ВПЗ) е уредено в
разпоредбите на чл. 72, ал. 3. Съгласно този текст добросъвестният владелец има право да задържи вещта, до заплащане на подобренията и необходимите разноски за запазването й. Със същото право на задържане се ползва и недобросъвестният владелец,
направил подобрения със знанието и без противопоставянето на собственика – чл. 74,
ал. 2 ЗС и владелецът, получил владението по силата на предварителен договор, сключен със собственика – чл. 70, ал. 3 ЗС [3]. ПЗ в този смисъл имат и ползвателите, извършили подобрения върху имоти, подлежащи на връщане по ЗСПЗЗ [4]. Прието е общо тези лица да се означават като „добросъвестен подобрител” [5]. По своята същност
ВПЗ представлява отделно субективно право на добросъвестния владелец, което обезпечава вземанията за подобренията и необходимите разноски. То е обезпечително
насрещно право (възражение), което може да се упражни извънсъдебно или съдебно
срещу предявен ревандикационен иск с правно основание чл. 108 ЗС. То е от типа на
отлагателните възражения, тъй като владелецът се осъжда условно да върне вещта,
след като му бъдат платени разноските (необходими и полезни) [6]. Има акцесорен характер, не може да възникне и да се упражни, ако едното или другото вземане не
съществува за добросъвестния владелец [7]. Преобладаващото мнение в доктрината и
съдебната практика е, че няма вещноправен характер [8], тъй като има обезпечително
естество. ПЗ не е вещно право, то не следва имота и ще се прекрати с неговото напускане, с изгубване на владението. То се погасява с погасяване на вземането [9].
ПЗ от своя страна е възражение, с което се цели да се откаже връщане на чужда
движима вещ до едновременно удовлетворяване на изискуемо насрещно вземане във
връзка със запазване, поддържане, поправяне или подобрение на вещта или за вреди,
причинени от нея.
Подобно на ВПЗ, ОПЗ при принудително изпълнение върху вещта титулярът на
ПЗ (ретинентът) има право на предпочтително удовлетворяване. Правната същност на
ПЗ е обект на контроверсии. Повечето автори приемат, че има обезпечителна функция, то е акцесорно. Спори се дали правото е лично или абсолютно с вещен характер.
Съдебната практика споделя разбирането, че правото е лично, но че може да се упражнява и срещу недобросъвестния приобретател на вещта, като изтъква аналогията
на правото [10]. Недобросъвестен е този, който към момента на придобиване на вещта
е знаел, че е налице насрещно вземане на ретинента. Така се ограничава кръга на лицата, срещу които може да се упражнява ПЗ, необосновано само до недобросъвестния

3

Вж. Конов, Т. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане, „Регули”, 1996, с. 139
Вж. Боянов, Г. Вещно право, ИК „Авалон”, с. 96
5
Вж. Цончев, Кр. Подобренията, С., 2001, с. 116-135, ПП ВС 6-74
6
Вж. Петров, В. Марков, М., Вещно право - помагало, ”Сиби”, с. 61
7
Вж. Василев, Л. Българско вещно право, „Нова Звезда”, с. 76
8
Обр. Конов, Т, Възражение за неизпълнен договор и право на задържане – „Отношението
собственик – владелец е винаги вещно – владелецът нарушава правото на собственика да владее своята вещ и в този смисъл от гледна точка на собственика владението, включително и добросъвестното, е винаги неправомерно. В очите на владелеца, неговата фактическа власт не е
временна, той не е прекарист и няма или отрича да има облигационно задължение за връщане
на вещта.”, „Регули”, 1996, с. 140
9
Вж. Боянов, Г. Вещно право, ИК „Авалон”, С., с. 95
10
Вж. ТР 48- 1961- ОСГК
4
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приобретател на вещта. Това становище няма легална опора, нито може да се приеме
обосновката с аналогията на правото- законът посочва на кого може да се противопостави възражението. Упражняването на правото води до отлагане на изпълнението на
задължението на ретинента. Основната задача на задържането по чл. 91 ЗЗД е обезпечаване на ретинента срещу неплатежоспособността на длъжника, същевременно служи за доброволно удовлетворяване на претенцията чрез косвената принуда. Според Т.
Конов с оглед на последиците, които възникват ius retentionis е един особен законен
залог [11].
ТПЗ е уредено в чл. 315, ал. 1 от ТЗ [12] и е разновидност на ПЗ и на възражението за неизпълнен договор по чл. 90 и чл. 91 ЗЗД, като институти на гражданското
право. По своята същност не се различава от другите ПЗ и също е дилаторно възражение, целящо да отложи изпълнението до едновременното такова от страна на кредитора [13]. Различна е същността му, повлияна от спецификата на търговското право. Този
извод може да направим и от систематично място на разпоредбата му, закрепена в
част трета, глава двадесет и първа на ТЗ, съдържаща уредбата на търговските сделки.
На пръв поглед разпоредбата на чл. 315 ТЗ изисква ПЗ да бъде упражнено по отношение на двустранна търговска сделка [14]. Буквалното тълкуване на нормата на чл. 315
ТЗ би довело до резултат, който би противоречал на законодателната воля. Макар и да
е закрепено, че за реализацията на ТПЗ е необходимо и двете страни да са търговци не
би следвало невъзможността тя да се прилага и по отношение на едностранни търговски сделки, но с едно уточнение задържащата страна да не е търговец. ТПЗ не следва
да бъде приложимо ако страната, срещу която се задържа е субект на гражданското
право. В този случай следва да се приложи нормата на чл. 91 ЗЗД, освен ако не се касае до ценни книги. В доктрината е налично и противоположно мнение, че е можело
да се упражнява и срещу нетърговец, страна по едностранна търговска сделка с едно
изключение по отношение на обезпечаването на неизискуемо вземане по чл. 323, ал. 3
ТЗ (отм.), при което се е изисквало вземането да произтича от двустранна търговска
сделка [15].
II. Необходими положителни предпоставки за успешното им реализиране
Фактическият състав, от който възниква ВПЗ обхваща всички елементи на
добросъвестното владение, както и извършването на необходими и/или полезни разноски във владения имот [16]. Важна предпоставка за упражняване ВПЗ е вещта да се
намира във фактическата власт на владелеца, защото ако престане да я владее, ВПЗ
ще се погаси. По време на самото задържане той държи за собственика.
ОПЗ възниква при наличието кумулативно на предвидените в закона юридически факти – упражняване на фактическа власт добросъвестно върху движима вещ и
изискуемо вземане във връзка със запазване, поддържане, поправяне или подобряване
на вещта или за вреди, причинени от нея. Ius retentionis възниква за държателя, държа-

11

Вж. Конов, Т. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане, „Регули”, 1996, с. 74
Вж. чл. 315, ал. 1 ТЗ: „Търговецът има право на задържане за изискуемото си вземане срещу
друг търговец от сключена между тях сделка върху движимите вещи и ценните книги на длъжника, получени от него правомерно.”
13
Вж. Герджиков, О. Търговски сделки, ИК „Труд и право”, 2008, с. 75
14
Вж. пак там с. 28
15
Вж. Конов, Т. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане, „Регули”, 1996,
с. 152
16
Вж. Василев, Л. Българско вещно право, „Нова Звезда”, с. 76
12
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нето може да се упражнява и чрез другиго. Добросъвестният владелец няма интерес
само ако не стане собственик по чл. 78 ЗС, но правото възниква и за него, ако е придобил безвъзмездно и няма право да придобие по чл. 78 ЗС. ОПЗ не възниква за недобросъвестен ретинент – чл. 91, ал. 1 ЗЗД. Недобросъвестен е ретинентът, установил
фактическата си власт върху вещта с умишлени непозволени действия – с насилие
или по друг скрит начин. Обект на ОПЗ е движима вещ, в гражданския оборот, заедно
с принадлежностите и плодовете. Чл. 72, ал. 3 ЗС признава на добросъвестния владелец и приравнения на добросъвестен владелец ПЗ, следователно хипотеза в ЗЗД е поограничена. Относно конкуренцията ВПЗ е дадено само на владелец, а по ЗДД- владелец и държател, по ЗС предмет са всякакви вещи, а по ЗДД само движими, по ЗС се
обезпечават само необходимите и полезни разноски, докато по ЗЗД- необходимите и
полезни разноски и вреди. Втората предпоставка за ОПЗ е наличието на изискуемо
насрещно вземане във връзка със запазване, поддържане, поправяне или подобрение
на движима вещ или вредите, причинени от нея. Меродавни са необходимите, извънредните и полезните разноски. Поначало държателят не може да прави подобрения.
По правило вземането е парично, ретинентът се обезпечава включително и за лихвите.
Не съществува зависимост между стойността на задържаната вещ и стойността на
насрещното вземане. За всяка неизпълнена част може да се задържа цялата вещ. Изключение от правилото за неделимостта е ал. 2 на чл. 91 ЗЗД. Няма изискване вземането да е ликвидно.
Наред с общите предпоставки като насрещност, изискуемост на вземането, липсата на надлежно обезпечение и еднородност, неизпълнение на задължението от
страна на длъжника и упражняване на фактическа власт върху вещта, която да е получена правомерно ТПЗ съдържа и специфични такива. Те се разкриват в необходимостта да е налице търговска сделка. Определението за търговска сделка в нейните
разновидности – субективна, обективна и презумптивна, е закрепено от законодателя
в разпоредбата на чл. 286 ТЗ [17]. Само по отношение на този вид ПЗ е необходимо това изискване. По-широк е обхватът на ТПЗ от това, уредено в чл. 91 от ЗЗД, защото
освен движимите вещи в него се включват и ценните книги. Различава се и от ВПЗ, в
което са включени освен движимите, така и недвижимите вещи, но са изключени ценните книги. Видно от гореизложеното предметът на трите вида ПЗ не е идентичен и
служи за разграничаването им. Допълнително разграничение може да се направи въз
основа на липсата на необходимост за връзка между вземането и задържаната вещ нещо, което е абсолютно неприложимо за останалите два вида ПЗ, защото при тях или
се касае до подобрения, или до разноски свързани с поддържането, запазването, или
за вреди причинени от чужда вещ. С други думи казано ТПЗ ще е налице и без
конекситет [18]. Колкото до ТПЗ не е необходимо вземането да е парично, каквото е в
повечето случаи по чл. 91 ЗЗД [19]. Друга разлика се откроява в допълнителното
действие на ТПЗ. То съществува дори когато собствеността върху вещите е преминала върху кредитора, но същият следва да я прехвърли обратно и когато собствеността
е прехвърлена от трето лице върху кредиторът и последният трябва да я прехвърли

17
Вж. чл. 286 от ТЗ: „ал.1 Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с
упражняваното от него занятие; ал. 2 Търговски са и сделките по чл. 1, ал. 1 независимо от
качеството на лицата, които ги извършват; ал. 3 При съмнение се смята, че извършената от
търговеца сделка е свързана с неговото занятие.”
18
Вж. Конов, Т. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане, „Регули”, 1996,
с. 150
19
Вж. Калайджиев, А. Облигационно право – Обща част, Сиби, 2010, с. 284
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обратно на длъжника. Подобна уредба е чужда за ВПЗ и ОПЗ и поради спецификата
на търговското право е изключено приложението по аналогия.
Принципът за прилагането на ПЗ по отношение на изискуеми вземания важи и за
ТПЗ, но с малки изключения. При него е възможно успешното му упражняване и по
отношение на неизискуеми вземания, посочени в изрично случаи в чл. 315, ал. 5 ТЗоткрито производство по несъстоятелност спрямо длъжника и вече реализирано неуспешно принудително изпълнение спрямо същия. Това са особени хипотези неприложими за другите ПЗ, поради спецификата на отделния субект ЮЛ-търговец от ФЛ.
Тези хипотези визират създадена опасност за удовлетворението на кредитора и същевременно застрашаващи и търговския оборот. Те са сходни и с предпоставките чл. 71
ЗЗД по отношение на искането за изпълнение на неизискуемо задължение ако „длъжникът е станал неплатежоспособен”.
В чл. 315, ал. 6 ТЗ е въведена една интересна хипотеза относно действието на
ТПЗ. То се запазва щом обстоятелствата по предходната алинея са настъпили след
предаването на вещта, дори кредиторът да се е съгласил да постъпи с нея по определен начин или длъжникът е наредил друго до предаването й. Това са все хипотези,
при които ТПЗ би се погасило, но настъпилите обстоятелства визиращи затруднено
удовлетворяване му придават действие, независимо по-рано изявеното от длъжника
или кредитора.
III. Сравнение относно упражняването на трите вида ПЗ
ПЗ представлява възможност за отказ да се върне вещта до удовлетворяването
на вземането на ретинента. Ако ретинентът е изпаднал в забава преди насрещното му
вземане да е станало изискуемо или му е дадено надлежно обезпечение, в негова
полза не възниква право на задържане.
За разлика от правото на задържане по чл. 91, ал. 1 ЗЗД, което възниква само в
полза на държателя, то по чл. 72, ал. 3 ЗС ретинент може да бъде само владелец. ПЗ по
ЗЗД се простира само върху движими вещи, докато ретенцията на владелеца може да
бъде упражнена и върху недвижим имот. ПЗ на владелеца обезпечава само вземанията
му за подобрения и разноски за запазването на вещта, за разлика от ретенцията по чл.
91 ЗЗД, с която са обезпечени изискуемите вземания на държателя, не само за разноски, но и всички други вземания във връзка със запазване, поддържане или подобряване на чужда движима вещ или за вреди, причинени от нея [20]. Изразявано е становище, че съдебното решение, с което е признато ВПЗ се счита за изпълнително основание за събиране на дължимите суми [21]. ВПЗ е средство за защита правата на добросъвестния владелец, а не способ за „атака”. В този смисъл, не би трябвало съдебното
решение да признава ПЗ, защото това би заличило разликата между възражението,
което само препятства изпълнението на ищеца и насрещното осъждане, което изисква
нарочно съединяване на иск на подобрителя. Начинът на изпълнение при уважено
възражение се гарантира, чрез условния диспозитив на осъдителния иск за предаване
на имота, уважен срещу подобрителя. Изпълняемост на съдебно решение, с което е
признато право на задържане може да се противопостави само косвено – не на задължения собственик, а на трети лица – взискатели, които искат продан на подобрения
имот. Спрямо третите лица не следва да се упражнява задържане затова имотът в
такава хипотеза следва да бъде продаден, а владелецът да използва съдебното решение, за да получи заделените за него суми при разпределението на цената (чл. 495
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Вж. Конов, Т. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане, „Регули”, 1996, с. 140
Вж. Боянов, Г. Вещно право, ИК „Авалон”, с. 95
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ал. 2 ГПК). Бившият добросъвестен владелец започва да държи имота за собственика,
поради което за периода на задържането му дължи обезщетение за ползването и връщане на естествените и гражданските плодове от този имот. Собственикът през този
период придобива по приращение както подобренията, така и плодовете от имота [22].
Или по друг начин казано, самото упражняване на ПЗ от страна на добросъвестния
владелец не изключва действието на чл. 71 ЗС, от което следва той да заплати на собственика обезщетение за ползването и връщане на плодовете за времето след предявяване на иска за ревандикация до фактическото освобождаване на имота. Основателността на задържането е само основателност на отказа да се върне имота в натура, не
източник на право да се придобият плодовете от имота, получени след ревандикацията, нито пък да продължава използването му безплатно след този момент [23]. В
този смисъл е и съдебната практика: „Правото на задържане по чл. 72, ал. 3 ЗС не дава
право на държателя да събира доходите от имота и да го използува за задоволяване на
свои нужди след предявяването на иска за връщането му.” [24], „Правото на задържане, признато за обезпечаване на вземане за подобрения върху вещта, не обхваща и
безвъзмездното ползуване на тази вещ до погасяване правото на задържане. Кредиторът, в чиято полза е признато това право, дължи на собственика на вещта добивите от
вещта като недобросъвестен владелец.” [25].
При ОПЗ, по подобие на ВПЗ е възможно позоваването на правото извънсъдебно, като практиката допуска и упражняването му с конклудентни действия и съдебно
чрез възражение или иск. Извънсъдебното упражняване не прекъсва погасителната
давност. Възражението пред съд може да се предяви за пръв път и пред втора инстанция [26]. Ретинентът може да избира между посесорна и петиторна защита и да защитава фактическата си власт върху вещта [27]. Той може, чрез action quasi Serviana да
търси вещта от всяко лице, включително и от собственика, придобил на деривативно
основание след възникване на ПЗ. Ретинентът трябва да полага грижи за вещта като
добър стопанин, ако не е уговорено друго, той няма право да си служи с нея. Длъжен
е да събира плодовете на вещта, но не може да прихваща срещу вземането си. Ако
пазенето на вещта е свързано със значителни разноски или неудобства, ретинентът
може да поиска от съда да я продаде и сумата да с вложи в банка. Ако има опасност
вещта да се развали, ретинентът или собственикът могат да поискат от съда да разреши продажбата й.
За ТПЗ важат общите правила по отношение на упражняването му. То може да
бъде извънсъдебно или съдебно упражнено. Наличната възможност за удовлетворяване от стойността на вещта е приложимо и по това ПЗ наподобява заложното право [28].
Изхождайки от особеностите на търговския залог би следвало да се даде превес на
съдебното удовлетворяване от стойността на вещта. По отношение на обикновения
търговски залог е възможно извънсъдебно удовлетворяване в случаите на наличен
писмен договор с достоверна дата и изрична уговорка на страните, освен при бързоразвалящи се вещи с пазарна или борсова цена. Невъзможно е страните да уговорят
писмено ПЗ, тъй като то представлява възражение срещу насрещна претенция, поради
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Вж. Георгиев, А. Практически въпроси на собствеността, ИК „Труд и право”, с. 149
Вж. Василев, Л. Българско вещно право, „Нова Звезда”, с. 78
Вж. р. № 1058 от 25.III.1960 по гр. д. № 1516/60, I г. о
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Вж. р. № 556 от 17.Х.1960 по гр. д. № 4215/60, IV г. о.
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Вж. ТР 1- 2001- ОСГК, опр. 54- 2000- IV г. о.
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Вж. Калайджиев, А. Облигационно право, 2010, с. 280
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Вж. Герджиков, О. Търговски сделки, ИК „Труд и право”, 2008, с. 78
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което би следвало да не се прилага извънсъдебното удовлетворяване. Интересен е
въпросът по отношение на бързоразвалящите се вещи, защото самата им извънсъдебна продажба би довела до необходимостта да се вложат сумите, получени при нея в
банка по сметка на длъжника. При ОПЗ е налична възможността кредиторът да поиска от съда да продаде и да вложи в банка по сметка на длъжника. Видно от гореописаното е налично субсидиарно приложение на гражданския закон с едно облекчение
липсата на задължение за искане на разрешение за продажбата от съда, но при бързоразвалящите се вещи е необходимо да имат пазарна или борсова цена, подобно изискване не е присъщо за гражданския закон.
IV. Противопоставимост и привилегия
По правило ВПЗ, което има добросъвестният владелец за вземанията си от необходими разноски или направени подобрения, може да се упражни само срещу собственика на имота и неговите универсални правоприемници, който е притежавал правото на собственост през времето на извършване на съответните поправки и подобрения, т.е само срещу длъжника по тези вземания, а не и срещу последващи нови собственици на имота. Това следва от личния характер на ПЗ, в противен случай бихме
приели, че има вещноправен характер, какъвто бе уточнено, че няма. Но от разпоредбите на чл. 72 ЗС не става съвсем ясно срещу кого може да бъде насочено ПЗ. В практиката се засяга въпросът: „Може ли добросъвестният владелец – подобрител на недвижим имот, да упражни ПЗ за вземанията си от извършени подобрения и срещу третото лице – купувач на имота, което е купило същия, след като подобренията са били
вече направени.” [29]. Несправедливо спрямо добросъвестния владелец би било да му
бъде отречено ПЗ, когато недобросъвестен приобретател на имота е знаел, че подобренията се извършват от лице, различно от собственика на имота. Купувачът е бил
недобросъвестен и действал в противоречие с морала и с оглед принципите на справедливостта би трябвало да се допусне ПЗ и спрямо него. Но първо ще трябва добросъвестният владелец да обори добросъвестността на приобретателя, тъй като тя се
предполага. В този смисъл е и съдебната практика: „Добросъвестният владелец – подобрител на недвижим имот, може да упражни правото си на задържане не само срещу собственика на имота, който е бил такъв по време на извършване на подобренията,
но и срещу купувача, който е придобил собствеността на същия имот след извършване на подобренията, ако последният е недобросъвестен. ПЗ не може да се упражни
спрямо добросъвестния купувач – приобретател на имота.” [30], „Добросъвестният
владелец може да предяви иск за заплащане стойността на подобренията, които е направил и за признаване правото да задържи вещта до заплащане на тези подобрения,
не само срещу собственика на вещта, който е бил такъв по времето, когато са извършени подобренията, но и срещу недобросъвестния й приобретател.”[31]. Недобросъвестни следват да бъдат и приобретателите, които са знаели към момента на придобиването, че владелец упражнява ПЗ върху имота, като е достатъчно самото знание, а не
кой точно владелец, за каква сума и т.н. [32].
Освен, че чрез ПЗ бившият владелец гарантира своето вземане срещу собственика, той става и привилегирован кредитор по силата на чл. 134, т. 4 ЗЗД – дори стои
пред тези които имат ипотека върху същия имот.

29

Вж. ТР № 48 от 3.IV.1961 по гр. д. № 26/61, ОСГК
Вж. пак там
Вж. р. 37/1988 по г.д. 637/1987, IV г. о. ВС
32
Вж. Петров, В., Марков, М. Вещно право - помагало, „Сиби”, с. 61
30

31
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При продажба привилегията остава върху цената. Ретинентът разполага с право
на предпочтително удовлетворяване от вещта, става присъединен по право взискател.
Ако продажната цена не покрива изцяло вземането и лихвата за остатъка, участва
като хирографарен кредитор. При конкуренция между повече от едно ПЗ , когато едно
и също лице държи за други лица, първо се удовлетворява последния, а след това
предходните. Съразмерно се удовлетворяват тези държатели, чието ретенционно право е възникнало едновременно. При доброволно изгубване на държането се прекратява ПЗ, респективно при установяване на нова фактическа власт се променя реда на
привилегиите. ПЗ се прекратява със загубване на фактическата власт върху вещта или
погиването й, както и при представяне на надлежно обезпечение, защото се губи обезпечителния характер. Поради акцесорността, с погасяване по давност на главното вземане се погасява и ПЗ.
ТПЗ е непротивопоставимо по отношение на трети лица, освен ако не могат да
им се противопоставят възраженията, които ретинентът има по отношение на вземането си към насрещната страна. Може да се противопостави на кредиторите на
насрещната страна. Също като ПЗ по чл. 91 ЗЗД, ТПЗ е противопоставимо по отношение на частните недобросъвестни и универсалните правоприемници на длъжника [33].
Друга разлика в режимите на различните ПЗ се откроява в липсата на привилегия по
отношение на ТПЗ.
В заключение може да се каже, че ВПЗ и ОПЗ стоят близо едно до друго по отношение на своето сходство, но не следва да възприемаме традиционното схващане,
че ВПЗ, ОПЗ и ТПЗ са еднакво явление като изключваме разликите между тях. ТПЗ
поради своята специфика се отклонява от тях и наподобява възражението за неизпълнен договор поради липсата на изискване за конекситет, макар и залогоподобният
характер на ТПЗ да изключва отъждествяването им не следва да го отъждествяваме с
другите две ПЗ, а по-скоро да го отделим като самостоятелен подвид.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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РОБО-ПРИНТЕРЪТ „PRINTY”
Галина Иванова Величкова
Бургаски свободен университет
Втора награда

THE ROBO-PRINT „PRINTY”
Galina Ivanova Velichkova
Burgas Free University

Abstract: This project shows how a complex built device, which is used in people’s life for
example a printer, can be constructed and worked very well only with Lego Mind Storm
NXT 2.0. It helps for people to thinking more abstract and has logical thoughts.
Key words: lego, robo-print, servomotors, sensors, base and horizontal modules.
1. Въведение
„Printy” е lego модел на едноцветен принтер, който с помощта на маркер, молив
или химикал изобразява различни фигури или надписи. Идеята на този проект възникна по време на провеждане на учебни занятия в „Школа по роботика” към Бургаски
свободен университет. Принтерът и както роботите, разработени от тази школа, ще
бъдат описани в специализираното помагало към школата.
2. Същност на проекта
„Printy” представлява декартов робот, който има възможност да рисува в равнината хоризонтални (а), вертикални (b) или диагонални (c) линии, които са изобразени
на фиг 1.

Фиг. 2: Начин за рисуване на принтера

Конструираният принтер се базира на комплекта „Lego MindStorm NXT 2.0”
като елементите от този комплект изпълняват основните функции на проекта.
„Printy”, както всеки друг принтер. При изобразяване на линиите принтерът сваля
моливника, така че да започне да рисува във вертикална или хоризонтална посока.
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3. Елементи на принтера
Основните елементи на принтерът се разделят на две части – lego и non-lego компоненти. Lego частите са тези елементи, които изпълняват функциите на принтера. Те
са изброени от по-долните редове.

NXT компютър или брикс (от анг. eз. bricks) е основният елемент, чрез който се изпълнява специализираната програма, като предава „заповеди” на останалите
lego елементи (като сервомотор и сензорите). Компютърът се състои от 7 порта, чрез
които се свързват с останалите елементи на принтера (пример на сервомотор свързан
с NXT компютър е показан на фиг 2).

Фиг. 3: Свързване на сервомотори на NXT компютър


Серво двигателят има вграден ротационен енкодер, служещ за измерване
който измерва разстоянието изминато от роботите. Това дава възможност за прецизиране ротационните движения и пълен контрол на двигателя в рамките на ниво на
точност.

Светлинният сензор включва светлоизлъчващ диод LED (от анг. ез lightemitting diode LED), чието включване и изключване може да се задава софтуерно.
Светлинният сензор разполага също така и с фото-приемник. Това позволява да се измери отразената LED светлина от един обект или естествената светлина, падаща върху сензора.

Сензорът за допир е обикновен, но изключително прецизен инструмент,
който открива кога неговия преден бутон е натиснат или освободен и е в състояние да
преброи единични и/или множество натискания.
Non-lego компонентите са: лист хартия (за предпочитане да е бял цвят, заради
светлинният сензор), пишещо устройство, тоест химикал, молив или маркер и тиксо,
който не позволява маркерът да оцветява LEGO конструкцията.
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Конструкция на принтерът
Конструкцията на проекта „Printy” изисква разделянето му два основни модула,
за да има възможност принтерът да функционира правилно. Двата модула на проекта
са база и хоризонтален модул. По-нагледно на фигура 3 е показа как се разделя принтерът и кой елементи в кой модул се включва.

Фиг. 4: Двата модула на принтера

Както се вижда, базата се състои от NXT компютър, вертикален мотор и вертикални ролки (в случая колелета). Вертикалният мотор служи за задвижване на листа
или помага при изобразяването на вертикалните линии. Хоризонталният модул съдържа два серво двигателя – единия за повдигане и сваляне на моливника и втория за
хоризонтално движение или чертане на хоризонтална линия.
4. Програмиране на проекта
Софтуерът на проекта се програмира от специализираната програма „Lego
MindStorms NXT 2.0”. Самият софтуер работи, на принципа Drag and Drop, чрез който
се добавят блокове, описващи двигателите или сензорите и тяхната работа на различни видове проекти.
Идеята на програмата на „Printy”, наречена „Logo” е да изобрази логото и надписа на „NXT 2.0” (фиг.4).

Фиг. 5: Идеята на програма „Logo"
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Програмата се състои от два типови блока. Първият или основният описват
действия на моливника при изобразяването. А в втория тип се програмира кои серво
мотори или сензори да работят в дадения основен тип блок.

Блок LiftPen – по името си подсказва, че първото действие, което трябва да
се извърши е да се повдигне моливника. При неговото действие е необходимо само се
добави блок на единият двигател. В този случай използваме „мотора на молива”, тъй
като е свързан с NXT компютъра чрез порт С. Избираме си порт С от програмата и
нагласяме в коя посока ще се движи и каква мощност да използва.

Фиг. 6: Програмиране на блок LiftPen

Фиг. 7: Настройка на мотор С


Блок LowerPen – чрез този блок моторът на молива сваля нивото на моливника до нивото да листа, за да има възможност молива да начертае линиите. За целта
моторът е настроен да работи в два режима – в първия, се сваля молива, а във вторият –
намалява натиска към молива.

Фиг. 8: Блок LowerPen
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Блок ResetHorizontal – за прецизност на печата е необходимо да се знае
началната позиция. За целта тя е дефинирана в горният край на листа. Принтерът
винаги започва да рисува от този ъгъл на страницата и след това проследява неговата
позиция по отношение на тази отправна точка. Създаването на този блок, който движи молива по хоризонталния модул по цялата страница, като започва от лявата му
страна. Модулът спира да се движи, когато натисне сензора за допир и опусне този
сензор. Ротационният енкодер в моторите се нулира в този момент и молива заема
своята първоначална позиция.

Фиг. 9: Блок ReseHorizontal

Блок ResetVertical – Когато се поставя лист, този блок придвижва листа
до датчика за светлина, така че да разпознае белия цвят. След това насочва хартията
навътре в устройството, за да се освободи напрежението от листа. Сензорът за
ротация във вертикалния мотор се нулира, когато хартията е в правилна вертикална
позиция.

Фиг. 10: Блок ResetVertical

Блок Horizontal – Този блок, както и следващият определят движението
на молива и се използват, когато моливът е свален( начертава линия) или вдигнат (не
чертае линия). Ако хоризонталния мотор се върти напред при определен брой степени, хоризонталния модул се движи надясно. Задвижването му в обратна посока ще се
премести на ляво. За работата на блок Horizontal е необходимо да се добави стойност,
по която се ориентира посоката на хоризонталния модул: ако е положително движението е надясно, ако е отрицателно наляво.
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Фиг. 11: Блок Horizontal

Блок Vertical – Както при блок Horizontal и той получава стойности, които
се въвеждат от програмата, но предвижва базата или по-точно листа. Ако получената
стойност е положителна то листа се придвижва в посока към принтера, при отрицателна я отхвърля. Другата функция на този блок е да накара принтера да изобрази вертикална линия.

Фиг. 12: Блок Vertical

Блок Eject – Този блок отхвърля листа, като светилният сензор открива, че
вече не съществува лист за чертане. От която точка, моторът се движи в продължение
за няколко секунди, за да увери, че листа не е в принтера и спира. При програмирането на този блок е задължително да се добави блока LiftPen, за се преврати чертането
на излишни линии.
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Фиг. 13: Блок Eject
5. Заключение
Описаният проект „Printy” показва как сложно-построено устройство като принтер може да работи безпроблемно, ако е направен от lego елементи. Чрез работата по
конструкцията се развива възможността за абстрактно мислене.
Освен програмата си, която може да работи чрез поставянето на блокове, има
възможност NXT компютъра да се програмира с компютърните езици като C, Matlab,
Java, C# и др. Това позволява да се разширят идеите за по-иновативни роботи за
бъдеще.
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АКТИВЕН ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ –
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Стопанска Академия „Д.А. Ценов“
Втора награда
и
Отличен доклад от Студентския съвет на БСУ
Анотация: Активният портфейлен мениджмънт е предизвикателство както за инвестиционната теория, така и за инвестиционната практика. Прилагането на АПМ
в условията на диверсификация, портфейлиране и класиране на финансови активи,
котирани на Borsa Istanbul позволява създаването на алфа свръх-доходност.
Ключови думи: Алфа полу-стандартно отклонение, Абсолютно бета отклонение,
АПМ, ППМ, МПТ
Abstract: The Active Portfolio Management is a challenge both for the investment theory,
and for the investment practice. The application of APM through diversification, portfolio
creation and rating of financial assets, quoted on Borsa Istanbul permits the creation of
alpha.
Key words: Alpha semi-standard deviation, Absolute beta deviation, APM, PPM, MPT

1. Въведение
Целта на доклада е да представи активния портфейлен мениджмънт (АПМ) от
теоретична гледна точка и фундаменталните принципи, на които той стъпва. Към
целта под формата на поставени задачи, може да бъде включено и аргументирането
на АПМ, посредством емпиричното му тестване. Обект на изследване са нововъзникващите пазари, в частност турския капиталов пазар – Borsa Istanbul. За предмет на изследването са избрани турският индекс BIST 100, съставляващите го компании и изградени от тях портфейли. Използваните емпирични данни са за периода януари 2010 –
декември 2014, а стойностите, които се изследват, са на седмична база. Източник на
използваната информация е платформата Capital IQ на S&P. Изследователската теза,
която научната разработка поставя е че „Активния портфейлен мениджмънт се представя по-добре от пасивния си еквивалент“.
2. Изложение
Модерната портфейлна теория стъпва на следните основни закономерности –
инвеститора да преследва максимална очаквана доходност при дадено количество
поет риск или обратно да поема минимален риск при дадено ниво на очаквана доходност. Това той може да постигне чрез разпределение на персоналното си богатството
между различни финансови активи.
АПМ стъпва върху същите закономерности, но предлага своя собствена – инвеститора може да преследва една допълнителна доходност, произтичаща от активното
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управление на инвестицията по време на инвестиционния хоризонт. Тази допълнителна доходност е позната като алфа. В разработката последователно ще бъдат тествани различни методологии за ППМ, тяхното видоизменение за целите на АПМ и резултатите, които и едните и другите постигат както помежду си, така и спрямо пазара.
Последователно ще бъдат въведени, разгледани и тествани „наивната“ диверсификация, класическото портфейлиране и евристичното класиране.
2.1. Диверсификация
Идеята на диверсификацията е богатството да се разпределя между максимален
брой активи, като това позволява риска от инвестицията да се разпредели между всички тях. По този начин всеки икономически, пазарен и ценови шок ще окаже по-слабо
въздействие върху инвестицията, тъй инвестицията в различни активи означава и различна рискова експозиция в резултат на всеки от тях. Диверсификацията от гледна
точка на ППМ представлява еднократно разпределение на богатството между всички
налични активи и чакането до края на инвестиционния хоризонт. От гледна точка
АПМ това разпределение на богатството между всички налични активи трябва да се
повтаря многократно. Но тук възниква въпроса как е възможно активно да се управлява инвестиция във всички активи? Отговорът се крие в съотношението между отделните активи, т.нар. им тегла. АПМ при диверсификация е възможен посредством промяната на теглата на отделните активи в общата инвестиция.
За изчисляване на теглата на активите се използва следната методология: А) на
база на седмични доходности за последните шест месеца (януари 2010 – юни 2010) се
на всички активи към момент
(по начало
калкулират средните доходности (
на всички средни доходности на
юли 2010); Б) Изчислява се средната стойност (
активите към момент ; В) Изчислява се отклонението
на средната доходност на всеки актив от средната стойност на всички активи; Г) Изчисленото отклонесе използва като тегло на акцията в общата инвестиция. Когато отклонението
ние
е отрицателно са възможни два варианта: а) пазара да позволява отрицателни тегла,
популярни в инвестиционната теория и практика като къси продажби1; б) пазара не
позволява отрицателни тегла. В зависимост от ситуацията инвеститора изгражда
портфейл с или без участието на къси продажби, като във втория случай е необходимо изключването на отрицателните тегла и преразпределението на стойностите им
между останалите активи.
На Фигура 1 с
е представена реализираната шестмесечна доходност на пазарния индекс BIST 100, докато с
са представени същите на различни портфейли. Пасивните портфейли при наличие (SS) и забрана (NSS) за къси продажби се представят слабо, на моменти под пазарната доходност. Обратно при активните, през целия разгледан период, доходността е над пазарната. Разликата между доходността на
активните и пасивните портфейли е търсената резултативна от АПМ алфа. Положителните ѐ стойност през целия разгледан период са емпирично доказателство за влидността на изследователската теза.

1

Къса продажба на актив е налице, когато към дадения момент той не е притежаван.
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Фигура 1 - Портфейлно представяне на APM и PPM при диверсификация

2.2. Портфейлиране
Портфейлирането надгражда над диверсификацията, добавяйки възможността за
анализ, селекция и последваща комбинация между определени финансови активи въз
основа на специфични техни свойства. Идеята е риска от инвестицията да не се разпредели между максимален брой активи, а върху точно онези, които чрез своето взаимодействие ще неутрализират най-голяма част от него. В най-чистият си вид ППМ
представлява точно портфейлиране – разпределение на богатството между дадени активи и чакане реализацията им в края на инвестиционния хоризонт. АПМ добавя към
същото необходимостта от промяна на активите, в които се инвестира.
Съществуват различни модели за изграждане на портфейл от финансови активи,
без значение дали става дума за пасивен или активен. Моделът, който ще бъде използван в разработката е еднофакторен, при който доходността и риска на всеки актив се
обвързват с пазарния индекс BIST 100, бенчмарк на Borsa Istanbul. Едно от предимствата на модела е че директно извежда под формата на регресионен коефициент търсената от АПМ алфа. След като същата бъде калкулирана, се изчисляват и рисковата
експозиция на активите спрямо индекса (бета коефициенти) и очакваните им доходности. За база както при диверсификацията се използват историческите седмични
доходности за последните шест месеца. Последна стъпка преди изграждането на
портфейл е селекция на активи, които да влязат в него. Същите ще се подберат въз
основа на въведения собствен измерител Absolute beta deviation, който се изчислява по
уравнение (1):

(1)
Показателя
измерва колко свръх-доходност притежава даден актив за всеки
процент отклонение от пазарния индекс, спрямо който е анализиран. По-високата
стойност на
би означавала че актива съумява да „бие“ пазара с възможно най74
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малко отклонение от него2. След калкулиране на показателя за всички финансови
активи са селектирани единствено тези, влизащи в най-горния децил3. Въз основа на
така селектираните активи са изградени портфейли с максимална възможна алфа
свръх-доходност и портфейлна бета равна на едно. След шест месеца активния портфейл се ребалансира, като отново се селектира най-горния децил по новите стойности
на показателя
. Представянето на двата портфейла може да се проследи на
Фигура 2.

Фигура 2 - Портфейлно представяне на APM и PPM при портфейлиране

За разлика от диверсификацията при портфейлирането се наблюдава любопитен
резултат – в два периода алфата от АПМ е с отрицателни стойности. С изключение на
две конкретни полугодия, през останалата част от разгледания период АПМ отново
съумява да се представи по добре от ППМ и това личи по относително стабилната
допълнителна доходност от над 20%, дори достигаща до 45% към края на 2013 година. Емпирично класическото портфейлиране потвърждава поставената в разработката
теза.
2.3. Класиране
Изграждането на портфейл от акции/активи чрез класиране е класически метод,
стъпващ върху лекота, яснота и логика4. Идеята е всички активи, които могат да бъдат
включени в портфейла да бъдат групирани и класирани по даден критерий. Този критерий може да е от най-разнообразно естество, фундаментален, технически, количествен, обективен или субективен. Въз основа на така направената класация, инвеститора
взема съзнателното решение в каква част от класираните активи да инвестира. От
гледна точка на разгледаната тематика, това е пасивен портфейлен мениджмънт. За да
се трансформира в активен е необходимо повтарянето на процеса класиране по време
на инвестиционния хоризонт, с цел ребалансиране на инвестицията в онези активи,

2

Най-малко отклонение от пазара даден актив реализира когато има
. На теория е възможно за даден период актива да има
, което ще направи изчисляването на
невъзможно, тъй като
.
3
Горните 10% от активите, имащи най-високи стойности на измерения показател.
4
ПЪТЕВ. Пл., Н. Канарян., Управление на Портфейла, АБАГАР, 2008, стр. 642
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които започват да удовлетворяват избраните от инвеститора качествени и количествени критерии за подбор.
В разработката за целите на евристично класиране е въведен собствен критерий
5
, представляващ съотношението на позитивното и негативното полу-стандартно
на свръх-доходността на акцията
, над пазарната доотклонение
ходност. Калкулирането на коефициента е представено в уравнение (2). По-високата
показва че през разгледания исторически период реализираната
стойност на
свръх-доходност на акцията над пазарната доходност се е отклонявала по-често в позитивна, отколкото в негативна посока. Подборът на акциите с най-високи стойности
стъпва на допускането че същото ще се повтори и в бъдеще – реализираните
на
от тях свръх-доходности ще се отклоняват в позитивна посока. По смисъла на АПМ
свръх-доходността е търсената алфа.

(2)

В центъра на класирането пада селекцията, за сметка на оптимизацията на съотношението между селектираните финансови активите. Поради тази причина съставените по АПМ и ППМ портфейли не са нищо повече от инвестиции, равно разпределени между класираните по критерий активи. Разликата между АПМ и ППМ отново
произтича от повторното класиране и селектиране на активите по време на инвестиционния хоризонт (през вече избрания период от шест месеца). Представянето на
портфейлите може да се проследи на Фигура 3.
Подобно на диверсификацията и портфейлирането, тук отново наблюдаваме
емпирично доказателство за валидността на АПМ – през целия разгледан период
реализираната от активния портфейл доходност е по-висока от тази от пасивния портфейл. Впечатление обаче прави специфичната за точно този модел свръх-доходност
спрямо пазарния индекс. Нейното измерване и включване в графиката се дължи на
факта че към дадени моменти доходността както на активния, така и на пасивния
портфейл пада под пазарната доходност. Това се дължи на цялостната идея на модела,
която за разлика от останалите започва с моделирането на очаквана и реализирана
риск-премия спрямо пазара, а не цялостна очаквана и реализирана доходност.
Към началото на периода реализираната алфа е около 90% но с времето започва
да спада. Видимо е налице зависимост между нея и движението на пазара, тъй като
стойността ѐ пада под пазарната когато самата пазарна доходност става отрицателна.
Това се дължи на спецификата на модела, който стъпва на зависимостта на само част
от доходността (риск-премията) на акциите от пазара. Към края на разгледания период създадената алфа от АПМ е малко над 5%, докато пазарната доходност, към
която се добавя тя е около 12%. Несигурната алфа обаче е достатъчен емпиричен аргумент към поставената в разработката теза – АПМ съумява да се представи по добре
от ППМ.

5

Alpha Semi-standard Deviation
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Фигура 3 - Портфейлно представяне на APM и PPM при класиране

3. Сравнителен анализ
След разглеждане на различните модели за разпределение на богатството на
инвеститора между различни финансови модели е редно между тях да бъде направена
съпоставка. Целта на такова сравнение би била изтъкването кои са специфичните особености на конкретния модел, какви са неговите предимства и недостатъци? За сравнение на успеваемостта на моделите ще се разгледа представянето на АПМ и ППМ и
по-конкретно създадената във всеки модел алфа свръх-доходност, като емпирично
доказателство на поставената авторска теза че „АПМ се представя по-добре от пасивния си еквивалент“. От съществена важност за доказването на поставената теза е
обекта, в чиято среда емпирично се тества валидността ѐ – нововъзникващия турски
пазар (Borsa Istanbul). Умението за осъществяване на АПМ в среда различна от тази
на вече развит пазар позволява от една страна инвеститора да прояви майсторство в
управлението на персоналния си портфейл, а от друга на АПМ да се докаже като валиден и работещ на практика модел за управление на портфейла.
На Таблица 2Error! Reference source not found. може да бъде проследено
представянето на АПМ спрямо различните модели. С 1.1. и 1.2. е обозначена създадената алфа чрез диверсификация респективно с наличие или забрана за къси продажби.
С 2. е показана алфата при чисто портфейлиране, докато 3.1. и 3.2. са активната и
пазарната алфа при класиране. Впечатлението, което всеки модел прави е постоянно
позитивните стойности на алфа свръх-доходност, която се наблюдава при всички
модели. Налице са само три случая в които АПМ дава отрицателна алфа, като в
случая това се получава при модела на портфейлиране и при съпоставяне на свръхдоходността от АПМ при класиране спрямо пазарната доходност.
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Таблица 2 - Сравнение между създадената от различните модели алфа
Year
1.1. SS Alpha
1.2. NSS Alpha
2. SIM Alpha
3.1. Active Alpha
3.2. Market Alpha
Rm

2010
60%
40%
19%
46%
56%
15%

73%
55%
23%
56%
33%
-19%

2011
55%
42%
24%
38%
1%
-24%

2012
67%
44%
34%
40%
37%
21%

37%
31%
-14%
41%
50%
24%

46%
40%
41%
40%
22%
-9%

2013
35%
23%
-12%
26%
-9%
-39%

51%
28%
20%
41%
62%
27%

2014
37%
33%
17%
5%
6%
8%

На Фигура 4 е представена общата алфа, която всеки един модел създава за целия разгледан период (юни 2010 – декември 2014). Най-висока свръх-доходност създава диверсифицирана инвестиция при наличие на къси продажби, но възможността
за реализирането на такава доходност е почти и само теоретична, но невъзможна на
практика. Изключвайки нея диверсифицирана инвестиция без къси продажби и класиране дават почти едни и същи резултати. Изненадващо най-лошо се представя чистото
портфейлиране, но дори ниската стойност на добавената доходност е многократно над
пазарната доходност.

Фигура 4 - Обща Свръх-доходност за периода

4. Заключение, изводи и препоръки
Въз основа на прегледа на фундаменталните особености на АПМ и емпирично
тестване на същите, в разработката беше направен опит за доказване на следната
изследователска теза „АПМ се представя по-добре от ППМ“. Основен извод, който
може да бъде направен е че активния портфейлния мениджмънт би позволил на инвеститора посредством управление на разпределения от него капитал, да се възползва
от краткосрочните и моментните състояние и предимства на дадени активи спрямо
други. Това е особено важно в среда като днешната, където икономическата нестабилност и финансовата несигурност водят до загубата на капитал у много професионални
и непрофесионални, еднолични и институционални инвеститори. Възможността всичко това да се случи на нововъзникващ пазар, какъвто е турския дава реален достъп дори и на лицата предлагащи капитали от България и Балканите.
Литература:
1.

ПЪТЕВ. Пл., Н. Канарян., Управление на Портфейла, АБАГАР, 2008.
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УСТОЙЧИВОСТ И КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО
ПРИ ДЕЦА В НОРМА И ДЕЦА СЪС СИНДРОМА „ХАДВ”
(„ADHD”) – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Пенка Барозова
Бургаски свободен университет
Трета награда

STABILITY AND CONCENTRATION OF ATTENTION
FOR CHILDREN IN NORM AND CHILDREN WITH „ADHD”
SYNDROM – COMPARATIVE ANALYSIS
Penka Barozova
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Abstract: In this report are presented results of comparative analysis of the attention
attributes for children in norm and children with „ADHD” disorder. The study covers two
attributes of children’s attention – stability and concentration for 34 children in primary
school age (8-9 years).
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Хиперактивност с дефицит на внимание (ХАДВ, ADHD)
Разстройството или синдромът „Хиперактивност с дефицит на внимание”
(„Аttention deficit hyperactivity disorder”) съществува от хилядолетия. Известно е, че
още Хипократ описва свои пациенти с „ускорена реакция на сетивни възприятия, но
същевременно нямащи постоянство, тъй като душата им минава бързо в друга емоция”. Хипократ обяснява това с „надмощието на огъня над водата”.
Първото съвременно описание на разстройството е от д-р Хайнрих Хофман –
1845 г. Първите изследвания и терапевтични опити са правени в САЩ.
В последните години се говори за увеличаване на хиперактивността у децата,
синдромът ADHD придобива размери, близки до епидемични. Според Американската
психиатрична асоциация (1994 г.) от 3 до 5% от учениците страдат от разстройството
ХАДВ (ADHD) и по-често момчетата. През периода 2000-2005 г. в САЩ медикаментозно лекуваните деца с този проблем са се увеличавали с над 11% годишно. Данни от
2005 г. сочат, че над 12% от децата на планетата са засегнати от синдрома.
Разстройството ХАДВ се изразява в: невнимание, импулсивност и прекомерна моторна активност, които водят до трудности в ученето и социални проблеми
[2]. Хората с такова разстройство имат трудности във фокусиране на вниманието по
начини, подпомагащи оптималното им адаптиране към средата.
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Децата с със синдрома ХАДВ имат няколко различни симптоми [6]:
‐ лесно се разсейват от нерелевантни гледки и звуци;
‐ податливи са на грешки в работата – поради небрежност;
‐ склонни са да забравят или губят необходими учебни принадлежности;
‐ не успяват да прочетат правилно и докрай инструкциите;
‐ обикновено прескачат от една незавършена задача към следваща.
Освен самите деца, проблемът засяга още родители, учители, съученици, специалисти от различни области – изследователи, педагози, психолози, психиатри, лекари...
Мненията за „синдрома” или „разстройството” ХАДВ (ADHD) се простират от
пълно отричане до категорично приемане на диагнозата ADHD (вкл. последващо
медикаментозно лечение).
Има различни теории за произхода на разстройството ХАДВ [2]. Ето някои от тях:
‐ Унаследеност и предаване в семейството. Тази концепция се опира на изследвания на мозъчното функциониране на деца с такова разстройство, а именно – анормално мозъчно функциониране, изразяващо се в намалени електрична активност и
кръвен поток във фронталните дялове на мозъчната кора [2]. Същите автори докладват за забавяне растежа на мозъка при деца с такова разстройство, в резултат остава
по-малък отколкото при децата в норма.
‐ Връзката на проблема с мозъчни наранявания.
‐ Свързаност с фактори на средата. Отчитат се от една страна: пренатална
обремененост с вредни вещества и най-вече наркотични (дрога, алкохол, тютюн), от
друга страна: допълнителни увреждания с токсични вещества от все по-замърсената
околна среда (и особено олово), както и високи нива на стрес в семейството (пр. деца
на нещастни бракове).
‐ Увреждане на мозъка на бебетата с формалдехид и алуминиеви съединения
от ваксини, анестетици и др.[8]
‐ Прекомерната употреба на някои хранителни добавки и особено на захар [6].
‐ Връзка с гледането на динамични ТВ-програми и екшън-видеоигри [6].
Понятието „внимание”. Концентрация и устойчивост на вниманието
Вниманието е специализиран психичен процес, който има интегративна
функция за цялостно и действено преживяване на ситуацията [3]. Вниманието е
средството, чрез което активно преработваме информацията – от огромно количество
до ограничено, така че да използваме благоразумно психичните си ресурси [6]. To е
познавателен психичен процес на активно насочване и съсредоточаване на съзнаниeто
и психичната дейност върху една страна (сфера, факт, детайл, нюанс...) от реалността
при игнориране на всичко останало... [7]. Вниманието е и механизъм за реализация
на активността на Аза и затова често се отъждествява със съзнанието. Предназначението му е да селектира стимулите в полето на възприятието, да определя приоритетите, да удържа едни цели за сметка на други, да избира определени поведенчески
отговори измежду множество от възможни [3]. Има различни възгледи в за вниманието в зависимост от това, дали в структурата на човешката психика то е единен селективен процес или е множествен. Класическият възглед твърди, че вниманието е
единно и се разпределя или превключва и се преживява като субективен феномен в първо лице, ед.ч. като компетентност на Аза. Според множествения възглед,
вниманието е сборно понятие за множество механизми за селекция в структурата на
човешката психика (зрително, слухово, емоционално, съзнателно...).
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Основните свойства на вниманието са: фокус и периферия, обем, концентрация, превключваемост, разпределеност, устойчивост, повлияване от инструкция.
От тях, във връзка с целите на настоящото изследване, ще разгледаме само концентрация и устойчивост на вниманието:
‐ Концентрация на вниманието е съсредоточеност и висока будност на преживяването върху част от ситуационното поле.
‐ Устойчивост на вниманието е съпротивляемост на отвличащи въздействия.
Измерва се с интензивността на стимулите, достатъчни да отклонят вниманието от съответния обект.
Изследване на устойчивостта и концентрацията на вниманието на деца в
начална училищна възраст
Целта на изследването е да установи съществуват ли различия с степента на изразеност на двете свойства на вниманието в двете групи деца – със синдрома „ХАДВ”
и в норма, да се направи сравнителен анализ на резултатите и някои заключения.
Инструментариум:
За целите на изследването са използвани два диагностични теста:
1. Проба на Пиерон-Рутер за устойчивост на вниманието [1] – Проба 1.
2. Проба на Тулуз и Пиерон за концентрация на вниманието [1] – Проба 2.
Постановка на изследването:
Изследването на устойчивостта и концентрацията на вниманието се реализира в
две групи деца от начална училищна възраст (8-9 години) – от две Бургаски ОУ:
‐ Eкспериментална група – деца с ХАДВ – 10, от които 4 момичета и 6 момчета
(децата са подбрани от класните ръководители и педагогическите съветници);
‐ Контролна група - деца в норма – 24 (13 момичета и 11 момчета).
Резултати от изследването:
Въведени са величините:
‐ Време за изпълнение на теста – Т [мин],
‐ Показател за устойчивост на вниманието U = М/N%
‐ Показател за концентрация на вниманието С = М/N %
‐ Брой на верните отговори на конкретната проба – М
‐ Брой на всички верни отговори за дадена проба – N
Резултатите от изследването са представени в 4 таблици и една графика:
‐ Табл.1, 2 и 3 – съдържат данни от експерименталната и контролната група,
‐ Табл. 4 – Устойчивост и концентрация на вниманието – сравнителен анализ;
‐ Графика 1 – „Концентрация на вниманието”, изготвена по резултатите от
табл.4.
В табл. 4 – сравнителен анализ – са представени усреднените стойности на двата
изследвани показателя за всяка от групите (и по-точно на подгрупите на момичетата и
момчетата – м., ж.), а от таблицата стойностите на показателя С (концентрация на
вниманието) са представени на графика 1.
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Табл. 1 – Експериментална група (ХАДВ) - данни от Проби 1 и 2
Дете-пол

Възраст

U%= М/N,
проба 1

T[мин.]
проба 1

C% =М/N
проба 2

T [мин.]
проба 2

К. момиче

8 г. ІІкл.

99

4

68,4

3

М. момиче

8 г. ІІ кл.

100

3,75

75

5

С. момиче

8г. ІІ кл.

100

2

92,85

3

А. момиче

8 г. ІІ кл.

100

4

71,2

5

В. момче

9 г. ІІІ кл.

99

3

91

5

Г. момче

8 г. ІІ кл.

100

2

95,3

5

С. момче

8 г. ІІ кл.

100

3

65,7

5

Б. момче

8 г. ІІ кл.

100

3

96,4

5

Р. момче

8 г. ІІ кл.

99

2

82,8

4

Д. момче

9 г. ІІІ кл.

100

3

96,4

5

Табл. 2 – Контролна група - момичета в норма - данни от Проби 1 и 2
Дете

Възраст

U%= М/N
проба 1

T[мин.]
проба1

C%= М/N
проба 2

T[мин.]
проба 2

1. Б.

8 г.ІІ кл.

100

4

43,4

2

2. Е.

9 г.ІІ кл.

98

3

71,4

4

3. Л.

8 г.ІІ кл.

98

3

89,6

3

4. К.

8 г.ІІ кл.

100

3

89,3

3

5. М.

8 г.ІІ кл.

100

3

96,5

5

6. Д.

8 г.ІІ кл.

98

3

91,8

4

7. Д.

8 г.ІІ кл.

100

3

87,7

5

8. С.

8 г.ІІ кл.

100

3

89,2

4

9. Л.

8 г.ІІ кл.

100

4

76,8

5

10. Н.

8 г.ІІ кл.

100

3

93,2

5

11. С.

8 г.ІІ кл.

100

3

100

3

12. Т.

8 г.ІІ кл.

100

3

95,4

5

13. Е.

8 г.ІІ кл.

100

3

98,2

4
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Табл. 3 – Контролна група – момчета в норма –
данни от Проби 1 и 2
Дете

Възраст

U%=М/N
проба 1

T[мин.]
проба 1

C%=М/N
проба 2

T[мин.]
проба 2

1. М.

8 г. ІІ кл.

100

2

96

2

2. М.

8 г. ІІ кл.

99

3

87,7

4

3. К.

8 г. ІІ кл.

98

3

92,2

5

4. И.

10 г.

95

7

96,5

5

5. Ж.

8 г. ІІ кл.

99

2

78,4

2

6. Г.

8 г. ІІ кл.

100

3,5

93

5

7. М.

8 г. ІІ кл.

99

2

96

4

8. К.

9 г. ІІ кл.

100

3

98,1

4

9. В.

7 г. ІІ кл.

100

3

92,2

4

10. Д.

8 г. ІІ кл.

100

2

92,8

5

11. Н.

8 г. ІІ кл.

100

1

96,55

3

Табл. 4 - Устойчивост и концентрация на вниманието –
сравнителен анализ
ГРУПИ

U%/=М/N
Проба 1

Т[мин.]
Проба 1

C%=М/N
Проба 2

Т[мин.]
Проба 2

Ж.– норма

99,5

3,15

86,35

4

Ж.– ХА

99,75

3,45

76,86

4

Ж.– ср.

99,59

3,22

84,11

4

М.– норма

99,10

2,86

92,68

3,90

М.– ХА

99,67

2,67

87,93

4,33

М. – ср.

99,35

2,79

91,00

4,06
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Графика 1 – Концентрация на вниманието
(Групи: М.ХА, М.Н., М.СР., Ж.ХА, Ж.Н., Ж.СР.)

Изводи:
1. Разликите в показателя за устойчивост на вниманието в 2-те изследвани групи
са незначителни /затова не сме ги представили графично/, докато в стойностите на
показателя за концентрация на вниманието се забелязват по-изразени различия.
2. Според нашето изследване, синдромът ХАДВ засяга предимно концентрацията на вниманието, а незначително – устойчивостта на вниманието!
3. Наблюдава се по-голяма стойност на времето Т при хиперактивните момчета
(4,33 мин.) за разлика от всички останали групи и подгрупи ( до 4 мин.)
4. Наблюдава се по-ниска стойност на С /концентрация на вниманието/ – 76,86%
при хиперактивните момичета, за разлика на всички останали групи (над 86%).
Допълнителна интерпретация на резултатите от изследването:
Забелязва се, че 4 „хиперактивни момчета” имат високи стойности на С (показателя за концентрация на вниманието) – подобно на момчетата в норма. Този експериментален факт ме кара да се замисля и да си задам някои въпроси:
Замисляме ли се достатъчно, етикирайки децата като „хиперактивни”? И дали
неправилното етикиране не носи негативни последствия за самите деца? Проблемът
за етикирането, за оценъчното отношение е много деликатен, особено когато става
дума за деца, чиято психика все още се формира и ние, възрастните, участваме в този
процес. Отново се изправяме пред проблема за отговорността – за съзнателното й поемане или за избягването й.
Дали част от свръхактивните деца не са неправилно етикирани като ХАДВ? И
ако „да”, има ли от това негативни последствия за тях и какви? Как това се отразява
на тяхната психика и развитие?
Има ли начини за редуциране разрастването на проблема „хиперактивност” при
децата? А за превенцията му?
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Проблемът „ХАДВ” е достатъчно сериозен и актуален, за да привлече още научни изследвания и много работа от страна на различни специалисти – за търсене на
начини за превенция и за неговото снижаване. В името на децата!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТЧЕТНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
ПРАВНА УРЕДБА. СУБЕКТИ
Лора Петрова Любенова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Трета награда

THE PROPRIETARY ACCOUNTANCY RESPONSIBILITY.
LEGISLATION. SUBJECTS
Lora Petrova Lyubenova

Abstract: Proprietary accountancy responsibility is the result of subsequent financial
control. Its legal framework is mainly on the Law on public financial inspection. But there
are also some provisions about its regulation in the Law on obligations and contracts and in
the Labour code. Only by their comparison could be reached the essence of the institute
and the range of their legal entities could be determined.
Key words: comparison, damage, property, responsibility, subject
Отговорността е един от най-важните институти на правото. Тя е съвкупност от
задължителни за спазване правни норми за поведение и едновременно закриля правата на страните в правоотношението. Финансовото право не разполага със своя собствена отговорност. То ползва всички налични видове такава – наказателна, административна, дисциплинарна и гражданска отговорност. Те могат да бъдат кумулирани, с
едно изключение – не може да се обединяват наказателна и административна отговорност, защото едно деяние не може да е едновременно административно нарушение и
престъпление.
Обект на текущата разработка е именно гражданската отговорност на Финансовото право, наричана още Имуществена отчетническа отговорност (ИОО), тъй като тя
съществено се различава от тази в Гражданското право.Съотношението е обща в
Гражданското право към специална във Финансовото такова.
Мястото на гражданската отговорност е в гражданското право, но по традиция е
уредена във финансовото право по две съображения:
 тази отговорност е последица от упражнен финансов контрол;
 има много специфики, които не се покриват изцяло със Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Относно ИОО съществуват четири теории, от които две са основни:
1. Имуществената отчетническа отговорност е договорна отговорност –
основание се намира в трудовия договор, защото лицата, които са субекти на тази отговорност стъпват в трудови правоотношения и в качеството си на отчетници им се
поверяват имуществени, материални или парични ценности. В резултат на неизпълнение на трудовите си задължения се стига до причиняване на вреди. Слабото място на
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тази теория е, че към такава отговорност могат да се привличат само лица по трудов
договор.
2. Имуществената отчетническа отговорност е деликтна отговорност –
защото фактическият състав е същият, като при гражданската деликтна отговорност –
вреда, противоправно поведение, причинно-следствена връзка и вина. При тази
теория отговорност носят не само лицата по трудов договор, а всички лица на които
им е поверено държавно или общинско имущество.
3. Имуществената отчетническа отговорност има смесен характер.
4. Имуществената отчетническа отговорност е специфична (самостоятелна) отговорност – тази теория среща сравнително малка подкрепа в правната
доктрина.
Както вече бе упоменато по-горе, ИОО е резултат от последващ финансов контрол. В процеса на осъществяване на финансово-стопанската дейност и по-точно при
изпълнение на длъжностните си задължения, длъжностните лица с виновното си поведение, изразяващо се в действие или бездействие, причиняват вреди, за които по нашето законодателство е предвидена имуществена отговорност.
Едно от най-ефективните и широко прилагани в практиката на държавния финансов контрол средства за въздействие върху проверяваните лица, които виновно
причиняват вреди, е безспорно имуществената отговорност по Закона за държавната
финансова инспекция (ЗДФИ). Известно е, че една от конкретните задачи на финансово-контролните органи е да установят причинените вреди на инспектираните обекти.
Изпълнението на това, произтичащо от закона, задължение се осъществява чрез прилагане на системата на имуществената отговорност. Тя има за цел да отстранява отрицателните последици от виновните и противоправни действия или бездействия на
отчетниците, в резултат, на които са причинени вреди на инспектирания обект.
Втората основна причина, заради която подобен вид отговорност е уредена във
Финансовото право, са именно спецификите, които не са нормативно уредени в Закона за задълженията и договорите и не могат да бъдат регулирани от този закон. Общата гражданска отговорност за причинени вреди е регламентирана с разпоредбата на
чл.45 от ЗЗД, съгласно която всеки, който причини вреди другиму, е длъжен да ги
покрива.
ЗДФИ регламентира имуществена отговорност на отчетниците, която по своята
правна същност е отговорност за непозволено увреждане. Само един задълбочен сравнителен анализ между разпоредбите на гражданския и на финансовия закон ще се установят различията.
Гражданската отговорност може да се носи както от физически, така и от юридически лица, без да са носители на специални качества. Същите могат да бъдат и увредени. Като вредите могат да бъдат, както имуществени, така и не имуществени. Няма
значение от какво произтича вредата. При реализирането на гражданската отговорност може да бъде търсено обезщетение, както за имуществени и неимуществени вреди, така и за пропуснати ползи.
ИОО се носи само от физическо лице, което има качеството отчетник в широкия
смисъл на това понятие, което виновно и противоправно е причинило вреда на инспектирания обект при изпълнението на отчетните си функции. Разлики има и при причинените вреди. Отговорност се носи само за реално причинените имуществени такива. В ЗДФИ са установени особености, изразяващи се в това, че са посочени изчерпателно случаите, в които се носи имуществена отговорност. В останалите случаи може
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да се стигне до административнонаказателна отговорност. Иначе хипотезите, при които ще се стигне до носене на пълна ИОО са изброени в чл.21 ЗДФИ:
Първата хипотеза е вредите да са причинени умишлено. В случая става дума
за умишлено причинен граждански деликт. Не става дума за престъпление. Когато
вредата е причинена от престъпление, е без значение дали то е умишлено или непредпазливо – тогава обаче лицата ще носят наказателна отговорност по реда на НПК и в
наказателния процес може да се разгледа и гражданският иск. Основанието престъпление не е посочено в чл. 21 ЗДФИ.
Втората хипотеза е вредата да е от липси. Това е легален термин, употребяван
само във финансовото законодателство. Обичайното определение за липса е разликата
между повереното, отчетеното и намереното в наличност като в това се състои вредата. Тук отговорността се обосновава с неизпълнението на общото задължение на отчетника да пази повереното имущество. Когато е установено противоправно поведение, ще се знае причината за вредата и няма да става дума за липса. Така отчетникът
има интерес да доказва, че вредата е причинена по непредпазливост.
Третата хипотеза е когато вредата е причинена не при или по повод изпълнение на служебни или трудови задължения. При тази хипотеза отчетникът е причинил
вреди не по повод на работата си, а на лично основание.
Четвъртата хипотеза е посочена в чл. 21 (4) ЗДФИ, където е предвидено, че
отговорност носят лицата, които са разпоредили или са допуснали незаконни плащания. Такава отговорност могат да носят само ръководни лица, които могат да издават
властнически актове, чрез които да разпореждат, или чрез бездействие са допуснали
незаконно плащане (Например: незаконно изплатени награди, премии).
За да се носи имуществената отчетническа отговорност освен една от горепосочените хипотези, трябва да са налице и четири кумулативно дадени предпоставки, а
именно: пряко причинена вреда, противоправно поведение, причинна връзка между
предходните две предпоставки и вина.1
Реализацията на имуществената отговорност се осъществява чрез исково производство по реда на ГПК. То се осъществява пред съда въз основа на редовно съставен
при вътрешен одит акт за начет. Отговорността по гражданското право се реализира
по общия исков ред.
Всичко изложено до момента дава достатъчно основание да се счита, че имуществената отговорност по ЗДФИ е специфична разновидност на гражданската отговорност по ЗЗД.
Норми, които регламентират имуществената отговорност има и в КТ, (в специален раздел ІІ на глава X). Според чл.206, ал.1, за вреда причинена от работник или
служител по небрежност при или по повод изпълнение на трудовите задължения, отговорността е в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение. Когато такава вреда е причинена от ръководител, включително непосредствен ръководител, отговорността е в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение(чл.206,ал.2). По естество
това задължение е една вторична, санкционна правна последица от извършеното вредоносно нарушение на трудовото задължение.
Спорен е въпросът каква е имуществената отговорност на работника и служителя – деликтна или договорна. Като това разделение намира отражение само в две

1

Предпоставките са обективни и подлежат на доказване с изключение на вината, която е
субективна по своята същност. Тя не се доказва, а се предполага. Установи ли се истинността и
наличието на останалите предпоставки, то се смята, че и вината е на лице.
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насоки. Първата е свързана с границите на отговорността – от тезата за договорния
характер следва тезата, че работникът или служителят отговарят само за преките вреди, които са били предвидими (чл 82 ЗЗД), в при обратната хипотеза, той би отговарял
за всички преки вреди (чл.51 ЗЗД). Втората насока е размера на отговорността при
насрещно съпричиняване (компенсация). Тук договорният длъжник може изцяло да
бъде освободен от отговорност (чл. 83, ал. 1 ЗЗД), а на делинквента може да бъде наймного намалена (чл. 51, ал.2 ЗЗД). Професор В. Мръчков поддържа първата (договорната) теза, обосновавайки се на характера на трудовото отношение. То е двустранно,
от типа на облигационните отношения. Имуществена отговорност е санкционна
последица от нарушаването на задължение, съществуващо по силата и включено в съдържанието на такова двустранно правно отношение.
Както вече стана ясно уредбата съдържаща се в КТ, не изчерпва материалната
регламентация на отговорността на работниците и служителите за вредите причинени
в рамките на трудовото правоотношение. Задължение на всички, които работят, и
участват с труда си във възпроизводствения процес на материални блага, е да се грижат за обществена собственост. Това са работници, служители, ръководители, контролни органи. Налице е затруднение – как да се определи принципно, но конкретно
кога тези лица ще отговарят по КТ и кога ще носят ИОО по реда на ЗДФИ, за причинените от тях вреди. Дублирането и липсата на съгласуваност на нормативната уредба
с тази на ЗДФИ, поставят въпроса за разграничителната линия в приложното поле на
режимите на отговорността. Отговорът на този въпрос не е никак лесен при съществуващото „разноезичие” в уредбата.
Запазването на материалната уредба на имуществената отговорност в КТ, паралелно с тази по ЗДФИ, налага извода, че разграничителната линия на в приложението
на двата закона трябва да бъде прокарана според това дали вредата е причинена при
отчетническо увреждане в рамките на трудово правоотношение – при изпълнение на
специфичните отчетнически задължения като елемент на трудовото правоотношение.
Прилагането на трудовия режим предпоставя увреждане при изпълнение на трудови
задължения (в рамките на приложното поле на КТ), независимо от тяхната специфика.
То не изисква увреждането да е констатирано при извършване на дейностите, посочени в чл.23 ЗДФИ. Това различие може да се отрази най-много на приложимостта на
специфичните правила за отчетническите увреждания по единия или другия закон.
За да се опрости, в известна степен, отговорът на поставеният въпрос, предварително трябва да се отрече компетентността на органите на финансовата инспекция, да
прилагат ограничената имуществена отговорност на работниците и служителите,
включително и парични начети в случаите на ограничена такава по чл. 207, ал. 1 КТ.
Това разбиране се подкрепя от две обстоятелства. Първото е свързано с отмяната на
чл. 210, ал. 6 от КТ, с което компетентността на държавните финансовоконтролни органи да осъществяват ограничена имуществена отговорност на работници и служители по ред, определен в специален закон, беше отнета. Такава компетентността на финансово контролните органи не е предвидена и с действащия ЗДФИ. Второто обстоятелство е свързано с това, че след ЗДФК, включително и действащия ЗДФИ, финансовото контролното производство не съдържа нито материална, нито процесуална уредба на ограничената ИОО.
Така въпросът за разграничителната линия по прилагането на имуществената отговорност се свежда с издирването на специфични състави на пълната отговорност по
КТ, които не са предвидени по ЗДФИ, и на тази основа – определянето на компетентността на държавните финансовоконтролни органи да привличат към отговорност за
тези състави на увреждане. Такъв състав е престъпно причиняване на вреди (чл.203,
ал.2 КТ). Този състав не фигурира в ЗДФИ. Следователно финансовоконтролните ор89
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гани не са компетентни да приложат отговорността по този състав. Компетенциите им
се разпростират върху материалноправния режим, установен в ЗДФИ. Тяхната компетентност е по-широка в сравнение с тази на увредения работодател по КТ само в едно
отношение. Както се посочи те могат да прилагат предвидената в ЗДФИ отговорност
за съответния състав независимо от наличието или липсата на трудово правоотношение между увредения и причинителя на вредата. Но това не означава, че те не могат
да прилагат отговорността и за състави, които не фигурират в ЗДФИ. Разширената им
компетентност не се разпростира до прилагането на отговорността за състави на увреждане, за които специалният закон, който урежда тяхната дейност, не ги е оправомощил, защото разширението на тяхната компетентност е по-скоро субективно, а не
предметно.
От горе изложеното става ясно, че едно лица може да понесе или ИОО, или
гражданска отговорност, в зависимост от качеството, с което се е проявили при своето
противоправно действие или бездействие.
В теорията съществува определение за субекти на ИОО. „Субекти на ИОО могат
да бъдат правосубектни физически лица, които да се конституират като страни в отговорносттно правоотношение, възникнало в резултат на виновно причинена от тях вреда на поверения обект, установена при извършване на финансова инспекция”2.
Тази формулировка не включва в себе си трети лица, които са се обогатили неоснователно, в резултат от настъпването на вредата и често е определяна от представителите на правната доктрина като непълна.
Съдебната практика също е формулирала разбиранията си по отношение на субетките на ИОО3. Това са отчетници, работници и служители, други лица.
Когато се говори за субекти на ИОО, трябва най-напред да се определи възможния кръг от лица, които на някакво правно основание могат да носят ИОО. Най-общо
могат да бъдат обособени в две основни групи лица. Първата се състои от лица, които
са причинили вреда и имат качеството отчетник, а втората – от лица, които не се причинили вреда и нямат това качество (т. нар. трети, неоснователно обогатили се лица).
Общото и за двете групи правни субекти е, че носят пълна имуществена отговорност,
а разликата е в правното основание за носенето ѐ. Първата група обхваща лицата,
които пряко или косвено са причинили вреди на стопански организации и учреждения
и отговарят за непозволено увреждане. Втората група обхваща лицата, които са се
възползвали от вредата, причинена от виновното поведение на първата категория
лица и отговарят за неоснователно обогатяване, настъпило в резултат от причиненото
от отчетника. Критерии за това деление са непозволено увреждане или неоснователно
обогатяване.
Във всяка една от посочените групи съществува вътрешна класификация, изградена върху други критерии, която има не само теоретическо, но и важно практическо
значение.
Анализирайки дейността на начетените лица, практиката значително по-лесно
разграничава кога лицето е действало като работник и кога – като отчетник. Затруднения се появяват, когато начетено лице е встъпило в досег с обществената собственост
на договорно основание. Както в теорията, така и в практиката по този въпрос е противоречива.
Законодателят, с чл.23 ЗДФИ, е определя няколко категории лица, които носят
ИОО. В теорията те са определени като: преки, фактически, косвени отчетници и ръ-

2
3

Златарев, Е. Държавна финансова инспекция и имуществена отговорност. София. Сиела, 2007, с.64
Вж.: ППВС № 5 от 1995 г., т. 1 и ППВС № 11 от 1963 г.
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ководители. Това разграничение не е направено на база начина на боравене с парите,
нито на начина на връчването на имущество и материални ценности. Различните категории отчетници са назовани така, за да може да се разграничи дейността им един от
друг и да се изведат съществените различия за всяка категория.
Към момента не съществува легална дефиниция за понятието отчетник. Съдържанието му мoже да се изрази в следното разбиране: отчетник е лице, което получава,
събира, съхранява, разходва или отчита поверените му държавни, общински или на
Европейските общности пари, имуществени или материални ценности и му е дадено
правото да се разпорежда с тях, включително и чрез властнически актове или без да са
му предоставени такива се е разпоредило с тях, както и упражняващите предварителен и текущ контрол над такива лица.
Първата категория отчетници, т. нар. „преки”, са лица, които непосредствено боравят с пари, имущество и материални ценности, които са им връчени. Те извършват
отчетническа дейност, която от своя страна бива четири основни вида: събиране, съхраняване, разходване и отчитане. Не е необходимо да извършват всички тези дейности на веднъж, достатъчно е да е налице един от тези видове. Назначени са на отчетнически длъжности и по длъжностна характеристика извършват постоянно отчетническа
дейност. За това те получават трудово възнаграждение.
В практиката често се говори за материално отговорно лице (МОЛ). То представлява лице, на което лично са връчени (в качеството му на отчетник) пари, имущество и материални ценности и му е дадено правото да се разпорежда с тях. От това
става ясно, че на практика, като съдържание МОЛ се покрива със съдържанието на
прекият отчетник. За Финансовото право е важно качеството отчетник, а не МОЛ, тъй
като съществуват четири категории отчетници, а МОЛ е само една от тези категории.
Фактическите отчетници са лица, на които не са поверени пари имущества и
материални ценности. Не им е предоставено и правото да се разпореждат с такива.
Това са лица, които без да заемат отчетническата длъжност, са натоварени да извършват такива функции4. Характерна, в случая, е дейността на лицата, а не характера на
заеманата служба. За да се определи качеството отчетник, трябва да се анализира отчетническата дейност на лицата, които по някаква причина влизат в досег с парите,
имуществото и материалните ценности. При този вид отчетници лицето работи нещо
друго, естеството на работа му изисква извършването на някакви други по вид и характер дейности, но инцидентно обаче, ако такова лице извърши някои от видовете
отговорническа дейност и при това бъде причинена вреда, то ще приеме, че лицето е
причинило вредата в качеството на отчетник и ще носи пълна ИОО като такъв. Следователно едно лице е отчетник не заради това, че финансовото право го определя като
такъв, а според осъществената от него фактическа дейност. Затова и теорията ги определя като „фактически отчетници”.
Следващата група длъжностни лица, привлечени да носят ИОО, са тези, които
упражняват контрол върху бюджетната, финансово – стопанската и отчетническата
дейност на инспектираните обекти. Към имуществена отговорност могат да бъдат
привлечени лицата, които упражняват предварителен и текущ контрол. На тях не са
им връчени пари, имущество и материални ценности, нито им е предоставено правото
да се разпореждат с тях.
Последният вид отчетници са ръководителите. Те се разпореждат с парични или
материални ценности на учреждения, предприятия или организации. И за тази категория лица трябва да се съди по осъществяваната от тях дейност. Те носят отговорност,

4

Вж.: Р № 153 от 1955г., I г. о.; Р № 1339 от 1955 г., I г.о., Р № 1023 от 1956 г., I г. о.,
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че лично със свои действия или бездействия са причинили вреда на юридическото лице, което управляват. Не е необходимо контролният орган да е едноличен, може да
става дума и за колективен такъв.
Т. нар. трети лица са втората основна група лица, които могат да бъдат субекти
на ИОО. Както бе споменато, те не притежават качеството отчетник. Не са причинили
и вреда.
За пръв път отговорността на третите лица се въвежда със ЗФК от 1949 г., като
отговорност на лицата, които са се облагодетелствали от причинената от отчетника
щета. Тяхната отговорност е солидарна с причинителите на щетата до размера ѐ. Отговорността на тези лица се основава, не на някакво виновно поведение и причиняване на деликт, а на незаконно обогатяване, до което би се стигнало, ако задържат това,
което са получили. Но дори и когато има причинен деликт и трети възползвали се от
вредата лица, е възможно последните да не носят ИОО. Такова изключение от правилото е възможно при хипотезата на чл. 271КТ. Стига да не се дължи на счетоводна
техническа грешка, добросъвестно полученото обезщетение не се връща5. Добросъвестността се предполага до доказване на противното. По същество, това е първото отклонение в областта на Финансовото право от генералния принцип, че всеки който е
получил нещо без основани, дължи връщането му.
Третите лица са разпределени в три категории. Първата включва тези, които са
получили нещо без правно основание. Следващата категория обхваща лицата, получили нещо на отпаднало правно основание. Тук за разлика от предходната категория,
лицето е имало правно основание, но по някаква причина то е отпаднало. Що се отнася до третата категория, тя включва лицата, получили нещо като дарение от причинителя на вредата (предмета на самата вреда или паричните средства, извлечени от нея).
В изброените хипотези е необходимо причинилото вредата лице да притежава качеството отчетник. Няма значение какво е било поведението на третото лице и дали е било
добросъвестно. При всички случаи, то дължи връщането на полученото. По тази причина се счита, че позицията на неоснователно обогатилия се е изключително неприятна, тъй като не търпи последствията на собственото си поведение, а от поведението на
друго лице.
ИОО е основен институт на Финансовото право. Само едно задълбочено проучване на комплексната правна уредба може да го представи в неговата цялост и да отчете изключителното му значение, свързано с реализиране на санкциите на релевантните правни норми и възстановяване на причинените вреди.
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INCREASING PRODUCTIVITY OF COMPUTER SYSTEMS BY
CLUSTER STRUCTURES
Martin Zhekov Zhekov
Nefise Ali Redzheb
Atanas Stoyanov Kostadinov
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Abstract: The paper presents single logical unit consisting of multiple computers called
computer cluster. In the article is described what the purpose of clusters is and how to build one. It
explains how to work with Windows Server Manager and Microsoft HPC Cluster Manager.
Key words: cluster, failover, hpc

Клъстерът представлява самостоятелна система състояща се от няколко компютъра, които са свързани чрез LAN. Свързаните в мрежа компютри, действат като
единна, много по-мощна машина. Клъстерът осигурява много по-бърза скорост на обработка, по-голям капацитет за съхранение, по-добре интегрирани данни, изключителна надеждност и широк достъп до ресурси.
Основните предимства на използването на клъстерните структури са:
 Ефективност на разходите: клъстерите са по-ефективни и по-евтини в сравнение с други решения като създаването на мейнфрейм компютри.
 Скорост на обработка: възможност множество компютри с висока скорост
да работят заедно, за да осигурят единна обработка на данни и да намалят времето за
цялостна обработка на данни.
 Подобрена мрежова инфраструктура: могат да се въведат различни LAN
топологии, за да се осигури работата на клъстера. По този начин се избягва пренатоварване на мрежата.
 Гъвкавост: за разлика от суперкомпютрите, компютърните клъстери може да
бъдат осъвременявани и да се добавят нови компоненти и то без да пречи на работата
на другите компютри.
 Висока достъпност до ресурсите: ако в даден момент, някои от компоненти
дефектират, другите компютри продължават работата, която им е зададена, както и да
доставят непрекъснати ресурси към клъстерната система.
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Компютърните клъстери могат да бъдат конфигурирани за различни цели, вариращи от общи бизнес решения, например поддръжка на уеб услуги до сложни научни
изчисления и провеждане на симулации в реално време. Съществуват няколко типа
клъстери, като основни са два типа:
 Failover клъстер: те служат за подобряване на достъпа до услуги. При този
тип клъстери всеки от компютрите в мрежата има своя самостоятелна работа. При
отказ на компютъра или на дадена услуга, другите компютри приемат неговата задача
и по този начин се осигурява непрекъснатост на предлагана услуга.
 HPC (High Performance Computer) клъстер: тази структура се използва основно за повишаване на производителността. При нея имаме главен компютър (head
node) и присъединени компютри (compute nodes). Главният компютър използва подчинените компютри, за да им задава задачи. Обработените данни от подчинените компютри се връщат отново на главният компютър, сглобяват се и се показва резултата
на потребителя. По този начин се осигурява паралелна обработка на данни (паралелизъм).
Инсталиране и конфигуриране на клъстер посредством операционната
система Microsoft Windows Server 2012 R2
Първата стъпка е да създадем LAN мрежа от два или повече компютри използвайки мрежови устройства, например комутатори (switch) или маршрутизатори
(router). Препоръчително е използваните устройства да поддържат по-бърза LAN
връзка – 100 Mbit и нагоре.

Фиг. 1. Прототип на клъстерна структура

На фиг.1 е показан прототип на клъстерна структура, състояща се от лаптоп и
два настолни персонални компютри. Те са свързани в локална мрежа посредством
switch.
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Фиг. 2. Топология на мрежата

На фиг. 2 е показан начина на свързване на компютрите. На лаптопа предварително сме задали, че ще бъде нашия главен възел с наименование BFU1 (Head node), а
настолните компютри са подчинените възли – BFU2 и BFU3 (Compute Nodes). На
трите компютри са описани статични IP адреси, с които да се идентифицират в мрежата. В последствие към така създадената компютърна мрежа може да се присъединят
още компютри.
Характеристики на компютрите:
BFU1 (Head Node) –
CPU: Intel Core 2 Duo 1.66GHz
RAM: 2GB
HDD: 160GB
BFU2 (Compute Node) – CPU: Intel Celeron 2.66GHz
RAM: 750MB
HDD: 80GB
BFU3(Compute Node) – CPU:AMD Sempron 2800+
RAM: 1GB
HDD: 80GB
В случая прототипа на клъстерната структура е хетерогенна, което не е препоръчително, но в нашия случай работи отлично.
За успешно конфигуриране и пускане на клъстера е използвана операционната
система Microsoft Windows Server 2012 R2. Самата операционна система наподобява
Windows 8.1, но е създадена специално за мрежови и сървърни решения. Инсталацията и минималните изисквания са почти същите като при Windows 8.1, с разлика на това, че процесорите на компютрите задължително трябва да поддържат 64 битови операционни системи.

Фиг. 3. Server Manager
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Основната програма в Windows Server операционните системи се нарича Server
Manager. Тя служи за централизирано управление на сървъри и услуги пуснати на
компютъра. За успешно стартиране на клъстера са необходими няколко сървъра,
както и служебни услуги, които се пускат по време на работата на системата.
Необходими услуги:
 AD DS (Active Directory Domain Services) – този сървър трябва задължително
да е пуснат на главния възел, както и всеки от компютрите да е присъединен към
домейн-а. AD DS осигурява разпределена база данни, която съхранява и управлява
информация за мрежовите ресурси и специфични за приложението данни от директорията – базирани приложения .
 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – означава „Протокол за динамично конфигуриране на хостове” и представлява комуникационен протокол, чрез
който компютрите използващи IP адрес, могат да заявят адрес от сървър, който от
своя страна притежава определено пространство от IP адреси за раздаване.
 DNS (Domain Name Service) – този сървър се използва за да може компютрите
да превеждат името на домейна в IP адрес. Той е изключително важен за присъединяването към домейн.
Това са минималният брой от услуги, които са задължителни и са условие за успешно пускане на клъстера. Има допълнителни услуги, които допълнително могат да
се заявят, в зависимост от начина на работа на клъстерната система.
Microsoft HPC Pack 2012 R2
Това е пакет от програми направени от Microsoft специално за клъстерните решения. Необходимо е този пакет да бъде инсталиран както на главния възел, така и
на всеки подчинен. При стартирането на програмата имаме няколко опции за определяне на типа възел.
Head Node – Това е главният компютър, който ще раздава задачите на останалите компютри. Той се грижи за успешното стартиране и приключване на процесите,
както и следи състоянието на всеки един компютър в мрежата.
Compute Node – Това са присъединените компютри, от които заемаме ресурси.
Тяхната основна задача е да изпълняват задачите възложени от head node.
Workstation Node – Възли, които не са със сървърна операционна система. Те
могат да бъдат с Windows 7, Windows 8, както и с някои дистрибуции на Linux. Тези
възли не са толкова продуктивни, но вършат работа, ако не желаем да ползваме сървърна операционна система.
HPC Pack 2012 R2 Cluster Manager
След инсталацията на пакета от програми се стартира Cluster Manager, която е
главната програма на клъстерната система.
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Фиг. 4. Node Management

Фиг. 5. Heat Map

От нея ние можем да следим състоянието и разпределените задачи на всеки един
компютър в системата. На фиг.4 е показан Node Management, от който се пускат и
спират присъединените връзки. От там можем да управляваме дистанционно компютрите чрез набор от програми. Cluster Manager ни позволява и нагледно да видим параметрите в реално време на компютрите. На фиг.5 в синьо е показана използваната
процесорна мощ, в червено – оперативната памет, а в зелено – натовараемостта на
мрежата. Това е изключително удобен начин, ако нашата клъстерна структура се състои от повече компютри.

Фиг. 6. Job Management

Едно от най-важните програми на Cluster Manager е Job Management. С нея задаваме задачите на всички компютри и следим тяхното изпълнение. Възможно е съставянето на потребителска програма чрез опцията New Job. Можем да създадем както
няколко процеса, които да се изпълняват на зададени от нас компютри, така и един
процес, който да се изпълнява паралелно на всички компютри. На фиг.6 е показана
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тестова задача, на която е посочено да се изпълни на всички компютри паралелно и да
покаже завършването на процеса. Това показва, че имаме функционираща клъстерна
структура.
За да може една програма да работи на клъстер, то тя трябва да поддържа паралелна обработка на данни. Програмата се свързва с Job Management и разпределя нужните процеси по компютри в зависимост от тяхната моментна натовареност. След
стартирането на процесите, програмата обикновено чака потребителя да въведе своите данни в програмата и тя да започне да се изпълнява. В момента, в който програмата
приключи обработката на данни, процесите в Job Management се завършват и спират.
На полето State се изписва дали процесът е завършил успешно. Ако той не е, то тогава
процедурата трябва да се повтори.
Ако една програма не поддържа автоматична паралелна обработка, ние може да
ръчно да създадем процесите от нея да се изпълняват на няколко компютъра, но така
се намаля процентът на повишаване на производителността, тъй като Job Management
не знае кои процеси са важни и изискват повече ресурси и кои играят второстепенна
роля в обработката на програмата.

Фиг. 7. Remote Desktop

Обикновено, когато говорим за клъстерна система, ние си представяме много
компютри свързани в мрежа. Те заемат дадени физическо място и ако до всеки един
компютър седи по един монитор, мястото се увеличава двойно. Точно за това от
Microsoft са решили проблема с въвеждането на Remote Desktop. Тази програма ни
позволява дистанционно да управляваме всеки компютър в клъстерната система без
дори да сме на него. Нужно е единствено да имаме достъп до главния възел (Head
Node), за да виждаме екрана на всеки един компютър. На фиг. 7 е показаната работата
на Remote Desktop. От BFU1 (Head Node) ние успешно управляваме BFU3 (Compute
Node).
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Бъдещи цели:
 Присъединяване на още компютри в клъстерната система
 Стартиране и пускане на клъстерна структура под друга операционна система
(Linux)
 Инсталиране и работа със следните програмни продукти:
- Matlab R2015a
- Comsol Multiphysics 5
- Apache Hadoop
- както и други програми

1.
2.
3.
4.
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СРАВНЕНИЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНАТА СТОЙНОСТ НА SOFIX
С ДРУГИ ВОДЕЩИ ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ ИНДЕКСИ
Калоян Ангелов Петков
СА „Д. А. Ценов“
Трета награда

“COMPARISON BETWEEN THE FUNDAMENTAL VALUE OF
SOFIX AND OTHER LEADING EASTERN EUROPEAN INDICES”
Kaloyan Angelov Petkov
Анотация: В годините след икономическата криза се наблюдава бързо възстановяване на пазарните индекси по света. Въпреки, че това е стимулиращо за икономиката, остава въпроса дали това е истински икономически прогрес. Целта на доклада е
да изследва въпроса за „фундаменталната“ и „пазарната“ стойност на водещите
пазарни индекси.
Abstract: In the aftermath of the global financial crisis we have witnessed very fast recovery
by the major stock indices around the world. Although it has been stimulating for the
economy, the question remains is this real economic progress by the companies? The goal
of this paper is to answer the question of „fundamental” vs „market” value in the cases of
some leading Eastern European indices.
Key words: market index, fundamental value, residual income

1. Въведение
В отговор на световната финансово-икономическа криза и спадащият ръст на
икономиката централните банки в цял свят започнаха масово прилагане на „количествени улеснения (QE)“, чрез увеличаване на паричната маса в обръщение. Този
процес, имащ за цел стимулирането на икономиката, в областта на капиталовите пазари постигна следният резултат – огромен ръст на цените на акциите. Някои икономисти повдигат тезата, че подем е в следствие на изкупуването на собствени акции от
страна на компаниите, финансирано с евтиния дълг от QE. Особено високият ръст бе
отразен и от борсовите индекси, основният американски индекс DJIA достигна рекордни нива, S&P 500 също прескочи граници от преди 20 години. Подобни тенденции се появиха и в останалия свят, включително и развиващите се Източно-европейски пазари.
Основната цел на настоящата разработка е да се определи доколко повишената
пазарна стойност е в резултат на подобряване на икономическото състояние на компаниите. Обект на изследването е водещият български индекс SOFIX и хърватският
CROBEX 10, като е извършена съпоставка между двата. Предмет на анализа са фундаменталните стойности на двата индекса, както и спреда спрямо пазарните цени.
Избора за анализ на българският и хърватският пазар е поради факта, че те са на
първо място сравнително незасегнати в основните научни разработки по темата, и
второ съществува съпоставимост между двете капиталови борси.
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2. Теоретични аспекти на спреда между фундаментална и пазарната
стойност
Според теорията за частично ефективните финансови пазари, в краткосрочен аспект се получава разминаване на фундаменталната стойност на активите и тяхната пазарна оценка. Този проблем създава редица арбитражни възможности за арбитраж с
търгуването на акциите на компаниите. В следствие на това се създава и разделение
на фундаменталната и пазарната стойност и на борсовите индекси, тъй като спреда
между двете стойности на компаниите се пренася в нивото на индекса. Намирането на
реалната (вътрешна) стойност на индекса ще даде важна информация за това доколко
растежа/спада е предизвикан от промени във финансовото състояние на компаниите.
Отговорът на този въпрос е важен, защото след началото на т. нар. „количествени
улеснения (QE) от страна на централните банки се предизвика растеж на капиталовият пазар, водещият американски индекс DJIA достигна рекордни нива само няколко
години след също рекордното си дъно в началото на световната финансово-икономическа криза. Но в изследването Лий и Майърс авторите доказват, че растежа на индексите не винаги е в следствие на подобряваща се икономическа обстановка. В повечето
случаи движението е предизвикано от пазарни сантименти или страхове, а не от промени във финансовите резултати на компаниите – печалбите. Именно това е целта на
настоящата разработка – да се оцени доколко настоящето движение на водещите
Източно-европейски индекси е в резултат на печалбите на съставящите ги компании.
Във финансовата практика се разграничават два основни вида печалба – счетоводна и икономическа. Счетоводната печалба е финансовият резултат на компанията
в края на отчетния период или с други думи преките приходи минус преките разходи.
От друга страна концепцията за икономическата печалба е за първи път представена
от Алфред Маршал. В резултат на развитието на фундаменталната теория се разработва моделът на остатъчният доход. Който е опростена версия на икономическата печалба. Простотата и ефективността на метода му дават предимство пред другите модели
за оценка на компании. Поради тази причина модела е широко използван при намирането на „фундаменталната стойност“ на компанията за каквито и да е било цели.
Именно на тези предимства се обосновава избора за използване на модела за остатъчния доход при оценяването.
Както всеки един финансов инструмент борсовите индекси също могат да бъдат
оценени и да се намери тяхната фундаментална стойност. Те представляват въображаем портфейл от група финансови инструменти (акции, облигации, деривати и други). Самите пропорции, с които отделните активи участват в индекса зависи от вида
на претеглянето и целите на индекса. Всеки един пазар (борса) има собствен индекс, а
в повечето и по няколко, с цел да се отрази представянето на определени сегменти на
борсата. Всеки индекс има собствена система за калкулиране и методология за включване на активи в състава си. Тъй като индекса е математическа репрезентация на
„въображаем“ портфейл, на практика не е възможно да се инвестира в индекса като
отделен актив. Но т.нар. „индекс фондове“ са специално проектирани да следват движението на даден индекс.
Широката роля на индексите в икономическата теория и практика потвърждава
нуждата от тяхното оценяване. С намирането на фундаменталната (реалната) стойност
се дава отговор на въпроса – доколко растежа на капиталовият пазар е резултат на подобряване в икономическите условия. В следващата точка ще бъда описана и конкретната методология за анализирането на фундаменталната стойност на индексите.
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3. Методология за изследване на фундаменталната стойност на индексите
На българската фондова борса основният индекс е SOFIX, той стартира през
2000 година с базова стойност 100. Другият индекс, който е обект на анализа е
CROBEX 10, който е съставен от 10-те компании с най-голяма пазарна капитализация
на хърватската фондова борса. Интересното при него, че глобалният спад в капиталовите пазари в следствие на икономическата криза, не оказва голяма влияние върху него.
Пазарната и финансова информация, която е необходима за аналитичните изчисления е набавена от световната база данни S&P Capital IQ, както и от уебсайтовете на
двете разглеждани фондови борси.
Изчисляването на избраният метод за оценка – модела на остатъчния доход
(RIM) е интуитивно и технически изпълнимо от средностатистическият инвеститор.
От математическа гледна точка за всеки един модел за оценка са необходими две основни формули. Първо това е начина на изчисляване на фактора, от който произлиза
стойността. И на второ място е необходим формулен апарат за пресмятането на стойността на компанията:

Най-разпространената методология е съчетаване на прогнозни данни за следващите няколко период и намиране на терминална стойност по модела на Гордън (1962).
Приспособено към RIM метода изглежда по следния начин:

След намирането на индивидуалните фундаментални стойности на компаниите
съставящи индекса следва калкулиране на общата. Основният проблем с това е, че
въпреки наличието на теглата на компаниите в индекса, при неговото калкулиране се
използва т.нар. „divisor”. Информацията за който, се явява вътрешна за компанията
администрираща индексите на борсата. Решения на този проблем е индексирането на
пазарната стойност на индекса и неговата фундаментална към база 100. По този начин
се постига съпоставимост на резултатите и е възможно да бъдат направени съответните заключения и изводи.
4. Емпирично сравнение на фундаменталната стойност на SOFIX и
CROBEX 10
Прилагането на разработената в предходната част методология се получават интересни емпирични резултати. На фиг. 1 е илюстрирана съпоставката между фундаменталната и пазарната стойност на българският индекс SOFIX:
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Фигура 5. Фундаменталната и пазарната стойност на индекса SOFIX
за периода 2010-2014 г.

Очаквано след появяването на ефекта на количествените улеснения в България
след 2012, фундаменталната стойност остава трайно под нивото на пазарната оценка.
Докато преди 2012 г. се наблюдава динамика на разминаването на двете стойности,
след това може да се потвърди тезата, че рекордният растеж на индекса е в резултат
на „надуване“ и зад него не стоят фундаментални доказателства. На фиг. 2 е показано
състоянието и на водещият хърватски индекс CROBEX 10:
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Фигура 6. Фундаменталната и пазарната стойност на индекса CROBEX 10
за периода 2010-2014 г.

103

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

Същите изводи за развитието на индекса могат да бъдат направени и тук. Трайно
след 2012 г. фундаменталната (реалната) стойност на CROBEX 10 е под пазарните
нива. По този начин се повдига въпроса дали все пак световната финансова криза не
се е отразила върху компаниите съставящи индекса, макар и да не е отразено от пазара.
Емпиричните доказателства, че фундаменталната стойност на индексите в
България и Хърватия, е определено повод за притеснение и допълнителен риск за инвеститорите. Следвайки теорията, че в дългосрочен период пазарната стойност се изравнява с фундаменталната, се достига до тревожното заключение, че в близките години е възможен нов колапс на капиталовите пазари.
5. Приложение на спреда между фундаменталната и пазарната стойност на
индексите в инвестиционният мениджмънт
Интересен вторичен резултат от емпиричното изследване е възможността за създаване на инвестиционна стратегия на база спреда между промяната на фундаменталната и съответно на пазарната стойност. Тази стратегия може да бъде формулирана по
следният начин:
1) Когато доходността за дадената седмица на индекса е по-голяма от средната
промяна на фундаменталната стойност за тримесечието се инвестира в ETF представляващ индекса;
2) При наличие на обратната ситуация се продава този ETF и се закупуват 10 годишни ДЦК на държавата, в който е борсата.
По този начин се конструира сигнал за „влизане/излизане“ в портфейли с акции
и облигации. Също са предвидени и теоретични транзакционни разходи, които възлизат на 100 базисни пункта от оборота. Прилагайки така формулираната стратегия в
България се получава следният резултат:
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Фигура 7. Доходност на разработената стратегия в България
за периода 2010-2014 г.
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Както се вижда макар и с съвсем малко, доходността от прилагането на стратегия е по-висока от тази на индекса при база 100. По-интересен е резултатът от прилагането на стратегията на хърватската фондова борса:
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Фигура 8. Доходност на разработената стратегия в Хърватия
за периода 2010-2014 г.

Въпреки транзакционните разходи доходността на стратегията е близо с 50% повече от тази на еталона. Съответно може да се потвърди, че темповете на промяната
на фундаменталната и пазарната стойности са добър сигнал за активен инвестиционен
мениджмънт. Главната причина за това се крие именно в това, че разминаването между двете стойности е за кратък период на база него могат да се правят прогнози за бъдещето развитие на рисково-доходните характеристики на пазара.
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ARTPEDAGOGICAL EFFECTS OF TAILS IN THE WORK WITH
CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Irena Petkova Petkova-Ilieva

Abstract: The report examines the nature of the art pedagogy and the possibilities to use it
for corrective work with children special educational needs (SEN).
Key words: art pedagogy, children with special educational needs, talк.
I. Увод
Видовете изкуства и различните жанрове са ключов фактор за разрешаване на
разнородни проблеми на личността, имащи медицински, психологически, социален
или педагогически характер. В тази основа е поставено въздействието на изкуството
върху човека като формиращо, възпитаващо, корекционно-развиващо и релаксиращо
средство.
Педагогическият потенциал на видовете изкуства в решаването на съвременните
задачи за развитие, възпитание, обучение, подкрепа и социализация е от съществено
значение за децата и учениците със специални образователни потребности (СОП). Те
са сред нас и около нас. Нуждаят от специално психологическо и педагогическо внимание. Всички ние трябва да им помогнем да се чувстват пълноценни личности. Отговорност за това имат не само родителите, но и педагозите, защото те са тези, които
имат решаваща роля в интеграцията и социализацията им. Деца и ученици със специални образователни потребности се диференцират в следните групи:
 Различни видове увреждания-сензорни, физически, умствени/умствена изостаналост, множествени увреждания и хронични заболявания;
 Езиково-говорни нарушения;
 Обучителни трудности. [11]
Актуалността на проблема за интеграция и социализация на деца със СОП е разгледана и изследвана от различни автори.
Например в изследванията си Е. Медведева и колектив (2001), подчертават възможностите на изкуството като ефективно корекционно-развиващо средство в образованието на децата със СОП. [6,с.89]
В свое проучване П. Терзийска (2008) определя същността на артпедагогическата дейност като ни запознава със следното: „…обобщено понятие, което включва це106
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лия набор от образователни дейности за изпълнение на педагогически цели чрез средствата на изкуството”. [8, с. 227]
По-широко е разбирането на Е. Таранова (2003) за артпедагогиката. Според нея
това е „педагогическата наука за спецификата и закономерностите на интегриращото
въздействие на всички видове дейности с изкуство и подбуждането към продуктивна
активност на личността“. [7]
Важно е да отбележа, че според О. С. Булатова (2004) и други изследователи в
областта на специалната педагогика, артпедагогиката е педагогическа технология,
която се създава при обединяването на педагогика и изкуство, за да окаже комплексно
възпитателно въздействие върху личността на детето. [8]
II. Цел, задачи и методология на публикацията
Цел на представената публикация е да се разкрият някои от специфичните черти
на артпедагогиката като възможност за работа с деца със СОП и да се представят
практически приложими техники в тази насока.
Задачите, които произтичат от тази цел, са:
1. Да се направи теоретичен анализ на литературата, свързана с проблема.
2. Да се структурират ключови характеристики на артпедагогиката, важни за
работата на бъдещия учител.
3. Да се представят артпедагогическите ефекти на приказките като средство, за
работа на деца със СОП.
Ключови понятия в публикацията са: артпедагогика, деца със СОП, приказки.
III. Теоретичен анализ на литературата по проблема
По отношение на първото ключово понятие е важно да се подчертае, че същността на артпедагогиката се състои във възпитанието, обучението и развитието на
деца със СОП чрез средствата на изкуството, формиране на художествената им култура и овладяването на практически умения в различни видове художествена дейност”. [10]
Целта на артпедагогиката се явява художественото развитие на децата със СОП,
свързано с изграждане на основи на художествена култура и социална адаптация на
личността чрез средствата на изкуството. [Пак там]
В разгледаната теоретична литература са представени специфични задачи на
артпедагогиката, свързани с нейната цел:
• „Изследване на общите и специфичните особености на формирането на художествената култура при деца с различни отклонения в развитието;
• Разработване на корекционна система, насочена към творческото развитие на
децата с проблеми в обучението, полагане на основите на художествената култура;
• Разработване на развиващи педагогически технологии, свързани с изкуство, за
да се гарантира хармоничното развитие на децата със специални образователни потребности;
• Активизиране посредством изкуството на потенциалните възможности на детето със специални образователни потребности, свързани с неговите творчески изяви в
различни художествени дейности (музика, изобразително изкуство, литература, театрални и игрови дейности);
• Обезпечаване с помощта на изкуството на познавателните потребности на детето със специални образователни потребности;
• Обезпечаване с помощта на изкуството на развитието на емоционално-естетическите, нравствените, комуникативно-рефлексните основи на детската личност;
107

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

• Реализация чрез средствата на изкуството на корекция и профилактика на
съществуващите аномалии в развитието на когнитивната дейност, емоционалната и
волевата, моторната и личностната сфера;
• Създаване на условия за социално-културна адаптация на детето с проблеми
чрез изкуство и артистични дейности“. [по Медведева, А., 2001, с. 28]
Разгледаните задачи на артпедагогиката ме водят към извода, че преди да се започне работа с дете със СОП трябва да се отчете актуалното му състояние. В тази ситуация от съществено значение е работата педагогически екип включващ психолог и
ресурсен учител. Аз смятам, че моята подготовка до момента, макар и с липса на
практика, ме насочва към работа в следните аспекти: активизиране на потенциалните
възможности на детето със СОП, свързани с неговите творчески изяви, и разработване
на педагогически технологии, включващи използването на изкуство за неговото развитие.
Така в практиката на специалното образование все по-често започват да се използват термина ,,артпедагогика”. [6, с. 108] В редица публикации се наблюдава известно отъждествяване на понятията „арттерапия“ и „артпедагогика“. Много често понятието „арттерапия“ се използва в чисто педагогически аспект. Причините са следните:
1. Свързващо звено между двете понятия – артпедагогиката и арттерапията – е
ролята на изкуството в процеса на взаимодействие с детето.
2. Артпедагогиката и арттерапията преследват една цел – хармоничното развитие на детето с образователни потребности, разширение на възможностите за неговата
социална адаптация чрез изкуството... [Медведева, А. и др., 2001, с. 21]
3. Изходна позиция e благотворното влияние на изкуството върху личността,
което има богато историческо присъствие. [Марчева, П. 2012]
Различните изследвания в областта на артпедагогиката показват, че изкуството
развива личността, разширява кръгозора на децата със СОП, реализира познавателните им интереси, дава възможност за възприемане на света в неговото богатство и
многообразие. Заедно с това чрез достъпни и разнообразни художествени дейности
децата се научават да го преобразуват.
Изясняването на понятието артпедагогика, предполага разкриване на нейните
функции. Това са културологическа, образователна, възпитателна и корекционна. [По 1]
Всяка една от тези функции притежава своя специфика, различна от същността
на функциите в арттерапията.
„Културологическата функция е обусловена от обективната връзка на личността с културата като система от ценности, развитието на човека на основата на
художествена култура, създадена от нейните творци;
Образователната функция е насочена към развитието на личността и усвояването на действителността посредством изкуство, обезпечаващо превръщането на знанията и уменията от областта на изкуството в активна творческа дейност;
Възпитателната функция формира нравствено-естетически, комуникативнорефлексивни основи на личността и способства социокултурната й адаптация чрез изкуство;
Корекционна функция съдейства за превенцията, корекцията и компенсацията
на факторите, обуславящи специалните образователни потребности на детето”. [По 1,
с.104-109]
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Разгледаните функции, както и същността на артпедагогиката, ме карат да се замисля, какви са нейните предимства пред другите форми на работа с деца със СОП.
Отговорите, който открих за себе си, са:
– липса на ограничения в използването. Всяко дете независимо от възрастта, уврежданията, способностите си може да участва в художествена дейност;
– предизвикване на положителни емоции, помощ за преодоляване на апатията,
възможност за сближаване с другите, за обмяна на идеи;
– стимулиране на самоoпознание и себеизразяване, мобилизиране на творческия
потенциал. [8, с. 92]
Разглеждането на тези предимства ме насочват към идеята, че използването на
артпедагогиката при деца със СОП, с които сигурно ще ми се наложи да работя като
бъдещ учител, не е невъзможно. Смятам че една от възможностите за работа в тази
насока, са приказките. В тях могат да се намерят в различна интерпретация всички човешки проблеми, както и възможности за тяхното разрешаване. Артпедагогическото
въздействие на приказките може да даде символично предупреждение за това как ще
се развие дадена ситуация. [5, с. 33]
IV. Практико-приложни аспекти на публикацията
Границата между артпедагогическите и арттерапевтичните ефекти на приказките
е изключително тънка. Атрпедагогиката с приказки според мен ще може да се използва се в детските градини, училища и навсякъде, където работят педагози. Нека не
забравяме, че макар и с проблеми, детето си оставя дете и се нуждае от разбиране и
насочване на вниманието му към игри и други дейности. В педагогическата дейност
при организацията на детската игра могат да се използват различни начини на поднасяне на приказката.
Според Т. Зинкевич-Евстигнеева приказките с артпедагогически ефект се класифицират в следните групи:
1. Психокорекционни приказки – те се създават специално с цел за деликатно
влияние върху тяхното поведение. Подходящи са за работа с деца, отличаващи се с
неефективно поведение. Сред подобен род приказки най-често срещаните са за: страх
от тъмното, за детските капризи, за самохвалковците и др.
2. Медитативни приказки – основният принцип при тях е медитацията, заимствана от изтока. Те служат за релаксация и снемане на напрежението.
3. Психотерапевтични приказки – това са приказки, разкриващи дълбокия вътрешен смисъл на събитията. Често такъв род приказки са нееднозначни, при тях липсва
традиционния добър край. Те оставят у хората въпроси за размисъл. [ЗинкевичЕвстигнеева, Т., 2006]
Именно на този вид приказки ме карат да мисля, че тяхното използване е добре
да се осъществява най вече психотерапевт.
4. Дидактични приказки – тези приказки са най-близо до моята бъдеща професионална реализация. Мисля така, защото те се създават специално от педагозите с цел
използването им при обучението.
5. Художествени приказки – те също са близки до работата на учителя. Създадени са от многовековната мъдрост на отделните народи. Тук принадлежат всички образци на жанра, които са достигнали до нас под формата на притчи, приказки, митове,
истории и други. От своя страна художествените приказки се подразделят на народни
и авторови приказки. [4]
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Особен интерес за мен представлява артпедагогическите ефекти на художествените приказки. Тези ефекти могат да са представят като идеи на основата на ключови
съдържателни елементи.
„Съдържателен елемент: Обкръжаващият свят е жив и във всеки момент може да
ни заговори.
Артпедагогически ефект: Проявяване на внимание и разбиране към всеки и
всичко – хора, животни, растения и предмети.
Съдържателен елемент: Оживелите обекти от заобикалящия ни свят могат да
действат самостоятелно и имат право на свой живот.
Артпедагогически ефект: Приемане на другия такъв, какъвто е.
Съдържателен елемент: Разграничаване на доброто и злото и победа на доброто.
Артпедагогически ефект: Развитие на желание и стремеж да се прави добро.
Съдържателен елемент: Най-ценното се постига чрез изпитание, а това, което се
получава даром, може лесно да изчезне.
Артпедагогически ефект: Развитие на умения за целеполагане, целенасоченост и
търпение.
Съдържателен елемент: Около нас има помощници, които може да се отзоват,
когато имаме нужда.
Артпедагогически ефект: Изграждане на доверие в околните“. [по Тополска, Е.,
2009, с. 21]
Приказката е силно възпитателно средство при интегриране на деца със СОП, но
не е универсално средство. В обобщение може да се посочат две условия, с които
педагогът трябва да се съобрази:
 „възможностите на децата със СОП да възприемат приказка (при нарушение
на някои от сензорните канали да се потърси възможност за компенсиране чрез
алтернативно представяне съдържанието на приказката);
 възможностите на децата със СОП да тълкуват съдържанието на приказка –
анализът е мисловна операция и за да се осъществи, е необходимо интелектуалните
възможности да са съхранени“. [по Тополска, Е., 2009, с. 23]
V. Заключение
От всичко казано дотук, смятам, че артпедагогиката е една от интересните педагогически области. С нейното прилагане се разкриват възможности, които предоставят поле за равен шанс и социализация за всяко дете. Поредното предизвикателство
към съвременния учител е именно обучението на тези деца да преминава под формата
на игри и забавни занимания, като се прилагат арт-техники и изкуство. Трябва да се
открият ресурсите на децата, да се наблегне върху техните интереси и силни страни, а
всяко тяхно, дори и малко постижение, да се стимулира и затвърждава. [Марчева, П.
2012]
За мен като бъдещ педагог е важно, че използването на артпедагогиката в образователно-възпитателния процес с деца със СОП, е реално съществуваща възможност,
защото разбирам и вярвам, че сложните нравствени отношения, могат да се моделират
и коригират.
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THE BULGARIAN PUBLIC OPINION – NEGATIVISM,
DISTRUST AND HATRED
(Linguistic and Stylistic Analysis of a Nonfiction Text)
Pavlina Raycheva
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Abstract: The present paper is a linguo-stylistic analysis of an article by the journalist
Marin Karbowski. It provides an analysis of the characteristics of the article on a phonetic,
lexical, morphological and syntactical level.
Key words: nonfiction text, metaphor, epithet, morphological level, lexical level

Автор на избраната за лингвостилистичен анализ статия е Мартин Карбовски.
Заглавието е „БОМ – индустрия на омразата”, а подзаглавието е „Ето как работи
БОМ – българското обществено мнение”. Текстът е експресивен, въздействащ, на
места дори звучи грубо, носи негативното отношение на автора към проблема.
Темата е заявена в заглавието, но едва в подзаглавието става ясно, че тя е свързана с българското обществено мнение, което по думите на автора е „индустрия на омразата”. Журналистът си служи с измисленото съкращение БОМ. Подзаглавието насочва към това, което ще прочетем, как „работи БОМ”. Карбовски е изключително
критичен към проблема. Другите теми са политиката и медиите. Те са представени
като примери за работата на българското обществено мнение.
На фонетично равнище откриваме на две места удължаване на звука „ф” в думата „фффатално”. Звучи като досада и ирония, отнесена към българското обществено
мнение. М. Карбовски прави аналогия с текст на писателя Ал.Константинов от романа
му „Бай Ганьо”. В главата „Бай Ганьо журналист” писателят също се насочва към експресивните възможности на фонетичното равнище на езика, като удължава изговора
на звука „ф” в думата „ффаталия”, за да иронизира стремежа на героя към оригинален и впечатляващ изказ във вестника.
На лексикално равнище текстът е богат на метафори, вулгаризми, хиперболи, изразяващи гневното и негативно отношение на Карбовски към българското обществено
мнение.
В първото изречение са употребени неопределителните местоимения за място и
лице „някъде, в някой”, което показва как българското обществено мнение се създава
от хора и на места в анонимност или те всъщност не са важни и затова не са и назовани, може да бъде всеки „представящ се за информационна агенция”. Текстът е наси112
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тен с вулгаризми, като „най-новата простотия”, с тази дума авторът описва статиите
за световните конспирации и абсурдните според него твърдения в тях. В същото изречение е използван експресивният епитет „феноменална безкритичност”, с който пък
се характеризира реакцията на българското обществено мнение. В описанието на
„най-добрият пример” за наивността на българина откриваме и „верно”, диалектна
дума, използвана от Карбовски, за да подчертае, от една страна, неграмотността на авторите на статиите, а от друга, и тази на четящите. Всички тези новини са назовани
като „взривоопасна верига”, а „информационни поводи” са описани с вулгаризма
„идиотски”. В същото изречение отново откриваме вулгаризъм, този път вплетен в
епитетния израз „идиотска убеденост”, с който авторът изразява своето негативно
отношение към българското обществено съзнание. В следващото изречение се наблюдават повторения и интересна игра с думите. Изразът „ние сме номер едно” е мезофора, с която авторът описва некритичното отношение на българина към себе си, а отрицателното и подозрителното отношение към останалите с думите „всички ни мразят
и искат да ни убият (поробят, излъжат, прецакат)”. За да се потвърди това конспиративно мнение на българската общественост за останалите народи, та дори и към самите българи, изразът се повтаря, „всички ни мразят и искат да ни убият, поробят,
излъжат, прецакат.... И т.н.”, този път без скоби, сякаш действията излизат от предположение и стават реални заплахи. В израза откриваме и разговорната дума „прецакат”. В текста се срещат и метафори: „индустрия на омразата” – с нея авторът
описва това, в което се е превърнало българското обществено мнение, и ясно показва
негативизъм и неодобрение. Авторът разкрива и източника на създалото се българско
обществено мнение отново с метафората „виждам откъде се подхвърлят кокалчетата на омразата”. С умалителното „кокалчета” са описани некачествените статии, а
авторите са наречени иронично „писачи”. Резултатът от всичко това е изразен с метафората „живеем в среда на излишна киселинност” , с която авторът изразява абсурдността на омразното към всичко българско обществено мнение. Следва метафората
„Но безкритичното БОМ яде на огромни залъци онова, което снася индустрията на
омразата”, с която Карбовски допълва вече създадения образ на „БОМ”, представяйки го като безкритичен консуматор. Същата метафора е перифразирана в „киселинността на общуването”, това звучи като призив за по-добро общуване, на което обаче българското обществено мнение не отговаря положително, а със съмнение. Метафорите завършват смислово с особено експресивната „с костеливи пръсти някой попива трескавата пот на едно общество”. С нея авторът показва, че от всичкия негативизъм и нереалните преценки за важността на новините и събитията има интерес
„някой”, но със сигурност това не е обществото. В текста откриваме разговорната
лексема „дюдюкане”, която разкрива поведението на българите към предложението
да се мисли върху публикациите. Отношението към публичните образи у нас също е
представено чрез метафоричното „цари зловеща омраза към Избираемите”, а тяхното
име иронично е изписано с главна буква. Вулгаризмът „гаден циганин” описва негативното расистко отношение на българското обществено мнение към фолк-певеца
Азис, по-рано наречен с вулгарното определение „торба с лайна”. Другият пример за
отношението на българското обществено мнение към публични личности е образът на
политика Бареков. Той е описан с епитета „ужасен”, съчетан с определяемата дума
„красавец”, които си контрастират, а Азис и отношението към него е представено с
епитета „злорадата” , който описва и българина като злорадстващ. Експресивни са и
хиперболите „колко ги мразя или обичам”, които показват с ирония отношението на
автора към героите примери Азис и Бареков. Те се повтарят, но не като глаголи, а
като съществителните „обич и омраза”, а думата мразя е повторена два пъти, което
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засилва негативизма на текста. Хиперболичен е изразът „той търпи върху себе си
ужаса”, отнесен към Азис.
На морфологично ниво в текста откриваме транспозиции по време. Първата е
бъдеще време вместо сегашно време – „ще ги каня” вместо „каня”. Изразява убеденост и категоричност, в случая при повторителни действия. Бъдеще време в миналото
вместо бъдеще време – „Истинските вестници щяха да имат огромни тиражи” вместо
„ще имат” – изразява нереализирано действие. Сегашно време вместо минало свършено време – „излиза новина някъде в някой блог,..” вместо „излезе новина”. Сегашно
време акцентира върху действието, реализиращо се в момента на говоренето.
Текстът не е експресивен на синтактично равнище. По-въздействащо и емоционално е едно незавършено изречение, след което следва възклицание – „Ако нацията можеше да мисли... Ех!” В него авторът изразява своята надежда, която самият
той знае, че трудно би се реализирала, за което свидетелства и възклицанието „Ех!”.
Мартин Карбовски е автор с разпознаваем стил, с ясна позиция по проблемите
на българското общество. Текстовете му са богати на експресивни стилистични похвати. Той често си служи с груб и вулгарен език, с който провокира читателя. Проблемите, разглеждани от него, са актуални и интересни, а текстовете – достъпни и лесни
за четене. Той е сред най-известните български журналисти днес именно заради стила си.
ПРИЛОЖЕНИЕ
БОМ – индустрия на омразата
Ето как работи БОМ - Българското Обществено Мнение:
Някъде, в някой блог, представящ се за информационна агенция, излиза новина, че
Европарламентът ще забрани детските приказки, защото са политически некоректни.
И като се почне – коментари, псувни, подигравки, джумбуши, възмущения, ужасени
и шокирани хора крещят с пълна уста какво мразят. Това е най-невинният пример.
Най-добрият пример за феноменална безкритичност са новините за „кейм-трейлс"
(помощ, тровят ни от въздуха, не е възможно да не е верно!) и най-новата простотия – че чрез играта „енгри бърдс" американското правителство следи хората по
света.
Получава се една взривоопасна верига от идиотски информационни поводи, коментари-ругатни и последваща твърда, идиотска убеденост на българското обществено
съзнание, че знае истината.
А истината, която знаем е една – ние сме номер едно, всички ни мразят и искат да
ни убият (поробят, излъжат, прецакат), но ние няма да се дадем, защото имаме
сланина и ракия и сме номер едно, макар че всички ни мразят и искат да ни убият,
поробят, излъжат, прецакат.... И т.н.
Не мога да разбера как се стигна до тази диагноза на Българското Обществено
Мнение - то се превърна в индустрия на омразата, където няма нищо свещено,
всички са маскари, а който казва хубаво за някого – лъже и са му платили.
Същото е, а и още по-страшно, при публичните образи – цари зловеща омраза към
Избираемите. Давам нарочно за пример два страшни образа – Азис и Бареков. Когато Азис е дебел той търпи върху себе си ужаса на българското публично изразяване 114
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от торба с лайна до расистки отвратителности. Когато Азис отслабне – веднага
се появява злорадата идея, че е болен, омагьосан, автоимунен, но какъвто и да е –
пак си е гаден циганин.
Патологията на БОМ е, че непрекъснато правим избора си сред хората, с които
после не искаме да съжителстваме. Бареков и политиците, например, днес са найруганите хора наоколо заради часовника им или заради патетиката им. А то тук няма какво да се мрази – или го избирате на избори или не го избирате тоя и тоя политик. За едни Бареков е ужасен, за други е красавец. Защо аз трябва да водя разговори
на темата Бареков и Азис и колко ги мразя или обичам. Единият не го слушам, за
другия едва ли ще гласувам, но ще ги каня в студиото си заради съвсем друга
причина, не от обич или омраза. Ще ги каня, защото ги гледате. И явно ги гледате
защото ги мразите.
Затова – псувайте си ги вие, ако смятате, че това ще има резултат, ще ви вдигнат
заплатата или ще нарушите целостта на нечия аура. Освен това аз виждам откъде
се подхвърлят кокалчетата на омразата – има наистина цяла партийна индустрия
на писачите по мазета, които образуват българското обществено мнение и ни карат да живеем в среда на излишна киселинност. Ако нацията можеше да мисли... Ех!
Истинските вестници щяха да имат огромни тиражи.
Но безкритичното БОМ яде на огромни залъци онова, което снася индустрията на
омразата – гадните американци с техните слухтящи енгри бърдс, часовника на
Бареков, който със сигурност е краден и Азис, който е смъртоносно болен.
А нищо не е толкова лайняно, колкото ви се иска. И нищо не е толкова фффатално,
колкото ви се иска. Фффффатално е препратка към Алеко.
На призивите да се мисли, когато се чете, публиката отговаря с дюдюкания. На призивите да намалим киселинността на общуването, публиката казва, че това е платена публикация. А приемат за достоверна и неплатена публикация, в която се казва, например, че ЕК ще забрани бременните жени.
Безкритичност и свръхкритичност – в този кошмар се върти БОМ. А отстрани с
костеливи пръсти някой попива трескавата пот на едно общество, което се отказа
от ценностите си преди време, а сега е на път да се откаже и от институциите си.
Ето такива заглавия томително изтощават и енергията на общуването. А помежду ни възникват едни малки Сирии и Украйни, където ще загубим нашата още помалка България.
Ще загубим себе си, докато се псуваме на майка, а майките стават все по-малко.
Литература:
1.

Мартин Карбовски – www.lentata.com, 28.01.2014 г.
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РАЗБИРАНЕТО НА ДЕЦАТА ЗА МОРАЛНИТЕ ЕМОЦИИ
В СИТУАЦИЯ НА ТАЙНА И ЛЪЖА
Венелина Стоева Стоева
ПУ ,,Паисий Хилендарски‘‘
Поощрителна награда

CHILDREN’S UNDERSTANDING OF MORAL EMOTIONS IN
SITUATIONS OF KEEPING SECRET OR LYING
Venelina Stoeva Stoeva
PhD student in Plovdiv University ,, Paisii Hilendarski’’

Abstract: Children’s understanding of moral emotions is a complex process. Although there
has been extensive research on children’s moral knowledge about lying and truth-telling
and their actual lie- or truth-telling behaviors there are still many controversial issues
which should be investigated. This article represents seventy-four 9-, 10-, 11-year olds’
understanding of moral emotions connected with some secret or lie. Children’s sociomoral
understanding is related to their actual behaviors.
Key words: moral understanding, secret, lie, truth-telling, emotion, motive
Резюме: Разбирането на децата за моралните емоции е сложен процес. Въпреки че
съществуват редица изследвания, свързани с разбирането на децата за казването на
истината и изричането на лъжи, все още съществуват много противоречиви
въпроси, които предстои да бъдат проучени. Тази статия представя разбирането
на извадка от 108 деца на възраст между 8 и 12години за моралните емоции, които
се появяват в ситуация на тайна и лъжа. Социо-моралното развитие на децата е
свързано с действителното им поведение.
Ключови думи: морално разбиране, тайна, лъжа, истина, емоция, мотив.
Разбирането на децата за развитието на моралното мислене за тайната и за лъжата допринася и за разбирането на това как моралните принципи биват прилагани от
децата и възрастните в социалните интеракции (Bussey, 1999).
Моралното развитие може да бъде разгледано по следните начини:
 Чрез моралното мислене- тази идея произлиза от Е.Кант, който разглежда
морала от позицията на когнитивния опит. Като последовател на тази идея
в психологията Пиаже описва като водещ феномен разума.
 Чрез моралните емоции – Мартин Хофман разглежда морала през емоциите.
 Чрез поведението – моралното поведение има своите същностни характеристики.
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Би могло да се каже, че теоретичната връзка между моралното познание и действие е неуловима: хората могат да проявяват едно и също поведение поради различни
причини, както и лица на едно и също ниво на морално разсъждение могат да действат по различен начин. В ролевите ориентации на личността, в съответстващото им
поведение и особености, практическото действие се реализира във връзката на човека
със социалната група, с ценностите на обществото. Но не всичко в битието и структурата на личността може да бъде обяснено чрез непосредственото влияние на обществото върху нея. В личността има психически слоеве, структури, които сами по себе си
изразяват културното развитие в продължение на много хилядолетия. Онова, което
личността преживява като значимо за Аз-а, остава понякога неразбрано, неизразено,
несподелено. Интимно-личностните преживявания, като емоционалното оценяване на
реалността, не могат да бъдат описани в рационални или някакви крайни понятия.
Природата на моралността при децата е свързана с редица противоречия. В настоящето изследване това се проверява посредством емоциите, които децата приписват
на герои в морални дилеми. Изборът на дадена емоция показва отношението на детето
към ситуация на тайна и лъжа. Моралните събития често пораждат и смесени чувства.
Емоциите насочват към придаване на различна значимост на аспектите от живота.
Емоциите и моралът могат да бъдат описани в два плана:
1. Емоциите като основата на мотивите, които определят поведението
2. Емоциите като част от процеса на разсъждение на морални теми
Има емоции, които могат да бъдат определени като „морални”, каквато е например емпатията. Вината не затваря детето в неговата его-граница, не подтиква към отдръпване, а открива възможност за оценяване на собствените постъпки чрез последиците върху другите.Посредством предизвиканите угризения вината се превръща в
мотив за осъзнаване на моралните норми и ценности и заедно с това в мотив за възстановяване на щетите, причинени от собствените постъпки върху другите.
Разбирането на понятието лъжа при децата и възрастните се разглежда в контекста на три подхода:
 пропозиционен подход – в рамките на този подход се дефинират лъжи, изречени за използване на всички три условия: (а) говорителят казва нещо
погрешно на слушателя, (б) слушателят знае, че твърдението е неправилно,
(в) този, който говори иска да убеди другия, че това, което казва, е истина
(Chrisholm & Feehen).
 прототипичен- прототипичната лъжа включва три елемента: (а) твърдението е
погрешно, (б) слушателят знае, че твърдението е неправилно, (в) говорителят
се опитва да убеди слушателя, използвайки твърдението.
 фолклористичен- отчита социалните и културни фактори
Разбирането на природата на тайната е голяма стъпка в развитието на детето.
Simmel(1950) предполага, че тя създава възможност за допълнителен свят на преживяване, извън очевидния. Това е свят, над който може да упражнява съзнателен контрол.
Оттук, посредством тайните, голяма част от живота може да бъде реализирана. Поради фактът, че детето може да включва едни и да изключва други от този свят, той или
тя има нова структура на развитие. Тайните помагат на децата да се научат да се доверяват и да заслужат доверие. Този свят на междуличностни контакти оформя светоусещането и емоционалната наситеност, която децата добавят на събитията. Наличието на когнитивен, социален и емоционален опит свидетелства за по-точното дефиниране на скритите и явните емоции. Ефектите на оценяваната емоция могат отчасти на
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се дължат на качествени различия в нашето собствено знание и това на другите. Преценките на детето за героя зависят от степента на отговорност, която детето счита, че
притежава героят относно поведението си.
Социо-познавателното развитие е свързано с разбирането на понятието измама и
лъжа. Според Piaget (1932), а по-късно и на Wimmer, Gruber, and Perner (1984, 1985) и
Strichartz and Burton (1990), разбирането на децата за лъжата е свързано само с определянето му като неистинно твърдение, с което не наврежда на някого.
Пазенето на тайни и индивидуалността
Пазенето на тайни, е свързано с линията на развитие на индивидуалността. За
разбирането за границата между „вътрешния свят” на Аз-а и ,,външния свят” при децата има много малко емпирични доказателства. Повечето деца разбират значението
на тайната през 5-та си година.
Връзката между формирането на идентичност от една страна и пазенето на тайни от друга, е твърде динамична. Веднага щом се появи усещането за индивидуалност, детето може да осъзнае нуждата, способността да „притежава” и пази повече и
различни тайни. Нещо повече, това допринася за изграждането и утвърждаването на
идентичността.
Най-забележителната характеристика на човешкото поведение е това, че то е организирано. Децата също притежават умения за координиране на функциите и процесите за постигане на специфични цели. Последиците от поведението имат ясно изразен резултат, но имат и вътрешна обусловеност. Осъзнаването на влиянието на определени стимули би могло да породи вълнение, ярост, бунтарство, стремеж към контрол над ситуацията. Тайната е феномен на близкото общуване. Поддържането на отношения, основаващи се на доверие и близост прави възможно реализирането на вътрешния потенциал, придаване на нов смисъл на вече съществуващи норми.
Лъжата би могла да разруши изградените отношения. Навлизането на съмнения
и недоизречени истини събужда и провокира към изолация или самоизолация.
Понякога човешката мотивация е съзидателна, а друг път поведението е насочено от неосъзнавани цели и нагласи. Целите са форма на регулация, която ръководи
поведението за постигане на желаното.
В настоящето изследване за разбирането на децата за моралните емоции е проследена и връзката между поведение и емоции. Преценките на децата за егоистичните, както и за алтруистичните мотиви придават известна яснота относно готовността
им да се ангажират с подобно поведение. На тази възраст децата осмислят морала от
гледна точка на поведението.
Разбиранията на децата за честността, техните емоционални отговори на подобни изживявания и разбирането им на собствените чувства, както и тези на другите, са
важни аспекти в адаптивните емоционални отговори и социалното развитие.
Метод
Участници
Участниците в настоящето изследване са 108 деца на възраст между 8 и 12 години. 62 от децата тях са момичета, а 46 са момчета. Всички деца попълниха формуляр
за информирано съгласие за участие в изследването. Родителите на всички деца също
дадоха информираното си писмено съгласие за участието на децата в изследването.
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Материали
Методиката на изследването представлява набор от шест кратки истории, всяка
от които представя определено поведение в ситуация на тайна и лъжа. Няколко са
основните параметри, върху които е конструирана методиката. Първо, проверява се
разбирането на децата за психологическия конструкт лъжа. Второ, показана е опцията
за избор между следване на родителските правила/ поведение на честност/, както и избор да се нарушат тези норми.
Изричането на лъжа е изследвано в контекста на алтруистичната мотивация, както и са проследени емоциите, които приписват децата в ситуации на лъжа с егоистичен мотив. Линията на изследване продължава с емоциите, свързани с благородните
лъжи.
Тайната и възможните емоции, които би могла да провокира, са проследени в
линията на запазването ѝ заради алтруистичен мотив, както и заради егоистичен
такъв.
Процедура
На всяко дете бяха представени писмено шест истории. След всяка от тях са изброени различни емоции. Изборът на една или няколко емоции показва преценката на
децата за състоянието на героя след извършването на постъпката, свързана със запазване на тайна или изричане на лъжа... Процедурата отнема 20 минути.
Хипотези
Хипотеза 1: Предполага се, че децата в средното детство ще определят поведението си спрямо външно наложени правила.
Хипотеза 2: Предполага се, че децата ще определят неистинните твърдения като
лъжи.
Хипотеза 3: Предполага се, че с увеличаване на възрастта децата ще са по-склонни да оценяват просоциални лъжи като по-малко негативни, от тези, които не са изречени по не-просоциални причини.
Хипотеза 4: Предполага се, че разбирането за запазване на тайна с алтруистичен
мотив се свързва с изпитване на положителни емоции.
Хипотеза 5: Предполага се, че запазването на тайна поради егоистичен личен мотив се свързва с изпитване на негативни емоции.
Резултати
По отношение на определянето на неистинно твърдение като лъжа 107 от 108-те
изследвани деца посочват такова разбиране. Не се забелязват никакви възрастови или
полови различия по този признак. Тъй като в тази възраст някои изследователи посочват, че нравствеността е външно детерминирана. т.е определя се от авторитетите, то
бе проследена и тази линия на морални разсъждения при децата. 77 % от децата посочват, че спазването на правилата на авторитетите/ в случая родителите/ е поведението, което окачествяват като правилно, т.е потвърждава се твърдението за това, че
последиците не са водещият фактор при направата на преценка в ситуация на морален
избор. Тук също не се наблюдават полови или възрастови различия.
Изричането на лъжа с алтруистичен мотив, нарушавайки външно наложените
правила от авторитетите, се свързва с вина (N= 81, 75%), срам (N= 72, 66.7%), тъга
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(N= 31, 28.7%) и много слабо с емоциите гордост (N= 7, 6.5%), радост (N= 5, 5.6%).
Незначителен е броят от свързващите такова поведение с възможността да се изпита
щастие (N= 2, 1.9%). По отношение на срама, свързан конкретно с такова поведение,
при децата на 11-годишна възраст има ясно изразено колебание относно силата му на
проявление. Почти е равен броят на децата, които свързват това поведение с изпитване на срам с броят на тези, които не окачествяват лъжата с интенция да се помогне на
някого с изпитване на срам. Изборът на поведение, свързано с казване на истината и
спазване на наложените забрани се асоциира с гордост ( N= 51, 47.2%), но също и със
срам и тъга (N= 31, 28.7%) и щастие (N= 22, 22.4%).
Изричането на лъжа с личен мотив за отмъщение е свързан с високо равнище на
изпитване на вина (N= 75, 69.4%) и срам( N= 47, 43.5%). Резултатите по отношение на
гордостта са N= 24, 22,2%.
Разбирането на децата за изричането на благородна лъжа е свързано най-вече с
изпитването на срам (N= 58, 53.7%), вина (N= 43, 39.8%) и слабо с емоциите радост и
щастие (N= 10, 9.3%). Интересен е фактът, че разбирането за вината в такава ситуация
при 10-, 11-годишните е противоречиво. Почти еднакъв е броят на тези, които я
свързват с изричането на благородна лъжа, както и тези, които я пренебрегват като
водеща емоция.
Запазването на тайна в контекста на просоциалното поведение се свързва с
емоциите радост (N= 49, 45.4%), и щастие (N= 47, 43.5%). Почти еднакъв е броят на
отговорите на 10-,11-годишните, които посочват и тези, които отхвърлят изпитването
на гордост и радост от такова поведение. Малък е броят на посочилите тъга като
водеща емоция при това поведение (N= 8, 7.4%).
Запазването на тайна с цел егоистичен мотив е свързано с изпитването на срам
(N= 47, 43.5%) и вина (N= 29, 26.9%). Факторният анализ показва наличие на значими
корелации между отделните емоции. Не са открити съществени възрастови или полови различия относно изследваните параметри.
Дискусия
Настоящето изследване проверява разбирането на децата за моралните емоции,
появяващи се в ситуация на тайна или лъжа. Изборът на дадена емоция показва интернализираните модели за правилно и неправилно, за честно и нечестно поведение, както и емоционалните състояния, породени от избора. Децата притежават разбиране за
наличие на противоречиви правила, провокирани от ситуациите, но по-късно в развитието се появява идеята за стремеж към това другият да не бъде наранен. Изследванията на Колбърг на деца и възрастни с дилеми показва слаба или липсваща връзка
между моралното познание на децата и поведението им. Основен фактор за това е различията в интерпретацията на хипотетичните ситуации, които са в изследванията и
интерпретациите на реалните поведения, които изискват морално и социално поведение. Това се отнася особено за ситуации, където могат да бъдат използвани противоречието между морално и социално правило.
Изследването показва, че децата на възраст между 8 и 12 години категоризират
неистинните твърдения като лъжи, независимо от условията на ситуацията. В настоящето изследване са използвани две ситуации, свързани с избора дали да се изрече
лъжа и съответните емоционални последици. Първата ситуация показва наличие на
ситуация, в която приятел търси помощ, но тази помощ може да се осъществи чрез нарушаване на наложени правила от авторитетните възрастни. Такова поведение бива

120

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

оценено с изпитване на срам, вина и тъга. Моралната преценка, свързана със спазване
на родителските забрани се асоциира с гордост т.е децата се стремят към избягване на
наказание и стремеж към поощрение. На около 11-годишна възраст обаче се появява
разбиране, свързано с благополучието на другия като център, осмислящ постъпката и
емоционалните последици. Изричането на лъжа при такова поведение не задължително се оценява като срамно и заслужаващо укоряване.
Интересен е фактът, че благородните лъжи също се асоциират с изпитване на
срам и вина при по-малки деца, но при 10-,11-годишните това не задължително е така.
това може да бъде обяснено с факта, че децата осъзнават съществуването на определени норми на поведение и свързват успешно осъществяващата се комуникация само
чрез спазване на тези норми. Емоциите насочват към различна значимост на аспектите от живота.
Тайната като част от процесите на близко общуване децата свързват с радостта и
гордостта от възможността за оказване на помощ. Това би могло да бъде обяснено и с
оглед на разбиранията им за приятелството. На около 11-12-годишна възраст се появява идеята за приятелството като обособено пространство на интимност и споделяне
на положителни преживявания. Целта на такова поведение все още е обаче запазването на отношенията. Егоистичните подбуди за запазване на тайна биват негативно
оценени, което показва важността, която децата приписват на емоционалната близост
в близките отношения.
От настоящето изследване става ясно, че всички лъжи биват отрицателно оценени от децата, без значение от мотивите за изричането им. Тайната е психологически
феномен, който не е задължително асоцииран с някаква простъпка и следователно води до изпитването на положителни емоции. Посочването на вината като емоцията,
произтичаща от някаква простъпка, насочва към идеята за просоциално поведение и
готовността за такова поведение. В тази възраст децата не оценяват поведението си от
гледна точка на запазването на чуждото благополучие, а по-скоро към ненарушаване
на съществуващите норми за справедливост.
Резултатите от настоящето изследване потвърждават хипотези 1, 2 и 5 и не потвърждават хипотези 3 и 4.
До степента, до която казването на истината и изричането на лъжи се определя
от вътрешни оценъчни реакции, то малките деца избягват да лъжат и имат стремеж
към казване на истината, особено ако очакват наказание за това.
Изричането на лъжи е общ социален феномен. Той би могъл да преследва различни цели. Тайната, често свързвана с възможността да се прикрие измамното поведение, показва способността да децата да разграничават различните мотиви и последиците, свързани с тях. Теоретично, знанието за развитието на моралното разбиране
на лъжите допринася за разбирането на това как моралните принципи биват прилагани от децата и възрастните в социалните интеракции (Bussey, 1999; Fu, Xu, Cameron,
Heyman, & Lee, 2007; Perkins & Turiel, 2007). Практическата значимост на тези резултати се изразява в това, че насърчаването към неизменното и безпрекословно следване
на правилата на авторитетите пренебрегва и омаловажава способността да се прави
морална преценка на ситуациите с оглед на вътрешни закономерности. Според
Колбърг (1987) това, което поражда промяна в моралното мислене при децата и възрастните, е богатият социо-морален опит.
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ПО НЯКОИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ В ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И МЕРКИТЕ ЗА ПОДКРЕПА
Кристина Кирчева Георгиева
Бургаски свободен университет
Поощрителна награда

ON SOME LEGAL ISSUES IN THE DRAFT LAW ON THE
NATURAL PERSONS AND SUPPORT MEASURES
Kristina Kircheva Georgieva
Burgas Free University
Резюме: Поводът на настоящата работа е Международната конвенция за правата
на хората с увреждания ратифицирана от Народно събрание на 26 януари 2012 г.
Ще бъдат разгледани и въпросите за синхронизацията на вътрешното ни законодателство с нея. За това министерство на правосъдието предвижда приемане на изцяло нов закон.
Abstract: The topic of the present paper is the International Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, ratified by the Bulgarian Parliament on January 26th, 2012. It will
also study the questions about the unification of our internal legislation with the
Convention. In regard to that The Bulgarian Ministry of Justice provides for the adoption of
an entirely new law.
Key words: Convention, Disabilities, Law.

С новия Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП) изцяло се
обновява съществуващата до момента идея за защита на лицата, страдащи от психически увреждания и интелектуални затруднения. Промените са наложителни не само
заради промяната в обществено-икономическите отношения, но и заради ангажиментите, които е поела Република България след ратифицирането на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ)1. От мотивите към законопроекта можем ясно да разберем и целта му, а тя е: „(…) да осигури прилагането на стандартите
на чл. 12 от КПХУ. По същество КПХУ не формулира нови права, а предлага ново разбиране за упражняването им от всеки, както и гаранции за това. Това изисква да се
промени кардинално подходът към правата на хората с увреждания – не като към обекти на грижа, а като към активни субекти на техните права, от подход на милосърдие –
към подход, основан на правата, от патернализъм към овластяване. Член 12 ал.3 от
КПХУ във връзка с ал.1 и 2 на същия член задължава страните, които са я ратифицирали, да осигурят необходимата подкрепа за упражняването на правата от хора с увреждания чрез лични действия”.

1

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2012 г., ДВ, бр. 12 от
2012 г., в сила от 21 април 2012 г. Европейският съюз ратифицира за първи път като съюз този
международен правен акт (Конвенцията) през 2009 г.
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Теза – Въпреки, че закона е в синхрон с КПХУ смятам, че е налице едно неправилно изравняване на всички хора с увреждания в правата и най-вече в начина на упражняването на признатите им права. Не се взима в предвид, че фактически и обективно погледнато съществуват различните заболявания и най-вече различни стадии, етапи
и форми на заболяванията. Така в резултат на юридическото им неотчитане, се предоставят едни и същи мерки за всички хора с увреждания, като не се отбелязват медицинските закономерности. Разбира се закона предвижда възможността за пригодяване
на предписаните мерки към всеки конкретен случаи с оглед специфичността на заболяването (чл.10 ал.1 т.4; чл.13 ал.4 т.4; в мотивите четем: „Водещ е принципът, че при
прилагане на мерките на подкрепеното вземане на решения следва да има изчерпателност, като първоначално се разглеждат възможностите за прилагане на тези, с по-малък интензитет. До прилагане на мерки с по-висок интензитет се стига след изчерпване на възможностите за прилагане на по-лека мярка.”), но прилагането на правните
норма може да породи и някои спорни въпроси и моменти, които са предмет на настоящата работа.
Законопроекта на ЗФЛМП предвижда да се признае пълната дееспособност като
елемент на правосубектността, и да отпадне ограничаването й чрез „заместващото
вземане на решение”, каквото е запрещението. Вместо това на всяко лице с увреждане
се дава право да участва активно в правния живот и упражнява своите права, което да
стане с подходяща подкрепа. Като лице с увреждания закона определя, че това е пълнолетно лице с увреждане, което в резултат на трайна психическа ли интелектуална
недостатъчност изпитва сериозни затруднения да разбира естеството и последиците
на своите решения при извършването на конкретни правни действия. Като сериозни
затруднения закона определя, че са налице когато лицето не е способно да:
а) разбира информацията и фактите, на които се основава решението за извършване на конкретни правни действия;
б) оценява естеството и значението на отделните възможните решения;
в) свързва информацията и оценката в процеса на вземане на конкретно решение;
г) съобщава своето решение на другите лица.
Считам, че необосновано се приравняват различните форми и етапи на психически и интелектуални увреждания без да се отчита разликата в степента на засягането на физиологичните функции на човека. Това, както и отпадането на пълното и ограниченото запрещение няма да оправдае, нито пък ще заличи фактическото съществуване на различните степени на интелектуално или психическо увреждане. Така например едно разстройство свързано със стреса се различава от една тежка умствена изостаналост и еднаквото им третирането от закона (т.е. с еднакви мерки) смятам, че не е
оправдано. Известно объркване създават и мотивите към законопроекта в частта им за
определянето на мерките за подкрепа и прилагането им във всеки конкретен случай. В
тях четем, че:
„От основополагащо значение за разбиране на новосъздадената процедура по
определяне на мерки за подкрепа и прилагането им във всеки конкретен случай е така
нареченият „четириелементен тест“. Процесът на вземане на решения се състои от
четири основни елемента: разбиране, оценяване, свързване и комуникиране. Това е
тест, който цели да разкрие в кой етап от процеса на вземане на решения се проявява
дефицит, както и какви са необходимите външни условия, за да бъде компенсиран този
дефицит по начин, позволяващ на лицето да упражнява правата си самостоятелно.
Тестът изследва възможностите на лицето да:
а) разбира информацията и фактите, на които се основава решението за извършване на конкретни правни действия;
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б) оценява естеството и значението на отделните алтернативи за решения;
в) свързва информацията и оценката в процеса на вземане на конкретно решение;
г) съобщава своето решение на другите лица.”
В мотивите е посочена каква е целта на теста, но нито в чл.7, нито в самия проект на закон се посочва, че сериозните затруднения изброени в букви а, б, в, г ще се
оценяват именно с такъв тест, както се посочва в мотивите. Тук е мястото да се направи едно важно пояснение. Чл.8 т.2 определя, че: „Мерките трябва да отговарят на конкретния случай и състоянието на лицето и да се определят в обем само по отношение
на правни действия, за чието реализиране лицето се нуждае от подкрепа. За всички останали правни действия следва да се приеме, че лицето действа напълно самостоятелно.”
Така както ЗЛС прави разлика в тежестта на конкретното състояние като разграничава пълно и ограничено запрещение, би следвало мерките за подкрепа също да отчитат този не юридически, а медицински факт. В чл.10 ал.1 т.4; чл.11 ал.1 т.6, където
се говори за прилагането на „други форми на съдействие, според спецификата на случая” както и в чл.13 ал.4 т.4 – „други форми на подкрепа, според спецификата на
случая”. Никъде другаде в законопроекта не се конкретизират какви биха могли да бъдат тези други форми на съдействие респ., на подкрепа нито се препраща към друг закон, който да ги урежда. А ако въпросният „случай” представлява сложност като
например тежка форма на умствена изостаналост, за която не са предписани адекватни
мерки, то излиза че това лице ще е напълно дееспособно по закон, но реално пак няма
да може да упражнява правата си, защото няма предписани и пригодени мерки за състоянието му, а само общи мерки, с които той не може да си послужи. Като цяло съдържащата се в ЗФЛМП правна уредба във вида, в която се предлага е адекватна и ще намери реално приложение за хората, които са, ще си позволя да използвам остарялата
терминология „ограничено” дееспособни, но не съм убедена, че е достатъчно пригодена за хората страдащи от тежки увреждания.
На следващо място давайки на всички хора, с трайни психически или интелектуални недостатъци, възможността да участват активно в гражданския оборот и да упражняват самостоятелно всички останали правни действия, за чието реализиране не се
нуждаят от подкрепа, съгласно закона, отново без да се отчита разликите в различните
заболявания, крие своите рискове. Тук става въпрос за личните права. В мотивите към
законопроекта четем следното: „Следва да се подчертае, че по отношение на личните
права се изключват формите на подкрепа по смисъла на законопроекта. За постигане
на цели, свързани с упражняване на лични права, хората с увреждания могат да
ползват социални услуги, които обаче социални услуги не са предмет на този законопроект. Личните права не могат да бъдат ограничавани в резултат на подкрепящите
мерки по никакъв начин. Те са свързани с личността и нейната идентичност и уникални преживявания – интимния живот, свободата на съвестта, религията, участието и
затова зависят от личната преценка на носителя си. Необходима последица от това са
измененията в други нормативни актове, които трябва да настъпят с приемане на законопроекта. Така например следва да отпаднат пречките за брак, за сдружаване, за гласуване и др.”. Интерес за мен представлява как би се развила следната фактическа обстановка, в хипотезата на реално отпадане на пречките за сключване на брак. Така например в резултат на законно сключен брак, при който един от съпрузите или и двамата страдат от дадено увреждане, което се предава по-наследство, решат да имат дете.
Тъй като това е лично тяхно право, а съгласно чл.7 ал.6 то се упражнява самостоятелно, след подходящо консултиране на лицето за вида на правата и последиците от неговото упражняване. Никой обаче не може да гарантира, че след провеждане на консултациите и запознаване с потенциалният риск да се предаде даденото заболяване, съп125
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рузите ще променят решението си. Така те ще дадат живот на дете с предопределена
съдба. Именно последиците от решението, което ще вземат поставя въпроса и за адекватността на грижите, които ще могат да предоставят. Къде в тази ситуация ще намери
приложение принципа, че върховенство имат интересите на детето (така както впрочем постановява и КПХУ). В ПЗР на законопроекта се предвиждат изменения и в други закони. В тази връзка един от тях е СК. Пряко отношение към поставената житейска
ситуация ще има изменението на чл.7 и по-точно създаването на новите ал.3 и 4 със
следното съдържание:
„(3) Всяко лице, което отговаря на условията на чл. 7 и желае да сключи брак,
задължително трябва:
1. да получи по подходящ начин информация за евентуалните последици от неговите желания. Същата информация трябва да получи и партньора, с който предстои да
се сключи брака.
2. да получи по подходящ начин информация за правната същност и последиците
от гражданския брак, вкл. за отношенията между съпрузите, прекратяването на брака
и родителските права и задължения. Същата информация трябва да получи и партньора, с който предстои да се сключи брака.
3. да получи подкрепа при необходимост от тълковник при сключването на
брака.
(4) Информирането и подкрепата се осигуряват от Органа по подкрепено вземане
на решение.”
Предоставянето на пълна информация не означава непременно и абсолютно винаги, че лицето ще вземе правилното решение. Самото предоставяне на еднакви мерки за обяснения и информация, на хора с различни заболявания, само по-себе си е дискриминиращо и нелогично. В още по-голяма сила това важи за лицата страдащи от интелектуални увреждания. Ако едно такова лице иска да сключи брак и единствено необходимото, за да се случи това е да е получил предвижданата в ал.3 на чл.7 от СК информация, както и неговият партньор, а така също и да представят на длъжностното
лице по гражданското състояние декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак, ме кара да се съмнявам, че то действително ще ги е осмислило и преценило при положение, че посочените изисквания по своята същност представляват чисто
и прост една формалност, която трябва да бъде изпълнена от органа по подкрепено
вземане на решение и лицата, за да бъде сключен брак. Тъй като ЗФЛМП е пряк резултат на КПХУ, по отношение на личните права определя широката им демократична
уредба, в известна степен дори твърде широка.
Подкрепата която се осигурява на лице с увреждане, за да извършва конкретни
правни действия се изразява в определяне на мерки за подкрепа изброени в чл.11. Но
кои са тези конкретни правни действия? Съгласно чл.7 ал.4 това са правни действия
по управление и разпореждане с вещни права и финансови средства, сключване на
сделки, вземане на решения за лечение и участие в административни и съдебни производства. Заслужава да се обърне внимание на правните действия свързани с вземане
на решения за лечение на лицето. Съгласно чл.9 ал.1 - Определяне на мерки за подкрепа може да бъде поискано с искова молба до окръжния съд по настоящ адрес от лицето по чл.7, от негови роднини по права линия, брат или сестра, съпруг, от близък, с
когото е изградена връзка на доверие, от прокурора или от органа по подкрепено вземане на решения (който е кметът). Какво ще се случи ако лицето категорично отказва
да се лекува, близките му също отказват да се грижат за него, а лицето не е изградило
доверителна връзка или срокът по договора за подкрепено вземане на решения е изтекъл или е прекратен. Остават прокурорът или кмета. Но тъй като един от принципите
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при определяне на мерките за подкрепа е зачитане на желанията, предпочитанията и
ценностите на лицето (виж чл.8 ал.2; чл.10 ал.2; чл.11 ал.2 от ЗФЛМП) това би създало
предпоставки за ограничаване действията на прокурора и кмета. Непременното съобразяване на съда с желанията на лицето, в ситуация, в която то реално се нуждае от
спешно лечение, би била недопустима. Затова ЗФЛМП в глава четвърта въвежда „Производство по незабавно определяне на защитни мерки в ситуация на риск”. Това е особено производство по вземане на решения за избор на местоживеене на лицето, както
и за действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална
сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на лицето, а също така и за
избор на спешно лечение, извън случаите на чл.155 от Закона за здравето (чл.26 от
законопроекта). Производството по определяне на защитни мерки в ситуация на риск
е допустимо в случаите, когато е налице сериозен и непосредствен риск за живота,
здравето и имуществото на лице от кръга лица посочени в чл. 7 ал. 1 и 2 и:
1) са изчерпани всички възможности за определяне на мерки за подкрепа;
2) е налице сериозно противоречие между подкрепяния и подкрепящия, което
прави невъзможно ефективното упражняване на подкрепата по повод на правоотношение, изискващо вземането на неотложно решение или
3) е налице сериозно противоречие между подкрепеното лице и лицето, с което
взема съвместни решения по повод на правоотношение, изискващо вземането на
неотложно решение.”
Тук е мястото да се направи важното разграничение между подкрепеното вземане на решения и производството по незабавно определяне на защитни мерки в ситуация на риск.
Първият институт има характеристиката на мярка за подкрепа по смисъла на
чл.10, но включваща съвкупност от мерки (форми), чиито основен приоритет е самостоятелно упражняване на права с цел осигуряване на лично участие на лицата с
интелектуални затруднения и психични проблеми в обществения живот. В мотивите е
посочено следното:
„Подкрепеното вземане на решения е мярка за подкрепа от една страна, а от друга – включва съвкупност от мерки, основани на доверие между подкрепящ и подкрепен, чрез която доверителна връзка се постига личното упражняване на права (и зачитане на това от всички трети страни). Мерките се определят за конкретни сфери и/или
действия, при наличие на затруднения за тях и винаги се постановяват за определен
срок.(...) Подкрепеното вземане на решения представлява широка палитра от мерки
(или правоотношения), имащи за цел да осигурят необходимата подкрепа за самостоятелно упражняване на права (извършване на правни действия и/или бездействия) с
оглед пораждане на определени правни последици, основани на волята и предпочитанията на подкрепеното лице. Тази палитра включва следните мерки:
 предварителни мерки (предварителни разпореждания и дългосрочни пълномощни),
 договор за подкрепеното вземане на решения (сключен по волята на страните
или в резултат на специална съдебна процедура),
 съвместно вземане на решения,
 производство за определяне на защитни мерки в ситуация на риск.”
Вторият институт се различава с това, че е специално производство по незабавно
определяне на защитни мерки в ситуация на риск. Съществената разлика е, че единствено в този случай лицето не взима самостоятелно решение, т.е. когато е налице сериозен и непосредствен риск за живота, здравето и имуществото на лицето ще се задейства тази мярка, като както уточняват мотивите: „Тази процедура по същество е
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една предпазна мярка, която гарантира, че лицето с увреждане, което е в сериозна
криза, няма да се окаже без възможност за подкрепа и няма да пострада от необратими загуби в личен и финансов аспект.”. Разликите продължават и с това, че с оглед на
важността при изхода на производството и мярката, която ще бъде наложена, съдът
„(…) задължава органа по подкрепено вземане на решения да определи водещ на процедурата по определяне на защитни мерки, който ръководи дейността на индивидуалния съвет (…)” – чл.28 ал.2. Тук обаче се пораждат няколко въпроса.
Първият от тях е какви са в действителност правомощията на съда, в смисъл такъв, че той ли взима решение за налагане на защитна мярка или това се прави от индивидуалния съвет. Тъй като след откриване на производството с определение на съда
по реда на глава 28 от ГПК, с него той също така: „определя въпросите, които следва
да бъдат решени, определя срока за който се налага мярката, задължава органа по подкрепено вземане на решения да определи водещ на процедурата по определяне на защитни мерки, който ръководи дейността на индивидуалния съвет, определя срок в
който водещият на процедурата да представи на съда първия доклад за дейността си и
определя Периодичността за представяне на докладите.” Пояснение има в чл.29 ал. т.4 –
Водещият има задължението да докладва периодично на съда, постановил мярката за
развитието на случая. Ако съдът взима решение за налагане на дадена мярка, то тогава
какви по своята същност са решенията на индивидуалния съвет?, т.е. не става ясно как
завършва производството по глава четвърта – с решение на съда или производството
остава един вид отворено докато не се вземе окончателно решение от индивидуалния
съвет, чиято работа се контролира от Водещия, като до окончателното му решение се
постановяват само мярка за развитие на случая от съда, както изисква чл.29 ал.1 т.4.
Пояснение може да се каже, че има в ПЗР на ЗФЛМП, който предвижда изменение в
ГПК, и създаване на нова глава 28. В предвиждания чл.337 ал.2 четем: „Ако съдът намери, че е налице неотложност от налагане на мярка, може да наложи временна такава
до постановяване на окончателното решение, включително да назначи на лицето временен попечител, който да се грижи за неговите имуществени интереси.”. Но пак не
става ясно това правомощие на съда може ли да послужи и за производството по гл.4
от ЗФЛМП или е специфично и приложимо само при производствата за определяне на
останалите мерки за подкрепа.
На второ място възниква въпросът: „Ако съдът е този, който налага защитните
мерки, то къде се посочва, какви точно са те?”.
Важна позиция в това производство заема индивидуалният съвет, който се създава за конкретното лице, за което се провежда производството. В състава на съвета са
включени задължително представители на органа по подкрепено вземане на решения
или упълномощено от него длъжностно лице, Дирекция Социално подпомагане, лекуващия лекар, доставчика на социални услуги, който работи с конкретното лице, в случай че лицето ползва такива и при възможност самото лице. (чл.31 ал.2). Относно самият индивидуален съвет не се упоменава какво времево действие ще имат неговите
решения. В този си състав смятам, че съвета е добре подготвен да отговори адекватно
на нуждите на лицето в риск. С оглед на това от работата и компетентността на членовете му бих имали най-голяма полза лицата страдащи от по-тежките форми на различните психически или интелектуални заболявания и тези срещащи действително
затруднения в упражняването на правата си. Затова намирам, че би било полезно дейността на индивидуалният съвет да е постоянна, а не да се образува при всяка ситуация на риск, разбира се ако към дадения момент не съществуват пречки и необходимост от смяна на някой от членовете му. Това би бил и по-икономичният вариант,
който ще спести най-вече ценното време необходимо при взимането на спешните мерки.
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Значителна подкрепа и одобрение заслужават две изцяло нови възможности,
които предвижда закона – „концепцията за доверителната връзка” и „предварителната
мярка”.
Като специфично средство за изразяване на волята на лицето с увреждания, „доверителна е връзката между две или повече лица, основана на взаимно доверие и разбиране.” (чл.12 ал.1). Както можем да видим и от обосновката в мотивите за нуждата
породила потребността от този институт, наистина не можем да не отбележим, че това
е крачка напред към създаването на едно по-хуманно и човешко отношение към нуждите на хората с увреждания. Въпреки даденото увреждане лицето не е неспособно да
създаде трайни взаимоотношения и контакти с трети лица, понякога по-трайни и от
отношенията вътре в семейната среда на увредения. Законът определя критерии при
наличието на които съдията да може да направи обосновано заключение за съществуването на такава доверителна връзка. Чл.12 ал. 2 и 3 ги посочва:
„(2) Доверителна връзка съществува, когато са налице следните предпоставки:
а) подкрепящият и подкрепеният са съгласни, че между тях има доверителна
връзка и тя има траен характер;
б) подкрепящият по недвусмислен начин интерпретира волята на подкрепяния
според най-точния й смисъл и реалните желания и предпочитания на лицето;
в) подкрепящият има готовност и възможност за действие в интерес на подкрепяния, при отчитане на личните му желания и предпочитания.
(3) Доверителната връзка изключва отношения на неправомерно влияние, насилие, злоупотреба или манипулация между подкрепяния и подкрепящия.”.
Що се отнася до „предварителната мярка”, непозната до този момент в нашето
законодателство, тя представлява възможност за писменото изразяване на волята на
всяко пълнолетно лице да даде насоки и/или определи изисквания относно процеса на
вземане на решения при извършване на конкретни правни действия, както и относно
мерките за подкрепа и лицата, които да осъществяват подкрепа, при евентуалното бъдещо възникване на обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 (т.е. възникване на трайна психическа или интелектуална недостатъчност, в резултат на която лицето да изпитва сериозни затруднения да разбира естеството и последиците на своите решения при извършване на конкретни правни действия). Това е възможност, с която се дава един вид
лично предварително застраховане. Към момента на изготвяне на предварителната
мярка лицето се намира в здравословно състояние, на пълно разбиране на заобикалящата го действителност. В такъв момент едва ли има друг, който по-добре да може да
разбира и анализира желанията и предпочитанията в положението на лицето, от самия
него. Именно поради факта, че подобна възможност за предварителното разпореждане
с лични и други конкретни правни действия е съществувала, но едва днес тя е факт у
нас е голяма стъпка за развитието на правото ни.
Литература:
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Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.
Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа.
Мотиви към Законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа.
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ПРОБЛЕМИ НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРИ ДОГОВОРИТЕ
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
Сева Тони Памукчиева
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Поощрителна награда

PROBLEMS OF THE APPLICABLE LAW TO THE CONTRACTS
FOR INTERNATIONAL SALE
Seva Toni Pamukchieva
Abstract: The applicable law, governing a certain international purchase contract is of a
significant importance. In order to be able to exercises their rights, the parties have to be
aware of the governing law. There is the opportunity of applying the law of a certain
country, one of the parties' law or that of a third state. Furthermore, chosen could be rules
of international character which would be binding by virtue of an agreement, that they
would govern the contract. If the law of a contracting state to the CISG is applied, its
provisions would be binding.
Key words: applicable law, CISG, contract, international sale, PECL, trade, UNIDROIT

Предмет на настоящото изложение е проблемът за приложимото право при договорите за международна продажба, сключени между търговци, чиито седалища се намират в различни държави. При воденето на преговорите въпросът за приложимото
право към договора е от първостепенно значение. Практически е невъзможно страните да договорят всяка една точка от договора поотделно. В практиката се наблюдава,
че предмет на договаряне между страните са само основните клаузи по договора.
Щом е сключен договор за покупко-продажба основно регулирани от него ще бъдат
отношенията по определяне на количеството, цената, условията, при които стоката ще
бъде доставена и пр. Дори в случаите, когато договорните клаузи изглеждат максимално изчерпателни и предпоставят настъпването на най-различни промени в отношенията между страните, въпросът за приложимото право към договора не бива да се
пренебрегва. Той не би могъл да има второстепенно значение, поради факта че практически е необосновано, а и невъзможно един договор да опише всички хипотези,
които теоретично биха възникнали. Важно е да се знае кое е приложимото право към
договора, защото то ще урежда всички онези въпроси, по които страните не са се договорили. От друга страна, приложението на повелителните норми, относими към
конкретното правоотношение не може да бъде изключено. Прилагането на релевантните императивни правни норми е невъзможно да бъде заобиколено от страните. Това
означава, че за тях е важно да познават приложимото право към съответния договор.
Два подхода, които могат да бъдат използвани при определянето на приложимото
право ще бъдат разгледани. Това изброяване не е изчерпателно, защото в практиката
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страните биха могли да изберат и друг начин за определяне на приложимото право
към техния договор. Първият подход се състои във възможността страните сами да
изберат правото, което ще бъде приложимо към техните договорни отношения. Вторият подход се свързва с референция към унифицирани международноправни норми,
регламентиращи конкретните отношения
1. Страните избират приложимо право:
Поради важното значение на приложимото право при договорите за международна продажба от първостепенно значение за страните по него е да изберат кое право
ще се прилага към договора. По този начин страните имат възможност да се възползват от предоставената им от правото договорна свобода. Освен това така те в найголяма степен биха могли да гарантират защитата на интересите си. Първата хипотеза
предполага посочване в договорна клауза кое право следва да се прилага по отношение на съответния договор. Тук са възможни две разрешения, страните да изберат
правото на определена държава или техният избор да сочи норми от наднационален
характер.
А. По отношение на избора на страните, който би се свързал с правото на определена държава следва да се обърне внимание на проблема за това чие право би могло
да бъде избрано. Основателно е да се смята, че всяка една от договарящите страни би
предпочела правото на своята собствена държава. Това е обяснимо, защото всеки един
от търговците, страни по договора, има интерес договорът да бъде регулиран от право, което той добре познава. При прилагането на чужд правен ред, страната за която
това право не е национално би била изправена пред необходимостта да се запознае
подробно с разпоредбите, отнасящи се до този тип отношения. Това неминуемо се
свързва с необходимостта от допълнително време и средства в неин ущърб. Ако страните не постигнат съгласие по отношение на това чие право да бъде приложимо, за
тях съществуват няколко други възможности. На първо място, те могат да се обърнат
към правото на трета страна. На второ място, те могат да реферират към частна кодификация, регулираща правоотношенията, възникващи от договора за международна
покупко-продажба.
Б. Изборът на правото на трета държава се свързва с преодоляването на негативите от това един от търговците да е поставен в по-неблагоприятно положение спрямо
другия поради факта, че той ще трябва да се съобрази с националното право на държавата на другата договаряща страна. В този случай те биха могли да се съгласят приложимо да е правото на страна, с която нито един от двамата няма определена връзка.
Така се поставя въпросът кое ще е това право и би ли било то подходящо в конкретния случай. Съществуват правни системи, които в практиката са се утвърдили като изключително подходящи да регулират отношенията по договорите за покупко-продажба. Това са дължи на факта, че става въпрос за националното право на държава, която
има доминираща роля в търговските отношения в даден сектор. Нaпример, правото на
Ню Йорк често е избирано за приложимо право към специфични финансови транзакции. Търгуващите със суровини нерядко се обръщат към правото на Англия и Уелс и
т.н. Това на пръв поглед означава, че ако страните уговорят към техния договор да се
приложи правото на държава доминант в определен отрасъл, по този начин договарящите ще бъдат в най-благоприятно положение. За да бъде изследвано дали това ще е
така на практика би следвало проблемът за прилагането на правото на трета държава
да бъде разгледан от няколко различни гледни точки. Държавите, които имат водещо
значение на пазара на определени стоки или услуги често пъти са държави от системата на общото право. Това би представлявало проблем, например когато страна по
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договора е юридическо лице, чието седалище се намира в България. За търговските
отношения от първостепенно значение е доброто познаване на правната система. В
този случай гражданите или юридическите лица от държавите с континентална правна система ще бъдат изправени пред необходимостта да се запознаят в детайли с правните порядки, характерни за приложимото право. Всичко това означава допълнителен
разход на време и средства и за двете страни. В международните търговски отношения приоритетни са бързината и гъвкавостта в договорните отношения.
В. Правото на избор на страните може да се сведе до избора на определена частна кодификация. В тази насока ще бъдат разгледани някои от най-популярните възможности, с които разполагат страните: Принципите на UNIDROIT и Принципите на
европейското договорно право (PECL). За разлика от възможността на страните да изберат правото на определена държава за приложимо, частните кодификации не представляват нормативни актове. Те не са създадени от дадена държава и тяхното спазване не е скрепено с принудителната сила на държавата, зад тях не стои нейният суверинитет. Те не са нито законодателството на Европейския съюз, нито международни
конвенции, по които България е страна. PECL и Принципите на UNIDROIT представляват т.нар. „soft law” или оптативни норми. Най-общо това означава, че страните по
договора могат да изберат такива правила за регулиращи договорното отношение и от
този момент те стават задължителни. На тях противостоят т. нар. „hard law”, това са
разпоредбите на актове, които имат нормативна сила – националното законодателство, законодателството на Европейския съюз, международните конвенции, други
международни договори, по които България е страна и т.н. Желанието на страните да
обвържат договора си с такава частна кодификация се свързва с необходимостта от
това правилата, които ще регулират отношенията да са лесно достъпни и разбираеми.
Частните кодификации са продукт на достиженията на доктрината. В някои случай те
са значително по-съвършени от правото на определена държава. От друга страна, чрез
избора на наднационални правила се преодолява необходимостта от превеждане и
тълкуване на разпоредбите на националните законодателства. Това осигурява бързина
и гъвкавост при воденето на преговорите и сключването на договора. Важно е да се
отбележи, че както Принципите на UNIDROIT, така и PECL са изиграли изключително важна роля в развитието на договорното право на национално и наднационално ниво. Те имат важно значение за частното право като цяло.
а. На първо място сред оптативните кодификации, внимание ще бъде обърнато
на Принципите на UNIDROIT (UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts). Те са публикувани за пръв път през 1994г., като са съсредоточени към това
да регулират най-вече материята на международните търговски договори за покупкопродажба. Състоят се от 119 текста, разделени в 7 глави, които съдържат правила относно сключването, валидността, тълкуването, съдържанието, изпълнението и неизпълнението по международни търговски договори.
По своята същност Принципите на UNIDROIT са по-близки до гражданските законодателства на европейските държави в сравнение с тези на държавите от системата
на общото право. Това се обяснява с факта, че при създаването им главно са използвани достиженията на континенталната правна система и доктрината по европейските
граждански кодекси. Но преди всичко Принципите на UNIDROIT имат ясно изразен
международен характер поради това в тях се избягва употребата на термини, характерни за правото на определена държава. Те намират изключително широко приложение при регулирането на международните догори и са предпочитани от търговците.
Те могат да бъдат приложими по отношение на целия договор или само за отделни
части от него, както и в допълнение към друго право, в което са налице непълноти по
отношение на регулирането на дадени въпроси. Принципите на UNIDROIT са най132
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често използваните правила от подобен характер при договорите за международна
покупко-продажба. Освен това, отделните разпоредби разкриват сходства със съществуващи национални правни системи. Това е така, защото Принципите на UNIDROIT
са повлияни от отделни разрешения в националните законодателства. Но този процес
на въздействие не е едностранен, Принципите на UNIDROIT са указали влияние върху някои законодателни разрешения в правото на държави като Китай и Германия,
например.
б. На второ място, частна кодификация, която страните могат да изберат, за да
регулира отношенията по международния договор за покупко-продажба са PECL. Те,
заедно с Общата референтна рамка представляват продукт на европейския принос в
опитите за унификация на частното право. За разлика от Принципите на UNIDROIT,
PECL разпростират приложението си не само върху материята на търговското право,
а целят да предоставят кодификация на гражданското право като цяло. Според чл. чл.
1:101, ал. 1 „Замисълът на тези Принципи е, те да се прилагат като общи правила на
договорното право в Европейския съюз”. Подобно на Принципите на UNIDROIT
PECL уреждат въпросите по сключването, тълкуването, изпълнението и неизпълнението по договора. Освен това, „PECL се разпростират и в материи, традиционно причислявани към общата част на гражданското право: едностранни волеизявления, представителство, унищожаемост, противоречие със закона и морала, давност, срокове и
условия.“
PECL съществуват от началото на 21 век, но те имат дълга история. Създадени
са от Комисията по европейско договорно право (Commission on European Contract
Law), чиято работа по съставянето на Принципите тече в продължение на 20 години.
Председател на Комисията е проф. Оле Ландо, преподавател в Търговския университет в Копенхаген, Дания. През 2003г. е публикуван цялостният вариант на PECL.
Въпросът за приложимостта на PECL е разрешен от самите им разпоредби. В
чл. 1:101 ал. 2 и ал. 3 се уреждат различни хипотези на приложимост и в този смисъл
са независими една от друга. Условията, посочени в двете алинеи са алтернативни, а
не комулативни. В първия случай приложението на PECL е задължително, защото
страните изрично са го уговорили в една от двете предвидени в разпоредбата форми –
„когато страните са се съгласили да ги включат в договора си или той да се урежда от
тях“. Ал. 3 разглежда случай, в който правоприлагащият орган може, но не е длъжен,
да ги приложи, т. е. по своя преценка прилага PECL. Тук хипотезите са две и са алтернативи. Първата, когато е избрано общо формулирано приложимо право, което не може да се сведе до правото на определена държава. Втората, когато изобщо не е уговорено приложимо право. На практика, PECL в първия случай допълва недостатъчно
конкретна уговорка, която изразява волята на страните да не се прилага конкретно национално право, а правила от наднационален характер. Тази хипотеза на прилагане на
PECL, от гледна точка на български съд или арбитраж на територията на България, не
би била проблемна. Във втория случай обаче, PECL замества избора на страните относно приложимото право. Тази хипотеза е проблемна от гледна точка на правото на
редица държави, в това число и българското. У нас при липса на уговорка за приложимо право се прилага стълкновителна норма, която да посочи приложимото право, а
именно Рим I, това няма как да се дерогира мълчаливо.
Възможността на страните сами да изберат приложимото право към договора за
международна продажба се свързва с принципа на свободата на договарянето. Също
както биха могли да договорят най-различни договорни клаузи, стига те да не са в
противоречие с повелителни разпоредби, така също те имат свободата сами да решат
по какви правила да се регулира договорът. Дали това ще бъде националното право на
определена държава или частна кодификация е въпрос на тяхно решение. Оптативни133
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те норми са еманация на достиженията на теорията и практиката. Обемът на разпоредбите, съдържащи се в тях е неголям и е написан на достъпен и разбираем език. Това
противостои на големия брой от правни норми, които могат да бъдат разделени в различни закони и кодекси на националното право. Боравенето с вътрешното законодателство на дадена държава изисква възможността за неговото отлично разбиране и
безпогрешно тълкуване. Като антипод на това, soft law съществува, за да бъде в полза
на практика и за да е улеснение за онези, които ще използват подобен тип разрешения.
2. Страните избират унифицирани международноправни норми
При липса на валидно направен от страните избор за правилата, по които да се
урежда договорът, следва да се обърнем към унифицираните международноправни
норми в материята на международното търговско право. Основният източник, съдържащ такива правила, е Виенската конвенция на ООН за международна продажба на
стоки. Тя е приета на 11 април 1980 г. във Виена. От 10 март до 11 април 1980 г. делегати от 62 държави обсъждат и гласуват приемането на конвенцията на станалата известна Виенска конференция. След като на 11 декември 1986 г. необходимият брой от
десет държави, които да ратифицират Конвенцията е достигнат, тя влиза в сила на
1 януари 1988 г. Официалните езици, на които е преведена са английски, арабски,
френски, испански, китайски и руски. През 1982 г. Конвенцията е преведена и на
немски език след като Австрия, Германия и Швейцария постигат консенсус по отношение на текста. Към момента 83 държави в света са страни по Виенската конвенция.
От европейските държави Великобритания не е ратифицирала Конвенцията. В
България Виенската конвенция е ратифицирана с Указ № 264 на Държавния съвет от
13 март 1990 г. и е в сила за страната от 1 август 1991 г.
Виенската конвенция от 1980 г. урежда изключително въпросите по сключването на договора за международна продажба на стоки, както и правата и задълженията,
възникващи за продавача и купувача. Тя не урежда действителността на договора като цяло или на някои негови клаузи, преминаването на собствеността върху стоката,
както и отговорността за вреди.
Виенската конвенция от 1980 г. има нормативен характер, нейните текстове за
норми на правото. Тя е приложимото право за определения от нея кръг отношения.
Без значение е дали в договора е направено конкретно позоваване. Конвенцията съдържа унифицирани норми с пряко приложение, изключвайки приложението на
стълкновителните норми. Така се преодолява противоречието на националните законодателства по въпроси като действителността на предложението и приемането,
изискванията за съобразност на стоката с договора, отговорност на продавача и купувача, основанията за освобождаване на страните от отговорност и правилата за тълкуване на договорите. От друга страна, разпоредбите на Конвенцията имат диспозитивен характер. Страните имат свободата да изключат приложението й изцяло или частично, или да изменят действието на разпоредбите й.
Важно е да се отговори на въпроса на какви изисквания следва да отговарят
договорните отношения, за да може те да се регулират от разпоредбите на Виенската
конвенция. В тази насока ще бъдат разгледани два от способите за приложение на
Конвенцията. Критерият за разграничението им се свързва с това дали Конвенцията се
прилага пряко, ако са налице установените в нея предпоставки, или се прилага заради
разпоредбите на международното частно право. Различават се пряко и косвено приложение на Конвенцията.
А. За да може разпоредбите на Конвенцията да намерят приложение по силата
на чл. 1, ал. 1, буква „а“ трябва да са налице 4 предпоставки. Мястото на дейност на
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страните, респ. тяхното обикновено местопребиваване да е в различни държави. Международният характер на продажбата да е очевиден. Държавите, в които страните
имат своето място на дейност, трябва да са договарящи държави спрямо Конвенцията.
Липсата на договор или клауза за неприлагане на Конвенцията. Проблем може да възникне при определянето на международния характер на договора. Дори в случаите,
когато страните по договора имат място на дейност в различни държави, разпоредбите на Конвенцията могат да не бъдат приложени. Става въпрос за хипотезата, при
която „не личи било от договора, било от каквато и да било сделка между страните
или от дадени от тях сведения преди или по време на сключване на договора“, че двете страни имат място на дейност в различни държави. Чрез това изискване се препятства възможността разпоредбите на Конвенцията да се приложат без знанието или
против волята на едната или и на двете страни по договора. Следващото изискване е
насочено към държавите, в които страните по договора имат място на дейност. Необходимо е тези държави да са „договарящи държави“ по Виенската конвенция. Последното условие, за да е налице пряко приложение на Конвенцията е страните да не са
уговорили в договора, че не желаят отношенията им да са регламентирани от Конвенцията, както и да не са избрали други правила, които изключват приложението й.
Б. Виенската конвенция може да бъде приложена косвено, по силата на чл. 1, ал. 1,
буква „б“ за случаите, когато страните по договора за международна продажба имат
място на дейност в различни държави, но тези държави не са ратифицирали Виенската конвенция. Става въпрос за хипотезата, при която правилата на международното частно право водят до прилагането на правото на договаряща държава. По спорове,
възникнали в тази хипотеза сезираният съд ще трябва да реши кое право е приложимо. Освен това е възможно да се стигне до приложението на Конвенцията от съд на
недоговаряща държава, но правилата на международното частно право на тази държава да водят до приложението на правото на договаряща държава.
Виенската конвенция от 1980 г. е международният акт, съотнесем към договорите за международна продажба, който има най-широко приложение. Без съмнение тя
представлява най-успешният опит за унификация на международното търговско право. Освен да урежда договорните отношения по покупко-продажба, конвенцията играе важна роля за развитието както на вътрешното право на държавите, така и при
усъвършенстването на частните кодификации в това число разгледаните по-горе
Принципи на UNIDROIT, PECL, Общата референтна рамка и др.
3. Следва да бъде разгледана и една частна кодификация, която надхвърля
приложението на останалите поради изключително важното си значение в договорните отношения. Благодарение на дългогодишния опит в тази насока в практиката по
сключване на международни договори за покупко-продажба са се утвърдили някои
правила. Те представляват създадени общи условия с факултативен характер. Следва
специално внимание да се обърне на Международните правила за тълкуване на търговски термини „ИНКОТЕРМС“. По своя характер те са най-авторитетни и за това
най-често използвани. Представляват частна кодфикация на международни търговски
обичаи. Целта на съществуването на тези правила е процедурата по уреждането на отношенията между страните по договора, свързани с доставката на стоката, да се ускори и облекчи. Поради това Международната търговска камара в Париж (ICC) издава
сборник, наречен „Международни правила за тълкуване на търговските термини“.
Той намира изключително широко приложение в практиката, защото обобщава наложилите се обичаи при уреждането на търговските отношения. Първото издание на
ИНКОТЕРМС е от 1939г. от тогава до днес преминава през 8 редакции, като последната е приета през 2010 г. и влиза в сила през 1 януари 2011 г. ИНКОТЕРМС уреждат
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условията по доставката на стоката при договорите за международна покупко-продажба. Те са частна кодификация и нямат задължителен характер. За да е възможно
тяхното прилагане страните трябва изрично да са се съгласили за това в договорна
клауза. ИНКОТЕРМС не са правни обичаи, а са обичаи, наложили се в търговията,
което означава, че те нямат силата на източник на международното търговско право.
ИНКОТЕРМС не са единствената частна кодификация, насочена към регулирането на
този тип отношения, но на територията на Европа тя е доминираща.
В договорните отношения в международното търговско право трябва да се отдаде важно значение на проблема за приложимото право. Търговците, сключващи договори за международна покупко-продажба на стоки се нуждаят от бързина, сигурност
и предвидимост при осъществяването на сделките. Отговаряйки на тези потребности,
модерната юридическа наука се стреми към това да обедини достиженията на теория
и практика и да създаде унифицирано право. Частните кодификации са ярък пример
за успеха на подобни начинания. Днес на страните е дадена възможност да изберат
правила, които са разбираеми и достъпни. Огромното море от нормативни актове, с
които разполага едно национално право често пъти създава проблемът за неговото коректно тълкуване и прилагане. От друга страна, съществуването на унифицирани наднационални норми като Виенската конвенция от 1980 г. е доказателство са успешните
опити за универсализиране на правото в материята на международната покупкопродажба.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ПРАВНАТА УРЕДБА
НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
ПО ИНИЦИАТИВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ
ПО ЧЛ. 331 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
Румяна Антонова Нанкова
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Поощрителна награда

SOME PROBLEMS IN THE LEGAL FRAMEWORK
OF TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS
ON THE INITIATIVE OF THE EMPLOYER UNDER ART.331
OF THE LABOR CODE
Rumyana Antonova Nankova
Abstract: The rule of Art. 331 was introduced among the grounds for termination of
employment contracts with the Law on amending and supplementing Labor Code in 2001.
Under this basis, the employer may initiate termination of the termination of the
employment contract with the employee against compensation agreed between them.
However, several problems arise in practical application because the legal framework is
incomplete and leaves important points of the application on that ground unanswered.
Key words: termination of the employment contract on initiative of employer; compensation;
reimbursement of the employment relationship.
Прекратяването на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл. 331 КТ е ново основание за българското трудово право, въведено със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2001г1. Допълването на основанията за прекратяване на трудовия договор по Кодекса на труда с
правилото на чл. 331 свидетелства за нарастващото значение на принципа за свободната преценка в трудовите правоотношения и позволява да се преодолеят отчасти
съществуващите ограничения, свързани с прекратяването на една трудовоправна
връзка. Концепцията, на която е подчинено това основание има за цел да осигури безконфликтно, почиващо на общата воля и на взаимния интерес на страните, преустановяване на правната обвързаност между тях.
В хода на практическото приложение обаче, се забелязват редица трудности, несъвършенства и непълноти в законодателната уредба, които сериозно възпрепятстват
и усложняват желаното и законосъобразно развитие на отношенията между работодател и работник или служител. С оглед предмета на настоящото изложение ще бъдат
разгледани някои от основните проблеми, възникващи при прекратяване на трудовия
договор по инициатива на работодателя на основание чл. 331 от КТ, както и възможните промени в посока на тяхното разрешаване.

1

„Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда” – ДВ бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.
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Разпоредбата на чл. 331 е уредена систематически сред общите основания за
прекратяване на трудовия договор по Кодекса на труда. Съгласно ал.1 на същия член,
работодателят може по своя инициатива да предложи на работника или служителя
прекратяване на сключения между тях трудовия договор, като му заплати определено
обезщетение. От буквалния прочит на текста, а и от преобладаващото в теорията становище, следва че правото за прекратяване е предоставено единствено на работодателя, и в този смисъл е недопустимо предложението да изхожда от страна на работника
или служителя2. С оглед договорната автономност между страните, не може да се отрече напълно възможността на работника или служителя в хода на преговорите по
прекратяване на трудовоправната връзка да предложи на работодателя, отношенията
между тях да се уредят по правилата на чл. 331 КТ. Доколкото са спазени формалните
изисквания на закона, а именно – писмено предложение от работодателя, адресирано
до конкретен работник или служител, то процедурата е законосъобразна и поражда
съответните правни последици3.
Към предложението работодателят трябва да приложи и съответния размер на
обезщетение, срещу което се надява да получи съгласието на работника или служителя. По силата на чл. 331, ал. 2 от КТ размерът му не може да бъде по-малък от четирикратния размер на последното брутно трудово възнаграждение. От съществено значение при определяне размера на обезщетението е реда, по който се изчислява
брутното трудово възнаграждение в хипотезата на чл. 331, ал. 2 КТ. Обикновено за
относими се приемат правилата на чл. 228 КТ, но те от своя страна визират единствено обезщетенията от Раздел III на Кодекса на труда, под чийто обхват не попада обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ. Поради тази причина по-точно е да се приеме, че реда
по който се изчислява брутното трудово възнаграждение в този случай е подчинен на
правилата на чл. 20 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съгласно който „в брутното трудово възнаграждение, извън случаите на чл. 177
от КТ и чл. 228 от КТ, се включва основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер“4. Независимо от тези фиксирани граници страните разполагат със свободата да договарят помежду си, както поголям размер на обезщетение, така и допълнителни елементи, от които ще се състои5.
След като предложението на работодателя за прекратяване на трудовия договор
достигне до знанието на работника или служителя, за последния възниква правото в
7-дневен срок да се произнесе писмено по него6. За да е налице валидно изразена

2
Мръчков, В. –„Трудово право” стр. 542, Мръчков, В. „Коментар на КТ”, стр. 1024, Мингов,
Ем. – „Прекратяване на трудовия договор поради общи основания”, стр. 52-53 и др.
3
В този смисъл Миланов, К – „прекратяването на трудовия договор по чл. 331 КТ по инициатива на работника или служителя не би могло да бъде признато за незаконно и отменено поради
това, че е извършено по инициатива на работника или служителя, нито пък работодателят би
имал право да иска връщане на платеното като платено в нарушение на закона“.
4
В този см. Решение №540/07.07.2010г. IV Г.О. на ГК на ВКС;
5
Към елементите, от които се изгражда размера на обезщетението може да се включи и паричната равностойност на други, допълнителни, индивидуални права и придобивки на работника
или служителя (бонуси, ваучери, медицинско обслужване и др.), изразяващи се като потенциални загуби от прекратяването на трудовия му договор.
6
Характерът на установения от закона срок е субсидиарен и се прилага доколкото страната, отправила предложението не е определила друг такъв за приемането му. Василев, Ат. – „Трудово
право”, стр. 478 , авторът извежда подобни съображения относно характера на срока по чл. 325,
ал. 1, т. 1 КТ. Това съображение се основава на правилата на чл. 13, ал. 1 ЗЗД относно обвързващата сила на предложението, съгласно който предложителят е обвързан с предложението, до
изтичане на срока определен в него.
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воля, работника или служителя в рамките на съответния срок трябва да заяви изрично,
че приема предложението, тъй като в противен случай се смята за отхвърлено и трудовото правоотношение се запазва в същия вид, в който е съществувало до момента.
С приемането на работника или служителя, фактическият състав на основанието
по чл. 331 КТ бива изпълнен, и с това се слага край на трудовоправната обвързаност
между страните. Момента на прекратяване на трудовия договор в конкретната хипотеза е с важно практическо значение, тъй като от него започва да тече едномесечния
срок, в който съгласно чл. 331, ал. 3 КТ работодателят трябва да изплати уговореното
обезщетение. Общите правилата относно формата и момента на прекратяване на трудовия договор са уредени от разпоредбата на чл. 335 от КТ, която обхваща единствено три хипотези, в зависимост от това дали договорът се прекратява с предизвестие, с
частично спазено предизвестие или без предизвестие. Обстоятелството, че към никоя
от тези хипотези не може да бъде отнесено прекратяването по чл. 331 КТ, създава определена несигурност относно момента, в който трудовият договор се прекратява,
респективно момента, в който настъпват свързаните с това правни последици.
Отсъствието на установени правила в случая може да се преодолее, като се анализира договорният характер на самото основание. По правило страните разполагат
със свободата да уговарят помежду си крайният момент на съществуването на договора. Така датата на прекратяване на трудовия договор ще е тази, която в резултат на
постигнатото съгласие е писмено уговорена. Ако липсва изрична уговорка, то момента в който е постигнато съгласие би трябвало да е този, от който трудовият договор
престава да бъде в сила. Тази постановка от своя страна също създава някои затруднения, поради което и в теорията, и в съдебната практика се приема, че когато страните
на са определили друга дата, трудовият договор е прекратен от датата, на която е
връчена писмената заповед за прекратяване7.
Като правна гаранция за изпълнение на задължението от страна на работодателя
е установена презумпцията на чл. 331, ал. 3 КТ, по силата на която, ако обезщетението
не бъде изплатено в уговорения срок, основанието за прекратяване на трудовия договор се смята за отпаднало8. Неизпълнението по смисъла на ал. 3 обхваща, както пълно
неизпълнение, така и частично изпълнение от страна на работодателя9. С отпадането
на основанието се възстановява трудовото правоотношение в същия вид и при същите
условия, при които е съществувало преди прекратяването му. За работника или служителя възниква правото и задължението да се яви на работа, а за работодателя
задължението да го допусне 10.
Това правило би следвало да изпълнява функцията на сполучлив и ефикасен способ за защита на накърнените права на работника или служителя. Противно на
очакванията, практиката показва, че режима създава повече проблеми, отколкото

7

Мръчков, В., Средкова, Кр., Василев, Ат. – „Коментар на кодекса на труда“, С., 2013 г., стр. 1030;
Отпадане на основанието по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, са случаите, в които юридическия факт, от който възникват или се погасяват права и задължения е съществувал към момента на сключване на
договора,
но в последствие отпада с обратна сила, като води до задължение за връщане на даденото
между страните. Марков, М. – „Облигационно право” – учебно помагало, С., 2013 г., стр. 393;
9
В случай, че работодателят изплати част от обезщетението, което е под законоустановения
минимум, отново ще се стигне до възстановяване на трудовото правоотношение, тъй като минималния размер на обезщетението е императивно установен и всяко отклонение от него е равнозначно на неизпълнение.
10
Ако работодателя откаже допусне работника или служителя до работа, ще дължи обезщетение по чл. 213, ал. 2 КТ.
8
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разрешава. След краткия преглед на правната уредба на чл. 331 КТ прави впечатление, че извън обхвата на законодателя са останали множество въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение, с цел да се преодолеят евентуалните усложнения в
отношенията между страните при прекратяването на трудовия договор по правилата
на чл. 331 КТ.
Изплащането на обезщетението от работодателя е свързано с редица важни правни последици, което налага на първо място да се изведе теоретичната постановка за
същността на този юридически факт в рамките на фактическия състав по прекратяване на трудовия договор по чл. 331 КТ. За разлика от повечето обезщетения, изплащани по Кодекса на труда във връзка с прекратяването на трудов договор, то обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ не е последица от самото прекратяване, а своеобразен вид
необходимо условие, касаещо неговата валидност11. По своите признаци се доближава
до категорията на прекратителните условия, тъй като поначало поражда желаните
правни последици между страните, а именно – прекратяване на трудовия договор, но
със сбъдването на условието – неплащане на съответното обезщетение, те отпадат с
обратна сила, което води до възстановяване на трудовото правоотношение12.
Законодателят е уредил възстановяването на вече прекратената трудово-правна
връзка с обратна сила, изхождайки от социални съображения, в интерес на работника
или служителя, за да може той да продължи да полага труд по същото правоотношение и да получава за това трудово възнаграждение. Всъщност това законодателно разрешение много често не постига целеният ефект. Макар поначало работодателят да е
неизправната страна, защото не е изпълнил свое договорно задължение, в общия случай работника или служителя понася негативните от него. Последният е задължен да
постъпи обратно на работа, незабавно след изтичане на едномесечния срок за изплащане на обезщетението, под страх от налагане на дисциплинарно наказание. В противен случай работодателят е свободен да му наложи дисциплинарно наказание „Уволнение”. Такава е и най-често срещаната хипотеза в съдебната практика. Съгласно Определение № 659/26.05.2011г. III ГО, гр.д. 242/2011г. на ВКС „ работника или служителя е бил длъжен да се яви на работа и като не го е направил, той законосъобразно
е бил уволнен дисциплинарно предвид допуснатото нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, т. 1 КТ”. В тази връзка съда приема също, че работника или служителя не само е длъжен да постъпи веднага на работа, но и че не следва да бъде уведомяван от работодателя за това, тъй като уведомяването се явява ирелевантно за възстановяването на трудовото правоотношение13. Застъпеното разбиране е изцяло фокусирано върху дилатиращото действие на презумпцията за отпадналото основание, без да
отчита факта, че по този начин неоправдано се поставят работниците и служителите,
възстановени по силата на чл. 331, ал. 3 в по-неблагоприятно положение в сравнение с
лицата, възстановени на работа на друго основание.

11

Павлова, М. – „Гражданско право – обща част“, С. 2002 г., стр. 499;
Някои автори застъпват тезата, че изплащането на обезщетението от работодателя е елемент
от фактическия състав на прекратяването на трудовия договор по чл. 331 КТ. Струва ми се, че
подобно мнение не може да бъде изцяло споделено, тъй като това означава, че докато не бъде
изплатено обезщетението ще е налице един незавършен фактически състав, който няма да породи правни последици. Ако това е така, то трудовият договор следва да се прекрати едва след като бъде изплатено обезщетението. От анализа на разпоредбата на чл. 331 КТ е видно, че трудовият договор се прекратява при постигане на съгласие между страните, а задължението на работодателя да изплати обезщетението в срок е условие, необходимо за да се запази действието на
извършеното прекратяване.
13
Така Определение №659/26.05.11, III ГО, гр.д. 242/2002; Решение №1669/2014 г. РС Варна;
12
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В подкрепа на това твърдение е правилото на чл. 345, ал. 1 КТ относно възстановяването на работник или служител на предишната му работа. Цитираната разпоредба
предвижда не само работника или служителя да бъде известен за възстановяването
му, но и да му бъде осигурен достатъчен (двуседмичен) срок, за да се яви на работа.
Поради сходния характер на хипотезата на чл. 331, ал. 3 със случаите на възстановяване на работник или служител на друго основание подобно неравно третиране е явно
несправедливо. Аналогично, би следвало да се въведе задължение за работодателя, в
рамките на едномесечния срок по чл. 331, ал. 3, да уведоми работника или служителя,
че няма да му изплати обезщетението, за да разполага последния с нужната информацията, че ще трябва да постъпи обратно на работа, и да организира своите дела така,
че да избегне евентуално нарушение на трудовата дисциплина.
На следващо място от допълнително уточнение се нуждае въпроса за правното
положение между страните в рамките на едномесечния срок по чл. 331, ал. 3 КТ. Ако
работника или служителя се върне на работа по силата на възстановеното трудово
правоотношение, ще има ли той право на обезщетение за безработица или друг вид
компенсация за срока по чл. 331, ал. 3 КТ, и зачита ли се това време за трудов и осигурителен стаж?
В теорията се поддържа мнението, че работника или служителя е претърпял вреди от неизпълненото задължение на работодателя, поради което при постъпване обратно на работа следва те да му бъдат възмездени14. По този въпрос съдебната практика изразява противоположно становище. С Определение № 549/2012 г. III Г.О. ВКС отхвърля като недопустим предявения иск за изплащане на обезщетение за месеца, през
който работодателя е трябвало да изплати обезщетението по чл. 331 КТ с мотива, че
прекратяването на трудовия договор се смята за отпаднало и на работника или служителя се дължи трудово възнаграждение, а не обезщетение. Това разбиране на Върховния касационен съд не може да бъде споделено поради съображението, че работника
или служителя в рамките на едномесечния срок по чл. 331, ал. 3 КТ не е полагал труд
при работодателя и няма основание да претендира изплащане на трудово възнаграждение. Фактът, че действително е бил лишен от трудов доход, в периода от прекратяване на трудовото правоотношение до неговото възстановяване, не обосновава претенцията му за трудово възнаграждение, а единствено възможността да получи компенсаторно обезщетение. По примера на съществуващите в Глава X, Раздел III от
Kодекса на труда правила за обезщетяване на вреди, породени от неправомерни
действия на работодателя, правната уредба на чл. 331 КТ може да се допълни с изрична разпоредба, ангажираща имуществената отговорност на работодателя в случай на
възстановяване на трудовото правоотношение. Така ще се създаде стабилност и яснота относно правото на работника или служителя при възстановяване на работа да бъде
обезщетен за пропуснатото трудово възнаграждение.
Вторият спорен момент, свързан с действието на възстановеното трудово правоотношение е доколко едномесечния срок по чл. 331, ал. 3 КТ се признава на работника или служителя за трудов и осигурителен стаж.
Съгласно чл. 351 КТ за трудов стаж се зачита времето, през което работника или
служителя е работил по трудово правоотношение, доколкото не е предвидено друго.
Хипотезата на чл. 331 КТ не попада между посочените в Кодекса на труда изключения, по силата на които за трудов стаж се признава времето през което работника или
служителя не е работил или през което не е съществувало трудово правоотношение15.

14
15

Мингов, Е. – „Прекратяване на трудовия договор поради общи основание” стр.196.
Чл. 352 КТ; чл. 354 КТ.
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Спрямо осигурителния стаж правилата са идентични.Случаите, в които времето се
признава за осигурителен стаж са изчерпателно изброени в чл. 9, ал.2 и 3 КСО и като
такива се тълкуват и прилагат ограничително16. Прочита на относимите разпоредби
показва, че с оглед действащото законодателство времето, в което работодателят е
трябвало да изплати уговореното обезщетение, при последващо възстановяване на
трудовото правоотношение не се зачита нито за трудов, нито за осигурителен стаж.
Налице е очевидна празнота в закона, чието преодоляване изисква нормативното му
допълване със съответни разпоредби, по силата на които едномесечния срок по
чл. 331, ал. 3 КТ, в случай че работника или служителя бъде възстановен на работа, да
се зачете като трудов и осигурителен стаж, без да е съществувало трудово правоотношение и без да са внасяни осигурителни вноски.
Много често в практиката се среща противоположната хипотезата, при която
след изтичане на срока по чл. 331, ал. 3 КТ работника или служителя, вместо да претендира възстановяването му на работа, предявява иск срещу работодателя за изплащане на уговореното обезщетение. Въпросът, на който трябва да се отговори в тези
случаи е, допустимо ли е работника или служителя да предяви иск за изплащане на
обезщетението, и ако да – от кой момент?
Правото на иск е средството за защита на материалното право и е основна форма
на правото на защита. Възникването и съществуването му зависи от процесуалните
предпоставки, касаещи допустимостта на иска. Правото на иск трябва да съществува в
полза на лицето от чието име се предявява и да бъде надлежно упражнено, за да е
налице допустимост на иска. Предвид факта, че работника или служителя е ищец с
правно основание чл. 331 КТ и доколкото съдът е валидно сезиран, то искът по чл.
331, ал. 2 се явява допустим. Същественият проблем при предявяването му е свързан
не толкова с преценката за неговата допустимост, колкото с преценката за основателност на исковата претенция.
Съдебната практика приема, че при оспорване основателността на иска работника или служителя носи тежестта да докаже, че има вземане по чл. 331 КТ, и че предвидените в тази разпоредба предпоставки за изплащане на обезщетение са се осъществили и не са отпаднали17. От така изложените доводи на съда не става ясно дали работника или служителя следва да предяви иск за изплащане на обезщетението преди изтичане на едномесечния срок по чл. 331, ал. 3 или след това, с оглед наличието на
материалноправните предпоставки за съществуване на вземането, обуславящи основателността на исковата претенция. В част от съдебните актове е застъпено становището, че предявения иск за изплащане на обезщетение по чл. 331, ал. 2 КТ, преди изтичане на едномесечния срок се явява недопустим и преждевременно предявен, тъй като
ищеца има интерес от търсената защита едва след изтичане на едномесечния срок по
чл. 331, ал. 3 КТ18. Следователно per argumentum a contrario, работника или служителя може да предяви иск за изплащане на уговореното обезщетение едва след изтичане
на срока по чл. 331, ал. 3 КТ.
Обратно на изведеното заключение, в трайно установената съдебна практика, тази възможност също бива изключена. Приема се, че с изтичането на едномесечния
срок отпада основанието за прекратяване на трудовия договор, респективно и основанието, на което се дължи обезщетение, поради което иска се явява неоснователен и

Мръчков, В. – „Осигурително право”, С., 2014 г. стр. 155;
Определение № 1164 от 27.10.2011 г. на ВКС по гр. д. № 861/2011 г., III г. о., ГК, докладчик председателят Надя Зяпкова;
16
17

18

Гр. д. № 2822/2014г. XI ГО РС Стара загора;
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следва да бъде отхвърлен19. Доводите в тази насока са, че с отпадане на основанието
за прекратяването му, трудовото правоотношение между страните се възстановява,
поради което не са налице материалноправните предпоставки за съществуване на
вземането на работника от работодателя под формата на обезщетение по чл. 331, ал. 2
КТ.
Очевидно претенцията на работника или служителя за изплащане на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ бива неоснователна както преди изтичане на едномесечния
срок по чл. 331, ал. 3 КТ, така и след това. Както е приел Варненския окръжен съд в
Решение № 1174/10.03.2014 г. „Законодателят е уредил санкцията в случай на неизпълнение
на поетото от работодателя задължение да заплати уговорената с работника
сума в определения едномесечен срок по един оригинален начин, но без да я свързва
със заплащане на обезщетение за неизпълнение или с възможност да бъде осъден работодателя да плати, а въвеждайки като последица възстановяване на прекратената вече трудово-правната връзка с обратна сила“. Изложената обосновка
провокира редица съображения, поради които не може да бъде споделена безкритично.
Освобождаването на работодателя от отговорност за неизпълнението на негово
договорно задължение е в съществено противоречие с общите принципи на договорните отношения и правилата на Закона за задълженията и договорите. Още към момента на отправяне на предложението работодателя би трябвало да има готовност да
изплати на работника или служителя предлаганото обезщетение. Дори да изпадне в
последващо материално затруднение, липсата на парични средства за изпълнение на
задължението, съгласно разпоредбата на чл.81, ал. 2 ЗЗД не го освобождава от отговорност. Единственият начин за това е да докаже, че неизпълнението се дължи на
причина, която не може да му се вмени във вина20. Във всички останали случаи закона
предвижда, че ще трябва да понесе неблагоприятните последици от своето виновно
поведение, една от които е правото на насрещната страна да упражни претенцията си
като предяви иск за пряко изпълнение. Противно на тези правила, в хипотезата на
неизпълнение по чл. 331, ал. 3 КТ напълно се изключва възможността работника или
служителя да предяви иск срещу работодателят за изплащане на уговореното обезщетение. С това се стимулира неизправността на икономически надмощната в правоотношението страна, като същевременно се лишава от защита интереса на насрещната,
разбиран като ползата, която има от извършването на определени действия или волеизявления с правно значение21. Работника или служителя не само не получава сумата, която законосъобразно е очаквал, но бива задължен да постъпи обратно на работа,
поради липсата на правни инструменти, с които да претендира удовлетворяване на
легитимния си интерес от изплащане на обезщетението.
Няма съмнение, че такъв е налице, доколкото съществува обективната възможност работника или служителя да е започнал нова работа, при по-добри условия на
труд, да е стартирал частен бизнес, или междувременно да са настъпили други
обстоятелства, в следствие, на които възстановяването на трудовото правоотношение
да бъде напълно безполезно за него. Ако не желае да полага повече труд при работодателя си, то пред него стои открита единствено възможността да поиска прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 от КТ, отправяйки предложение до работодателя, или по друг, предвиден в Кодекса на труда способ.

19

Решение № 1669 по гр.д. № 15897/2013 г. РС Варна;
Това са случаите, в които неизпълнението се дължи на невиновна невъзможност за изпълнение, в резултат на случайно събитие или непреодолима сила;
21
Бойчев, Г. – „Философия на правото“, СУ „Климент Охридски“, С., 2006 г., стр. 43;
20
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Предлаганата постановка от своя страна е несъвместима с концепцията на основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 331 КТ, което макар изградено на
основата на взаимното съгласие на страните, притежава една съществена особеност –
плащането на определена парична сума, под формата на обезщетение, чиято функция
е да „откупи“ съгласието на работника или служителя, именно в случаите, когато е
невъзможно постигането на взаимно съгласие за прекратяване на трудовия договор по
общите правила22. Работника или служителя не е първоначалния инициатор на прекратяването и не би дал съгласието си, ако не бе мотивиран от предлаганото обезщетение. Неизпълнението на работодателя и възстановяването на трудовото правоотношение напълно опорочават неговото волеизявление, тъй като бива задължен или да
постъпи обратно на работа, или да прекрати договора с работодателя на друго основание, но не и да получи обезщетението, за което в действителност е изразил воля.
За да се обезпечи в най-висока степен защита на работника или служителя по
прекратен трудов договор на основание чл. 331 КТ, е необходимо създаването на механизъм, който му позволява сам да прецени дали в негов интерес е да се ползва от
възможността за възстановяване на трудовото правоотношение, или да претендира изплащане на дължимото обезщетение. De lege ferenda следва да се уреди по нормативен път един кратък 3-дневен или 7-дневен срок след получаване на известието на
работодателя, че няма да изплати обезщетение в рамките на едномесечния срок по чл.
331, ал. 3, в който работника или служителя да отговори дали желае да постъпи
обратно на работа, или ще предпочете да се запази действието на прекратения трудов
договор, срещу изплащане на съответното обезщетение. По този начин извънсъдебното изявление на работника или служителя, като изправната страна ще се явява меродавно за запазване на правоотношението, а не неизпълнението на договорното задължение на работодателя. В допълнение изявлението на работника или служителя, с
което заявява, че желае да му се изплати уговореното обезщетение, би имало функцията на покана за изпълнение, по силата на която от този момент ще може да претендира и лихва за забавено изпълнение23. Поради посочените противоречия в съдебната
практика, този извод не може да се приеме за категоричен, но има убедителни аргументи в подкрепа на подобна правна възможност за работника или служителя,
предвид призванието на държавата, и в частност на правораздавателните органи, да
осигурят защита на всеки правнозначим интерес.
В обобщение на гореизложеното, анализът на разпоредбата на чл. 331 КТ показва, че в своята основа това е добър и ефикасен начин за уреждане на отношенията
между страните по трудовото правоотношение. Включването му към основанията за
прекратяване на трудовия договор по Кодекса на труда, обогатява материя в областта
с едно гъвкаво и адаптивно основание, отличаващо се с широко обществено и икономическо приложение. Същевременно, непълнотите в действащата правната уредба
разкриват необходимостта от цялостно преосмисляне и усъвършенстване на правилата, свързани с прекратяването на трудовия договор по чл. 331 КТ. Към момента
съществуват редица рискове за правата на работниците и служителите, прекратили
трудовия си договор на това основание, и докато поставените въпроси не намерят
своето законодателно разрешение, за тях остава единствено да разчитат на коректността и добросъвестността на своя работодател.

22

Александров, А. – Цит. съч., стр. 17;
Вземането за обезщетение, в случая по чл.331 ал.2 от КТ макар да става изискуемо от деня
на прекратяване на трудовото правоотношение, с оглед неговия характер – парично и безсрочно, съгласно чл.84 ал.2 от ЗЗД е нужна покана на кредитора, за да изпадне длъжника в забава.
Когато липса покана, лихвата се дължи от деня, в който е предявен искът. В този смисъл ТР
№3/19.03.1996 г. по гр. д. № 3/95 г. на ОСГК на ВС.
23
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ТРАФИК НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Мария Косева Косева
Илиян Маринчев Атанасов
Бургаски свободен университет
Поощрителна награда

TRAFFICKING CULTURAL PROPERTY
Mariya Koseva Koseva
Iliyan Marinchev Atanasov
Burgas Free University

Abstract: This study is associated with the trafficking of cultural property, the conservation
of cultural values from the country and the measures taken by the government for
protection.
Key words: protection, heritage conservation, cultural property

България е страна с богато културно наследство и е нужна системна държавна
политика в тази област. Културните ценности, обявени за национално богатство са
маркери за националната идентичност, съхраняването на която е едно от най-сериозните предизвикателства на националната политика.
1) Законова рамка
Българско законодателство:
• Конституция на Република България
• Закон за културното наследство – от 2009 г. Урежда опазването и закрилата на
културното наследство на Република България. Държавата осигурява закрилата на
културното наследство независимо от местонахождението му.
Чл.2 ал.1 ЗКН – културното наследство обхваща нематериалното и материалното
недвижимо и движимо наследство, като съвкупност от културни ценности, които са
носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна
стойност.
Чл.4 – държавната политика по опазване на културното наследство се провежда
от Министъра на културата, във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания и гражданско общество.
Глава 5 на ЗКН урежда издирването, декларирането, предоставянето на статут на
недвижима културна ценност, права и задължения на собствениците или ползвателите
на недвижими културни ценности.
Раздел 7 ЗКН – „Връщане на незаконно изнесени движими културни ценности
национално богатство”
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Чл. 132. Движими културни ценности национално богатство, които са изнесени
незаконно от територията на страната и са открити на територията на друга държава –
членка на Европейския съюз, наричана по-нататък „държава членка”, както и тези,
които са изнесени незаконно от територията на държава членка и са открити на
територията на Република България, подлежат на връщане съгласно разпоредбите на
този раздел.
Чл. 138. (1) Отправилата искане държава членка може да започне съдебно производство, като предяви иск срещу владелеца или държателя за връщане на изнесените
незаконно от нейната територия движими културни ценности национално богатство.
(2) Към иска по ал. 1 се прилагат:
1. документ, описващ вещта, чието връщане се иска;
2. потвърждение, че вещта е движима културна ценност национално богатство;
3. декларация от компетентния орган на съответната държава членка, че е изнесена незаконно от нейната територия;
4. данни за самоличността на лицето, срещу което се подава искът;
5. данни за стойността на вещта, определена към датата на подаване на иска, в
български лева.
Чл. 141. (1) Съдебното производство по чл. 138 се провежда по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Съдът постановява връщането на вещта, когато:
1. вещта отговаря на изискванията на чл. 134;
2. вещта е изнесена незаконно от територията на отправилата искане държава
членка;
3. искът е предявен в сроковете по чл. 139;
4. вещта е изнесена от територията на отправилата искане държава членка на 1
януари 1993 г. или след тази дата;
5. ответната страна владее или държи вещта към момента на предявяване на
иска.
• Наказателен кодекс
Чл. 278а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от
10.04.2009 г.) (1) Който предлага за отчуждаване или отчужди културна ценност,
която не е идентифицирана и регистрирана, се наказва с лишаване от свобода от една
до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.
Чл. 208. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10
от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр.
27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Който открие съкровище и в продължение на
седем дни не съобщи на властта, се наказва с пробация или с глоба от петстотин до
хиляда лева.
Чл. 278б. (Нов - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от
2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) (1) Който противозаконно
унищожи или повреди своя културна ценност или документ от Националния архивен
фонд, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от петстотин до две
хиляди лева, както и с обществено порицание.
(2) Длъжностно лице, което противозаконно даде разрешение за унищожаване,
разрушаване, повреждане, видоизменение или за износ на културна ценност, или на
документ от Националния архивен фонд, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева, като съдът може да наложи и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6.
(3) Ако от деянието по ал. 2 е последвало унищожаване, разрушаване, повреждане, видоизменение или износ на културната ценност, наказанието е лишаване от сво147
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бода от една до шест години, глоба от хиляда до пет хиляди лева и лишаване от право
по чл. 37, ал. 1, т. 6.
Европейско международно законодателство:
• Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне правото на собственост на културни ценности, от ноември 1970 г.
• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, 1975 г.
• Международни актове на СОИС за опазване на нематериалното наследство при
неговото използване с комерсиална цел.
• Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, ратифицирана 2006 г.
Регламент N 3911/92 на Съвета (ЕИО), относно износа на културни паметници.
Европейска културна конвенция от 1954 г. и Европейска конвенция на Съвета на
Европа за опазване на археологическото наследство.
2) Институции, имащи отношение към опазване на културното наследство.
• Министерство на Културата
• Музейни институции
• МВР, ДАНС (звено ГДБОП)
• Агенция „Митници” към МФ
• НРС
• Прокуратура и Съдилища
• Международни неправителствени организации: СОИС, ЮНЕСКО
1. На първо място е самия трафик-престъплението/залавянето в момента на
извършване.
2. Стига се до съдебен процес
3. Доказване
4. Присъда/предоставяне на движимото културно наследство на културната
институция.
5. Експониране – културното наследство става достояние на обществото.
През 1997 г. двама турски граждани са заловени на Граничен пункт „Малко
Търново” в опита си да преминат границата с културно-исторически ценности на
стойност приблизително над 250 000 френски франка. Експонатите са били белязани
с знака на „Лувъра” и други големи западно-европейски музея. Тук сме свидетели на
доброто взаимоотношение на институциите.
Трансграничния трафик от България
1. „Каналджии” – са организаторите на трафика, които наемат преносителите/в
някои случаи подкупват служителите на митницата/. Каналджии и дилъри не рядко са
едни и същи лица, обслужващи международните дилъри.
2. „Мулета” – са физическите извършители, които пренасят антиките срещу
заплащане, а в някои от случаите не са наясно със стойността и характера на „стоката”.
3. „Международните дилъри” – са колекционери и търговци на антики. Не рядко
те имат български паспорти, но постоянното им местожителство е в Западните държави.
Някои са бивши служители на сектора за сигурност /или техни роднини/, разполагащи с вътрешна информация за движението на антиките. Те организират продажбата на изнесените незаконно антики чрез аукционна търговия или чрез собствени
магазини за антики.
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Година

Разкрити опити при износ

Брой на антиките

2003

17

1 799

2004

12

517

2005

16

4 435

2006

15

6220
плюс 66 кг монети и артефакти

Приложените данни са от Агенция „Митници” и дават възможност да се направи
приблизителен профил на физическите преносители на антики и тяхното количество и
вид.
Основни дестинации за незаконния български трафик на антики са Великобритания, Австрия, Германия, Швейцария, САЩ, Канада.
Антиквариатите в Мюнхен, Виена, Женева и други Западно-европейски градове
са главните бенефициенти на българските антики.
Дестинациите се потвърждават и от регистрираните от митниците опити за незаконен износ на антики.
Какво е необходимо?
 Институциите, имащи отношение към културното наследство – МВР, Митници, Културните институции и опазващи културното наследството трябва да имат
достъп до Единен Дигитален Регистър на културни ценности. За да се съкрати времето за реакция и успеваемостта на пресичането на незаконния трафик.
В момента няма Единен Дигитален Регистър – няма нормативна уредба, с която
да се създаде и използва.
 Промяна в Нормативната уредба
 Промяна в ЗКН и НК
 Синхронизиране на законодателството – Като страна членка на ЕС, България
трябва да синхронизира българското законодателството с европейското законодателство – т.н. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ.
 Хагската конвенция – подписана, но не синхронизирана.
За жалост терористичните организации се финансират от трафик на антики през
България. Страната ни е само транзитна спирка. Антиките се разграбват от мародери
на „Ислямска държава” в Сирия, а целта са пазарите в Западна Европа. Терористичните организации са установили, че в България износът е лесен – очевидно тук трафичните канали са отворени.
Примера, който дадохме за добро взаимодействие между институциите по-горе
трябва да бъде мултиплициран в цялата страна.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Ст. Денчев, С. Василева. Държавна политика за културно-историческото наследство на
България 1878-2009, София, 2010.
НК, ЗКН
НБУ, брой N 3 /2012г.
Регионален Исторически музей – град Бургас /консултант – Радовеста Стюьрт/
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РОБОТ ЗА СЛЕДВАНЕ НА ЛИНИЯ WA-LEE
Венцислав Вълчев Вълев
Бургаски свободен университет
Поощрителна награда

ROBOT FOR FOLLOWING A LINE WA-LEE
Vencislav Valchev Valev
Burgas Free University

Abstract: This article presents a robot named WA-LEE, built from LEGO MINDSTORMS
NXT 2.0 kit. The purpose of WA-LEE is to follow line and to escape obstacles if it find any
along of its path. The robot turn-on and turn-off is controlled by human speech. An
implemented program, written in LEGO IDE software is used to control the basic functions
for navigation of the robot.
Key words: Tracked Lego NXT robot, line tracker, light, speech, ultrasonic, servomotor

Комплектите LEGO MINDSTORMS NXT са комплекти с които могат да се
конструират различни по форма и функция роботи. Освен безкрайно забавление,
които тези комплекти предоставят, чрез тях човек може да научи много. От обикновеното алгоритмично мислене, което е в основата на създаването на всяка една
програма, до това как се пишат сложни програми на други езици. Развойната среда на
LEGO е достатъчно опростена за да могат потребители от всяка възраст да я използват. Основното предимство на тази среда е, че е ориентирана към потребителите.
Програмите се създават чрез „Drop and Place“ идеологията [1], при която програмният
алгоритъм се реализира чрез графични обекти, необходими за управлението на различните видове активните елементи. Всяка програма може да бъде заредена непосредствено в NXT и тогава забавата започва.
Роботът, който е проектиран с комплектите LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, както
е споменато по-горе, е робот за следване на линия. За направата му е използван моделът SHOOTERBOT (фиг. 1.а), към който са направени някой допълнителни промени за
постигането на целта.
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а\

б\

Фиг. 1. Снимка на оригиналният проект (а); снимка на роботът WA-LEE (б)

Комплектът на LEGO съдържа много на брой части с различна форма и предназначение, както и множество сензори, три серво мотора и NXT компютър. С помощта
на този комплект могат да се сглобяват и програмират различни типове роботи.
Роботът WA-LEE (фиг.1б) се задвижва от два серво мотора, които се контролират
от NXT компютърът, в чиято памет е заредена програмата написана с помощта на
развойната среда LEGO MINDSTORS NXT.
Разликата между обикновеният електрически двигател и серво мотора (фиг 2.a)
е, че серво мотора има вграден скоростомер, както и сензор за позицията на ротора.
Роторът може да се движи с определена скорост, както и да се движи в зависимост от
предварително дефиниране от потребител електрически градуси.[4]

а\

б\

Фиг. 2. Структура на серво мотор (а); звуков сензор(б)

WA-LEE е снабден със звуков сензор (фиг.2.б) който представлява микрофон,
чиято цел е да следи за нива на звука по скала от 0 до 100. Този микрофон може да
записва аудио файлове и да ги съхранява в паметта на компютъра.
Основните части за управлението на този робот са светлинните сензори (фиг. 3.a).
Той е проектиран да следва линия, за тази цел трябва да може да я вижда. Настилката
и линията трябва да са силно контрастни цветове, за пример черно и бяло. Всеки цвят
поглъща и отразява различно количество светлина. Колкото по-тъмен е цветът, толкова
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повече светлина поглъща. На този принцип работят светлинните сензори. Те отчитат
отразеното количество светлина от повърхността чрез вградени в тях фотодиоди.
Количеството светлина се измерва по скала от 0 до 100. Сензорите могат да излъчват
светлина чрез светлодиоди и това се използва когато светлината е недостатъчна за да
се разграничат двата цвята. [3]

б\

a\

Фиг. 3. Използвани сензори за позициониране: светлинен сензор (а); ултразвуков сензор (б)

Освен следенето на линия WA-LEE е програмиран да се обръща и да продължава
в обратната посока когато срещне препятствие. Това не би било възможно без ултра
звуков сензор (фиг. 3.б). Сензорът има два основни компонента. Приемник и предавател. Приемника търси звук с определена висока честота, а предавателя издава този високо честотен звук. Това се прави за да може сензорът да изчисли разстоянието между
него и препятствието. Знаейки скоростта с която се движи звуковата вълна сензорът
може да изчисли разстоянието като засече времето което отнема на звуковата вълна да
стигне от сензора до препятствието и обратно. Сензорът може да бъде настроен да
проверява разстоянието в сантиметри или инчове. [2]

Фиг. 4. Screenshot на програмата на WA-LEE
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За да може WA-LEE да следи линията трябва подходящата програма да бъде
заредена в NXT компютъра (фиг 4).

б\

a\

в\

г\

Фиг. 5. Блок за изчакване (а); блок за чакане на звук (б);
блок за спиране на програмата (в); блок за проверка на нивото на звука (г)

Когато тя започне роботът чака звуков сигнал за да започне своята работа (фиг. 5.б).
При втори звуков сигнал WA-LEE трябва да спре изпълнението на програмата. Когато
роботът стартира след подаването на сигнала, той изчаква една секунда (фиг. 5.a). Това
време не нужно за да може той да разграничи кога звукът е за старт и кога за стоп. В
противен случай той ще тръгне, но ще изпълни програмата само за секунда и ще спре.
След като програмата на WA-LEE стартира, следващата стъпка е да влезе в един
безкраен цикъл. В този цикъл се изпълняват всичките проверки за това дали той се
движи по линията, посредством светлинните сензори. Също така този цикъл е и за
движението на двигателите. Цикълът е безкраен, за да може да следва линията без
прекъсване. Единствените начини да се спре програмата е чрез подаване на вторият
звуков сигнал (фиг. 5.в и фиг. 5.г) или да се спре ръчно.
През цялото време докато този цикъл се изпълнява, двата серво мотора(фиг. 2.a)

a\

б\

в\

Фиг. 6. Блок за завъртане обратно на часовниковата стрелка (а);
Блок за движение напред (б); Блок за завъртане по часовниковата стрелка (в)

задвижват WA-LEE напред с мощност 70% от максималната мощност на двигателите (фиг. 6.б). Изпълнението на тази част от програмата може да бъде прекъснато,
когато един от двата сензора за светлина засече линията (фиг. 7.a и 7.б). Когато това се
случи, в зависимост кой от сензорите е, роботът завива в определена посока. Ако левият сензор засече линията (фиг. 7.a) двата двигателя се завъртат в противоположни
посоки. Левият серво мотор завърта роторът си назад с 90 ел.° и мощност 80% от максималната, а десният двигател завърта роторът си с 90 ел.° напред със същата мощност, така роботът се завърта обратно на часовниковата стрелка фиг 6.a). Когато десният сензор отчете линията се случва точно обратното (фиг. 7.б), левият ротор се завърта назад, а десният напред и така WA-LEE се завърта по посока на часовниковата
стрелка (фиг. 6.в). Ако никой от тези сензори не отчете линията роботът продължава
напред (фиг. 6.б).
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а\

б\

Фиг. 7. Блок за условен оператор за десният светлинен сензор;
Блок за условен оператор за левият светлинен сензор

Докато роботът се движи напред и проверява с двата си сензора за линията, той
прави и проверка дали нещо не му се изпречва на пътя. Това е постигнато с помощта
на ултра звуковият сензор (фиг. 3.a). Ако този сензор отчете, че пред него стой нещо и
разстоянието между WA-LEE, и препятствието е по-малко от 10cm, то тогава роботът
ще се обърне (фиг. 9).

Фиг. 8 Блок за безкраен цикъл за завъртане обратно на часовниковата стрелка,
който се прекъсва когато десният сензор срещне тъмен цвят

За да направи това обръщане той завърта роторът на левият серво мотор с 120 ел.° и
мощност 80% от максималната на мотора назад, а десният двигател завърта роторът
си назад с 120 ел.°. и мощност 80% от максималната. Това е така за да може десният
сензор на роботът да премине през линията без роботът да се върне към нея, тоест да
я пренебрегва до края на изпълнението на този блок от програмата. След като това
действие се изпълни, програмата влиза в безкраен цикъл, който може да се прекъсне
само и единствено когато десният сензор отчете линията (фиг. 8). В този цикъл се
изпълнява същото действие за обръщане. Целта на тази част от програмата е при
завъртането, десният сензор да мине един път през линията и да я пренебрегне. Когато
сензорът отчете втори път линията, роботът да спре завъртането и да продължи
напред. Така WA-LEE ще продължи да следва линията, но в обратната посока.
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Фиг. 9. Блок за условен оператор с ултразвуковият сензор

Докато протичат всички тези проверки на сензорите за светлина и разстояние
сензорът за звук следи за звуков сигнал със сила над 100 единици по скалата му. Когато улови такъв сигнал програмата трябва да спре (фиг. 5.в и 5.г). В противен случай
програмата продължава с всички проверки описани по-горе.
Заключение
Описаният проект показва реализация на робот, конструиран да следва линия и
избягва динамични препятствия, ако такива се изпречат на пътя му. Чрез съвместяване
работата на използваните различни типове сензори (за звук, светлинни детектори и
ултразвукови сензори за разстояние), разработката успешно изпълнява поставените му
задачи. Комплектите на LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 на практика могат да се използват за конструиране на всякакъв тип роботи, като ограничение се явява единствено и само човешкото въображение .Освен програмата си, която може да работи чрез
поставянето на блокове, има възможност NXT компютъра да се програмира с компютърните езици като: NXC (Not Exactly C), NBC (Next Byte Code) C, Matlab, Java, C# и
др. Това позволява да се разширят идеите за реализацията на по-иновативни роботи за
в бъдеще.
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МОНЕТАРНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ –
АДЕКВАТЕН ОТГОВОР ИЛИ ГЕНЕРАТОР НА НЕРЕАЛЕН
РАСТЕЖ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
1

Живко Божидаров Тодоров
Стопанска академия „Д.А.Ценов“
Поощрителна награда

MONETARY DECISIONS OF CENTRAL BANKS – ADEQUATE
RESPONSE OR GENERATOR FOR UNREAL GROWTH OF
FINANCIAL INSTRUMENTS
Zhivko Bozhidarov Todorov
D.A.Tsenov Academy of Economics

Анотация: Настоящото изследване се фокусира върху проблема за характера, природата и честотата на проявление на финансовите кризи в световен мащаб. Съществен аспект в тази разработка е да се обхванат и анализират онези фактори,
които са в основата на възникването на т.нар. финансови балони. Резултатите,
трябва да дадат адекватен отговор на въпроса: Какво генерира реален растеж и
кое създава предпоставки за спекулация?
Ключови думи: Парична политика, Европейска централна банка; Японска централна
банка; Балонът „Хейсей“; Федерална резервна система; основен лихвен процент; девалвация; ревалоризация; фискални стимули.
Abstract: The current survey focuses on the problem of the character, nature and frequency
of financial crises worldwide. An essential aspect of this work is to address and analyze
those factors that are the basis of the occurrence of so-called financial bubbles. The results
should give an adequate answer to the question: What generate real growth and which
creates prerequisites for speculation?
Key words: Monetary policy; ECB; Bank of Japan; „Heisei” Bubble; Federal Reserve
system; base interest rate; devaluation; revaluation; fiscal stimulus.
I. Въведение
Актуалният характер на зададената тематика в това изследване, е в пряка кореспонденция с процесите на вземане на адекватни решения в икономически най-силните
системи в световен мащаб. Въпросите, които често се задават през последните пет години са неизбежно свързани с ролята на монетарната и фискалната политики за

1
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(финанси)“ към катедра „Финанси и кредит“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр.Свищов.
Е-mail: zhtodorov@uni-svishtov.bg
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преодоляване на икономическите флуктуации в хода на промените в икономическите
цикли. Ако се разгледат в исторически граници, броят и силата на влияние на финансовите балони върху икономиките, и по-специално японската финансова криза от края
на 80-те години на XX век. (т.нар. балон „Хейсей“), кризата в Югоизточна Азия и
финансовата криза в САЩ през 2008 г. ще се забележат силни прилики при възникването, противодействието и генерирането на последващи слаби резултати в реалната
икономика, но не и на финансовите пазари.
В основата за възникването на тези финансови балони стоят три основни фактора: първият от които е целенасочена промяна на валутните курсове на непазарен
принцип между основните валутни двойки USD/JPY и USD/EUR, вторият е монетарно-фискалните решения за адекватен отговор на тези промени и третият е залагане
на условия за нереален ръст на финансовите инструменти на финансовите пазари.
На тази основа обект на изследване е паричната политика на Европейската централна банка, Японската централна банка и тази на Федералната резервна система.
Предмет на доклада е влиянието на валутно-курсовата политика по отношение на
адекватността на вземането на решения „Ad hoc” и последствията в дългосрочен план
от тези монетарни решения. Целта на настоящата разработка е да се очертаят границите за намеса на ЦБ, както във времеви аспект, така и на ниво инструментариум за
адекватност, като част от икономическата политика за противодействие на промените
в икономическия цикъл в краткосрочен и средносрочен хоризонт. Основната изследователска теза е насочена към доказване степента на влияние на валутно-курсовите
промени върху монетарните решения и неадекватната политика на тези решения във
времето, създавайки предпоставки за генериране на необосновано висок ръст на
финансовите инструменти на финансовите пазари. Основните задачи, които се поставят в тази разработка са да се изследва влиянието на валутно-курсовите промени върху монетарните решения, на база темпор фактора, така и по отношение на промяна в
макроикономически показатели, които имат пряка връзка с фискалните решения в
дългосрочен период от време.
За да бъде установен ефекта и силата на тези фактори е необходимо да се изследва първоизточника на тези фактори. Допълнително се разглежда и анализира модела на Японската финансова криза или т.нар балон „Хейсей“.
II. Влияние на непазарните промени (съгласувани намеси на ЦБ) върху
основните валутни двойки, като фактор за развитие на финансови балони
За да се проследи адекватния характер на противодействие на централните банки спрямо финансови балони и влиянието им върху икономиката в средносрочен
период е необходимо да се разгледа в детайли валутно-курсовия фактор на влияние
върху тези решения. На фиг. 1.1. е представена историческа графика, на движението
на валутния курс USD/JPY за периода 1985-2000 г.
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Фиг. 1.1. Историческо преставяне движението на валутен курс USD/JPY
Източник: Capital IQ

На база анализ на представянето на USD/JPY за наблюдавания период се констатира недоларов спад и респ. Револвиране на йената от 260 йени за долар до ниво от
144 йени/долар в средата на 1987 г. Това е силен процес на девалвация на долара
спрямо йената и едновременен процес на ревалоризация на азиатската валута. Шоковото поскъпване е в следствие на съгласувана намеса на централните банки за отслабване на долара, в следствие на промяна на икономическата политика на американската икономика от т.нар. „Икономика на предлагането“ към нарастващ износ за сметка
на намаляващ внос. Внос, в структурата на който японските износители имат водещ
дял. Текущата сметка на платежния баланс на азиатската страна придобива отрица
телно салдо, но за сметка на това се увеличават валутните резерви, като част от финансовата сметка, заедно с инвестициите/преки и портфейлни/2. Съответно при американското салдо се случва реципрочен процес, който има три важни последици. На
първо място вносните стоки отбелязват значителен спад, което има негативен ефект
върху японските експортни компании и на второ място – създават се благоприятни
условия за износ на капитали към Азия вкл. Япония. Третото и най-важно последствие от валутните интервенции е загубата на експортни пазари и пренасочване на
японския износ в Югоизточна Азия. По-ниския стоков износ и силния ръст на капиталовия експорт, поставя Японската централна банка (Bank of Japan) пред избор – увеличаване или намаление на основния лихвен процент (base interest rate) [Hamada,
2003].
Адекватността на решението, взаимствано от теоретичните постановки в икономиката, налага в ситуацията да се реагира чрез повишаване на лихвените равнища за
да се подкрепи атрактивния характер на активите в йени, но същевременно ключова
роля има и отслабващия характер на инфлацията/ в следствие на револвиращата валута/.
В резултат на понижението на ОЛП от ЯЦБ се създават благоприятни условия за
експорт на капитали и търсене на инвестиционна алтернатива с по-висока доходност.
Нагледно този процес е илюстрован на Фиг. 1.2.

2

Вж. Адамов, В., Захариев, А .Международни финанси.,Свищов, Ценов, 2014, стр.160-161
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Фиг. 1.2. Експоненциален растеж на индекса Nikkei 225
(първа секция на Токийската фондова борса) за периода 1985-1990 г.
Източник: Nikkei Indexes

За разглеждания период се наблюдава силен растеж на финансовите инструменти, което се дължи основно на обезпечението им с недвижими имоти и земя. Паралелно се наблюдава двойно намаление на ОЛП за период от само 1 година т.е. между
1986-1987 г. (Виж Фиг. 1.3.)
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Фиг. 1.3. Основен лихвен процент на Японската централна банка (Bank of Japan)
Източник: Bank of Japan (BoJ)

Значителен интерес създават няколко наблюдения върху показателя за държавна
платежоспособност, който има последващ ефект на проявление на монетарните решения в предходен период. За двугодишен период между 1985-1987 г. се проявява значителен спад на доходността до падежа (YTM) на държавните облигации на Япония.
Това е сигнал за активни действия срещу револвиращата йена, но за следващия 2 годишен период се констатира рязък ръст в този показател, което кореспондира единствено с наблюдаваните дефлационни процеси и „прегряването“ на имотния балон
(Вж Фиг. 1.4.). Тези констатации водят до заключението, че ненавременно приложена,
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паричната политика заедно с нейните инструменти за въздействие създава предпоставки за формиране на финансови балони [Bayoumi, 1999]. Валутните интервенции,
влияейки на инструмент, какъвто се явява ОЛП има решаваща и последваща роля в
генериране на слаби икономически резултати в средносрочен период за някои страни,
но играе и ключова роля за възстановяване и растеж в други страни.
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%

Nov 01, 1985
Dec 01, 1986
Jan 01, 1988
Feb 01, 1989
Mar 01, 1990
Apr 01, 1991
May 01, 1992
Jun 01, 1993
Jul 01, 1994
Aug 01, 1995
Sep 01, 1996
Oct 01, 1997
Nov 01, 1998
Dec 01, 1999
Jan 01, 2001
Feb 01, 2002
Mar 01, 2003
Apr 01, 2004
May 01, 2005
Jun 01, 2006
Jul 01, 2007
Aug 01, 2008
Sep 01, 2009
Oct 01, 2010
Nov 01, 2011
Dec 01, 2012
Jan 01, 2014
Feb 01, 2015

0,00%

Фиг. 1.4. Доходност до падежа (YTM) на 10-годишни облигации на Япония
Източник: Investing.com

III. Влияние на инфлационно-дефлационнните процеси и равнището на
ОЛП, като фактори за нереален растеж на финансови инструменти
Инфлационните и дефлационните процеси имат важна роля в решението на
централните банки за намеса. Намеса, която трябва да отчете и връзката на инфлацията/дефлацията с промените във валутното представяне на националната или еквивалентната валута.
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Фиг. 1.5. Ниво на инфлация/дефлация
Източник: Global rates.com
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В ситуация на дефлация е налице и процес на корекция във валутния курс на
валутата, което влошава текущата сметка, но и създава предпоставка за повишаване
на реалната тежест на международния дълг. Зависимостта между инфлацията, размера
на дълга и Дългосрочните лихвени проценти (YTM) е обратнопропорционална т.е.
инфлационните нива номинално обезценяват дълга, докато в момент на дефлация се
осъществява обратния ефект върху дълговото обслужване. По-задълбочен анализ на
Фиг.1.5., 1.6. и 1.7. представят анемичния характер на инфлацията, и нейната волатилност за Япония. Тази констатация, подкрепена от данните за доходността по облигациите, които бележат перманентен спад създават предпоставки за изкуствено задържане чрез различни инструменти на ръст в доходностите на водещите икономики.
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Фиг. 1.6. Доходност до падежа (YTM) на 10 годишни американски и еврооблигации
(1987-2014 г.)
Източник:ECB, Federal reserve bank of NY
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Фиг. 1.7. Пазарно представяне на широкия индекс S&P 500 на NYSE
Източник: Yahoo Finance
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Заключение
В заключение на гореизложените констатации, такива практики са свързани с
т.нар. АBS (asset backed securities) на ЕЦБ и операция „Twist” на ФЕД. Резултатът е
значителен ръст на фондовите инструменти за някои икономики (S&P500) и променливо за други. По този начин се създават нереални очаквания и на пазара на акции и
на този на облигации, кореспондиращо с промените в Еврозоната от 2008 г. до този
момент. Предизвикателство пред централните банки е избор на подходящ инструмент, кореспондиращ адекватен на икономическата ситуация.
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ОТЛИЧЕНИ ДОКЛАДИ
ОТ СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА БСУ

БУКТРЕЙЛЪР – ВИЗУАЛНОТО ЛИЦЕ НА КНИГАТА
Тереза Восканян
Анита Иванова Райкова
Бургаски свободен университет
Отличен доклад от Студентския съвет на БСУ

BOOK TRAILERS – THE VISUAL FACE OF THE BOOK
Tereza Voskanyan
Anita Ivanova Raykova
Burgas Free University
Abstract: „Book trailers – the visual face of the book” presents the importance of the digital
marketing strategy in the publishing industry and the new ways of book advertising which
are relying on the visual elements from the cinematographic method of promotion – the
trailers.
Kay words: book, trailer, visual, teaser, marketing, advertising, promotion, cinematography,
paper craft, digital, social media, audience, publisher, author, reader, viewer, viral.

Буктрейлърът е видеореклама за книга, която чрез техники, близки до филмовите трейлъри, се създава, за да промотира дадена книга в интернет пространството.
Това е нова форма на изкуство, което успява да придаде визуална форма като синкретизира езика на словото, музиката, образа и движението. Тя е главната връзка между
визуалните изкуства, литературата и Интернета. Основната функция на буктрейлъра е
да рекламира новата книга по бърз и ефективен начин като привлече вниманието на
голяма част от публиката.
 Какво представлява буктрейлърът?
Буктрейлърът се повява за пръв път в САЩ през 2002 г. като начин да бъде адекватно средство за промотиране на книги в едно пристрастно на социалните мрежи и
зависимо от бързата информация съвремие. Тази тенденция се ражда главно заради
голямото влияние на електронните медии и, най-вече, заради „негово величество“
Интернета. В последствие буктрейлърите се превръщат в независимо изкуство, което
чрез намесата на един динамичен и многопластов език поражда у всеки реципиент
различни асоциации и интерпретации. В книгата си „Буктрейлъри и книги“ авторът
Десислава Иванова определя буктрейлърът като „кратко (2-3-минутно) самостоятелно мултимедийно произведение върху книга, което обикновено се създава с рек163
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ламно-търговска цел и в което внимателно и целенасочено са подбрани отделни
акценти от книгата, „облечени" във вербална, визуална (кинематографска, фотографска и пр.) и/или музикална форма, които динамично са обединени в единна
структура, създаваща ефекта на зрелището, атракцията, забавлението“.
Буктрейлърът няма определена структура. Това дава свобода на създателите на
буктрейлърите да използват определена сюжетна нишка или да акцентират върху различни драматични ситуации от произведението, както и да представят отделни персонажи. Това, което ще успее да „погъделичка“ интереса на бъдещия читател, е найважният аспект за създаването му. Едни от основните структурни елементи, които може да се проследят в повечето трейлъри на книги са – заглавието на книгата, име на
автор, предстояща премиера на книгата, информация за закупуване, електронен сайт
за книгата за повече информация и електронен сайт на издателството. В зависимост от
концепцията на видеото, името на автора и заглавието на книгата могат да се видят
или в началото и в края, както и някъде в средата. Едни от повтарящите се елементи
са обявяването на датата на дебюта на книгата с „Очаквайте скоро...“, „Скоро по книжарниците“ и т.н. Гъвкавата структура на буктрейлърите помагат за концептуалното
изготвяне на видеоматериала.
Идеята на буктрейлъра е да създаде материал, който да изглежда привлекателен
за аудиторията. Той отхвърлят теорията, че може да има лошо написан текст. Цялата
енергия в правенето на буктрейлърите е да идеализират книжния материал, който да
постави един перфектен първоначален образ. Съграден от комуникативните кодове, с
които си служи – образи, картини, графики, анимирани изображения, фотоси, филмирани сюжети.
Като рекламен материал буктрейлърите имат и своята целева аудитория. За това
трейлърите за любовните романи се различават от тези с вампири, които са насочени
към тийнейджъри. Всеки буктрейлър трябва да въвлече аудиторията в историята, чрез
която те ще се захласнат и ще закупят „продукта“, в случая романа. За всеки жанр
буктрейлърът е различен – фентъзи романите са зрелищно и шокови, докато любовните са нежни и романтични.
В буктрейлърите няма рецензия, коментари за книгата или анализи – те са дигитална реклама, тяхната единствена цел е да продаде. Те са паратекст към книгата.
Френският изследовател Ж. Жьонет отбелязва, че рекламното видео напълно съвпада
с функцията на паратекста. Според него периферните елементи, обграждащи текста,
са средствата, с помощта на които се създава едно обкръжение около текста – автор,
заглавие, подзаглавие, предисловие, послесловие, анотация и т.н. Буктрейлърът сам
по себе си не може да съществува. Той е просто един катализатор на текста в звукововизуален контекст. Неговата функция е да разширява времевото измерение за съществуването на книгата. Ето защо, според Умберто Еко, посредничеството на компютъра
с идеята да бъде катализатор за започване на каквото и да е изкуство, свързано с литература, е обречено на гибел. Това изкуство не може да бъде изцяло литературно.
 Тийзър
Тийзърът е познат и като „Студено начало“. Това е техника, с която за 25-35сек
се рамкира заглавие, име на автора, автор на корицата, автор на снимките и цена на
дребно. Тийзърът произлиза от английската дума „tease”, която се превежда на български като „дразня“. Това е метод, който се използва в кинематографията като начин
да „подразниш“ и да „провокираш“ любопитството на аудиторията. Той се използва
предимно като промоция на промоцията. Пуска се малко преди трейлъра, за да засили
любопитството. Това е микропериод, в който се загатва идеята на рекламата, но не и
164
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нейната същност – книгата. При тийзъра е важно творческото решение да може да
осъществи логическа връзка с предстоящия трейлър на книгата. Идеята на тийзъра е
да накара повече хора да видят трейлъра, а идеята на трейлъра – повече хора да си купят книгата. Всичко това може да бъде осъществено, ако е добре медияпланирано.
Ако тийзърът е разпространен чрез интернет и телевизия, е редно и трейлърът да е
пуснат по тези мрежи, за да може да достигне до една и съща аудотория, иначе смисълът и връзката между трейлър и тийзър се губи. Една добра тийзър кампания се води
2 седмици, за да може да достигне до достатъчно брой хора, но и да не е прекалено
дълъг и да отегчава.
В рекламата, тийзърът води до високи нива на запомняне, както на рекламната
кампания, така и на самата марка и стока – в нашия случай книга. Според продуцентите на буктрейлърите, видеотийзърът е ефективен начин да се помогне на рекламата
да се разпространи вирусно в интернет пространството. Тийзърът също така може да
се възприеме и като трейлър на трейлъра. Бутрейлърът включва повече елементи –
вербални, визуални или комбинации от двете. Причината е проста – времетраенето.
Бутрейлърите са сравнително по-дълги и позволяват повече детайлност, отколкото
няколко секундните тийзъри на книгите. Съответно, те дават минимум предварителна
информация за предстоящото заглавие. Като обобщение можем да кажем, че тийзърът
е интригуващо и любопитно представяне на продукт в максимум 35 секунди, което
все още се очаква да бъде по-подробно разкрито.
 Книгата и интернетът
Информационното общество и начинът на предаване на информационния поток
са главните причини за създаването на буктрейлърите като промоционален похват.
Дерменджиева в своята книга „Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят“,
казва, че „мисловното поле на виртуалния човек е по-разширено и динамично“. Буктрейлърът помага на сърфиращия човек в интернета да „попадне“ на промоционалния
похват. Това е публика, която е залята от услуги, и е свикнала сама да избира, категоризира и подбира това, което и харесва най-много – книга, която биха прочели за отмора, за придобиване на нови знания или за собствено удоволствие. Тази аудио-визуална компилация е помощно средство, с което отегчените и нетърпеливи потребители
да успеят да намерят книга по техния вкус и нужди. Десислава Иванова в „Буктрейлъри и книги“ твърди, че „буктрейлърът е съвременният портал към света на книгите,
който информира и насочва читателските общности към подходящите и предпочитани за тях текстове“. Този тип реклама е удачна за модерния потребител, защото неговият свят е много по-разчупен, динамичен, с много променливи вкусови предпочитания и настроения. В днешно време престоят в Интернет се равнява с това от реалния
свят. По-голяма част от аудиторията прекарва повече време в мрежата, отколкото в
реалната среда като библиотеки, книжарници и панаири за книги, и тн.
Буктрейлърът може да се определи като канал, чрез който книгата се влива в модерния днес информационен поток! Според „Книжни трейлъри” на Д. Клочко „...Ние
сме на ръба на това, при което почти всичко се мести във виртуалното пространство.
Ако си там – тогава съществуваш, а ако съществуваш само по страниците на вестниците, означава, че съществуваш само наполовина”. Интернетът отдавна не е част от
нашето ежедневие, ние самите разгръщаме своето ежедневие във виртуалното пространство, ставаме част от една дигитална реалност.
Парадоксалното в случая е, че самият феномен на Интернет е и главна причина,
поради която младите ученици и студенти са се отчуждили от книгата. Леснодостъпната информация в мрежата е фактор, който кара много да отказват да четат и да се
позовават на моментно извлечени от Интернет знания, които по-късно пак се забра165
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вят. Отегчението на учениците от книгите е факт, който е достигнал апокалиптични
размери. Сега в XXI век, чрез разрушителя на класическия информатор и източник на
знания – книгата, рекламодателите се опитват да възвърнат интереса на читателите
към книгата, или да изградят интерес на младите към „добрата стара“ книга.
 Мултимедийната „опаковка” на книгата
Тим Брукс, който е американски телевизионен историк, коментира, че „Времето
в което можеше да търгуваш само с думи, свърши”. Буктрейлърът функционира в посока към преодоляване на аудио-визуалната конкуренция. „Книгоиздаването продължава да търси своя път в един свят, все по-пристрастен към екрани” – обобщава Лиза
Хейзън (2013) и съветва: „В случай, че не можете да ги победите, присъединете се
към тях. Видеотрейлърите са станали важна част от маркетинговата стратегия на дадена книга”.
Самият буктрейлър няма за цел да замества четенето на книгата и по никакъв
начин не отменя функцията на автора. Краткото видео е един нов и съвременен начин
да представи „идеята за книгата, нейната атмосфера, да създаде очакване у читателя
за някакъв вид естетическо и/или емоционално преживяване.“ (Иванова 2014). Спорът
около буктрейлърите, че ще отнемат най-сакралното чувство при четенето на книгите
собствената настройка и визуалното представяне на образите е донякъде вярно, но
пък главната сила на буктрейлърите е концентрирана в това, дали визуално показаното ще е в синхрон с неговата представа на персонажи.
Според Н. Шевцова, буктрейлърите постепенно се превръщат в самостоятелни
мултимедийни жанрове. Авторката се спира на случаи, в които буктрейлърите помагат на аудиторията да се възвърне към класическата литература и класическите автори. За пример тя дава книгата на Лев Толстой „Война и мир“, чийто буктрейлър е динамичен и подходящ за модерния читател. Ключовите думи за книгата са подредени
последователно една след друга „любов, страх, история, хора, живот“ с драматична
музика за фон.
Индийският писател Ашуин Сангхи отбелязва, че буктрейлърите са начин на
„повишаване на информираността на потенциалния читател”. За своята книга The
Rozabal line, писателят споделя, че буктрейлърът му е видян над 50 000 пъти за един
месец, нещо което в реалния свят в материална форма, не би могло да се случи. Този
вид постижения се случват с много средства, труд и време при обикновени книжни
промоции. Мултимедийната опаковка на буктрейлъра трябва да бъде примамка за
аудиторията.
Ограничават се няколко техники при създаването на буктрейлъри:
 чрез поредица от слайдове с подбрани за целта фотоси, т.е. чрез статични
изображения;
 чрез анимация;
 чрез видео откъси, които представят отделни части от книгата с актьорско
участие без сюжетна последователност (клипове);
 чрез видео сюжет с актьорско участие и режисьорска намеса.
Това са все визуални „обещания“ на това какво публиката може да прочете при
евентуалния си досег с книгата. Разликата между филмовия и книжния трейлър е, че
при филма вече съществува видеоматериал, който може да бъде използван за създаване на трейлъра, докато при книгата тя предстои да бъде създадено. Друго важно да се
отбележи е, че при филмите акцентът в повечето случаи пада върху актьорската игра,
ефектите и кинематографските похвати. При буктрйлърите е важно да се създаде
просто една естетична представа, на това, какво ще е усещането и впечатлението след
прочита на книгата.
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 Видове буктрейлъри
‐ Филмови
Филмовите буктрейлъри са създадени като визуален разказ с актьорска игра, режисура и операторски решения, които художествено пресъздава сцени, сюжетни линии, ключови диалози или най-общо казано, откъси от книгата. Използвани са всички
средства на кинематографията, но са кратки, около 2-3 минути, по съдържанието на
книгата. Демонстрирайки силен момент от книгата, те използват това като форма на
убеждаване чрез реклама, като създават възможността аудиторията да се запознае с
рекламирания продукт (книгата) под формата на драматизирано и режисирано повествование.
Тези видеопродукти, освен че са разновидност на рекламата на книгата, представляват и успешна форма на презентация, в която се съединяват рекламна комуникация с художествен наратив, претворени във филмов сценарий. Именно филмовите
буктейлъри дават реална възможност буктрейлърът да бъде обособен като самостоятелен жанр в рекламата на книгата.
Към филмовите буктрейлъри влиза и подразделът персонажни буктрейлъри. Тук
в рамките да две минути се разказва книгата от гледна точка на един от главните персонажи. Пример за такъв буктрейлър е този на Лилиана Харт – Whiskey rebellion.
В ролята на главната героиня е актрисата Моли Пат. Независимо от избрания акцент – сюжет или персонаж, който да е водещ, видът на филмовите буктрейлъри оперира с технологичните възможности на киното и използва въздействието на визуалния код за рекламирането и представянето на литературата, подбуждайки интереса на
зрителя към книгата с желанието да го трансформира в интерес на читателя. Филмовите буктрейлъри могат да бъдат пренесени към екранното изкуство , което борави
със свой собствен език и специфични изразни средства. Използват се наративни изразни средства, които носят естетическа информация.
‐ Анимирани
В похватите на трейлърмейкърството влиза и анимацията. Заради своя специфичен, обособен език и висока степен на условност, анимираните буктрейлъри се оказват привлекателни за зрителите, провокират въображението им и активизират асоциативното им мислене.
Анимацията се използва частично или изгражда целия материал, като се съчетава с подходящ саундтрак и словесен текст. Съществуват много методи за анимация,
като един от тях е използването на апликацията. Точно този метод използва и Чък
Паланюк за своята книга – Damned. Трейлърът е опростен като техническа изработка
и имитира изрязани фигури, които оживяват на подходящо подбрани цветово и стилистично фонове. Продукцията залага на изобилието от символи и изображения, които по въздействащ начин насочват към сюжета на книгата.
В сравнение с презентациите на принципа на Power Point, анимацията, направена
дори с неусложнена техника като апликацията въздейства много повече. Принципът
на хартиената анимация или по-известна като пейпъткрафт анимация, представлява
шоу от хартиени конструкти в комбинация от глас зад кадър и добре избран
саундтрак. Използва се още и модерна компютърна анимация.
‐ Блъбови
Терминът блърб, въведен от американския хуморист Франк Бърджес през 1907г.
буквално означава „самохвалство” или „крещяща реклама, възторжена препоръка,
прекалена хвалба”. Днес това са отзивите за книгата или нейния автор в различни
периодични издания, в книжни ревюта и др., поместени на задната корица на книгата
или стават част от нейната рекламна анотация.
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Има няколко вида блърбове: от гледна точка на адресанта – написани от „известен, писател, критик или публична личност”, „цитат от оценка на авторитетно периодично издание”, „отправка към друг бестселър от същия автор, който го е направил
световноизвестен”.
А. Ванчев предлага описание на две работещи схеми при създаване на блърба.
Първата съдържа два елемента: „[познатото заглавие]+[пазарен успех]. Продуцентите
от redl4films.com обособяват отделна група буктрейлъри комбинирана от блърбове,
като версията е значително по-кратка. Интегрирането на блърба в трейлърмейкърството се оказва успешен рекламен ход, затова е често практикуван. Може да се срещне
както в чист вид (буктрейлъри, реализирани само от блърбове), така и в комбинация с
други техники (клипове, кратки филми, анимация и пр.). По-радко се използва първия
вид, защото еднообразието не е за предпочитане. При втория вариант, възможностите
са по-големи. Блърбът подплатява рекламата, преписва авторитет на заглавието и автора, а в синхрон с аудиовизуалните ефекти се оформя един завършен, цялостен рекламен облик на книжния продукт.
Блърбовите буктрейлъри комбинират най-често два елемента: авторитетни отзиви, които провокират интерес и/или рекламират (всъщност точно това са блърбовете)
или текстови слайдове, статични изображения или филмови кадри, които задават,
загатват или пресъздават части от книгата или създават някакво по-цялостно усещане
за атмосферата в нея. Това е един доста привлекателен похват, провокиращ любопитството на зрителя и потенциален бъдещ читател.
 Таргет
Буктрейлърът успява в много случаи да обнови и/или да освежи отношенията
читатели – книги. Той предоставя възможност на читатели, зрители, любознателни и
любопитни потребители да се включат като основни участници в оживения и оживяващ диалог с текста. Буктрейлърът „разтваря” широко вратите пред аудиториите и те
са поканени да участват във формирането на визията на книгата. В ролята си на
паратекст буктрейлърът всъщност е съвременната инстанция, която свързва автора,
текста и неговите читатели по силата на един специален, нов по своята същност комуникативен договор.
Буктрейлърите са популярно средство за предизвикване на интереса към предстоящите издания на книжния пазар. Никое уважаващо себе си издателство вече не
пуска книга, особено когато е ориентирана към младежката аудитория, без предварително да е подгряло интереса на читателите със специално създаден трейлър. В съвременното общество, ориентирано към технологичната комуникация, буктрейлърът прокарва отново път на книгата към сърцата на младежите.
Литература:
1.
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Направление
ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ
(ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЖУРНАЛИСТИКА)
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПСИХОЛОГИЯ

Р. Е. К. Л. А. М. А.
ТЕЛЕВИЗИОННАТА РЕКЛАМА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
ЧОВЕШКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
Мария Костадинова Йорданова
Бургаски свободен университет

R. E. K. L. A. M. A.
TV COMMERCIAL THROUGH THE PRISM OF HUMAN NEEDS
Maria Kostadinova Yordanova
Burgas Free University
Настоящото изследване проследява психологическото измерение на изразните средства
в съвременната телевизионна реклама и мотивацията за покупка у потребителя.
Концепцията „Р. Е. К. Л. А. М. А.” разглежда най-често експлоатираните мотиви в
рекламите, техните психологически основи и посочва примери за бранд позициониране посредством установената зависимост между ниво на потребност и стремеж
към себеактуализация у човека.
Abstract: This study traces the psychological dimension of the means of expression in
contemporary television commercial and consumer’s motivation to purchase. The concept of
"R. E. K. L. A. M. A." discusses the most common motives exploited in advertising, their
psychological foundations and examples of brand positioning, based on the relationship
between the level of need and desire for self-actualization in humans.
Keywords: television commercial, brand, consumer, audience, hierarchy, needs
Познаваме редица сериозни изследвания в областта на маркетинга по отношение
на брандинга и техниките за позициониране, PR и реклама. Над 200 дефиниции до момента тълкуват понятията „бранд” и „реклама” като всяка година биват прибавяни нови. Класическата дефиниция на Американската маркетингова асоциация (АМА) съществува от 1960 г. и определя бранда като: „име, термин, знак, символ или комбинацията от тях, чието предназначение е да идентифицира стоките или услугите на един
продавач (група от продавачи) и да ги отличи от тези на конкурентите”. Според
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Закона за радиото и телевизията в България (§1, т.12 от ДР на ЗРТ): реклама е „всяко
публично съобщение, включено в програмата на радио или телевизионен оператор,
във връзка с търговия, работа, занаят, професия, имащо за цел да насърчи продажбата,
покупката, наемането на стока или услуга, включително на недвижима собственост,
да съдейства за популяризирането на кауза или идея или да предизвика друг ефект,
желан от рекламиращия. За това съобщение на рекламодателя е предоставено време в
програмата срещу заплащане или друго подобно възнаграждение.” Рекламата във
всички нейни форми – телевизионна, радио или печатна се разглежда като комуникационно звено във веригата бранд-консуматори. За маркетолозите – телевизионната
реклама е част от общия инструментариум в комуникационната политика. За рекламистите – тя е философия, изкуство или творбата на живота им. С оглед на технологичното развитие в последните две десетилетия, резултат от което е появата на смарт средствата за комуникация и бума на социалните мрежи, маркетингът достигна нови
нива на развитие и комуникация с публиките. Е-маркетингът стабилно завоюва позиции като самостоятелна фракция и тенденциозно се превръща в тактика или цялостна
стратегия за присъствието на една марка на пазара. Бранд позиционирането е идея, основана на теорията за ограничения капацитет на търговска площ в съзнанието на
потребителя. Според нея, най-успешните брандове са тези, които имат добре адаптирани ИМК1, от които неизменна част е ТВ рекламата. Затова ако трябва да се приложи дефиниция за ТВ реклама, то най-удачни са думите на Жак Сегела – съвременен
гуру в рекламния бизнес, автор на предизборните кампании на Франсоа Митеран и
Симеон Втори, който казва:
- „Рекламата – осмото изкуство, не е нищо друго освен локомотив, от който
може да се очаква да изтегли колкото може по-тежък товар, колкото може по-далече и
колкото може по-бързо.”
В статия за електронния вариант на сп.Форбс озаглавена „Защо телевизията
умря?”, Стивън Розенбаум2 разглежда бъдещето на телевизионната реклама в условията на бързоразвиващите се видео канали в интернет. Според него съвременният
рекламен клип е трансформиран от ТВ (TV) в Т/В – телевизия/видео (T/V television/video).
Розенбаум изследва особеностите на съвременните телевизионни реклами и констатира, че днешната ТВ реклама напуска формата на рекламния блок и преминава в интернет, под формата на видео, което носи характеристиките на кино-продукт – предназначен едновременно за консуматорите на бранда и за тези от тях, които потребяват
канала на излъчване (YouTube, DailyMotion, Rutube, Youku). Въпреки трансформациите, които претърпява ТВ рекламата все още е най – влиятелната форма за платено
предлагане на стоки или услуги. Най-скъпите минути за телевизионна реклама в света
са по време на излъчването на Американската Суперкупа (Superbowl), чиито права за
излъчване притежава телевизия „Ен Би Си” (NBC). В рамките на състезанието 30секунден рекламен клип струва близо 3,5 млн. долара, а гарантираната аудитория
наброява близо 110 млн. души. Рекламите, които се излъчват по време на Суперкупата са сред най-скъпо струващите продукции и са специално създадени за събитието.

1
ИМК съкр. от Интегрирани маркетингови комуникации /Integrated Marketing Communications/
е „развиващ се, систематичен процес за креативно планиране, произвеждане и оценяване на
бранд комуникация, който създава връзка между клиентите, изгражда силни брандове и увеличава продажбите и печалбите.”– дефиниция на Dentsu. Източник: www.dentsu.com
2
Стивън Розенбаум е писател, режисьор и основател на няколко бизнес проекта, най-популярен сред които е сайта за видеоархиви waywire.com. Той разглежда особеностите на съвременните визуални средства и ТВ рекламата в книгата си „Curation Nation” (McGraw/Hill 2012).
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Рекорда на Гинес за най-скъпата ТВ реклама в света до момента държи Шанел с
рекламата на небезизвестния парфюм „№ 5” с участието на Никол Кидман в клипа.3
Ако търсим рационално обяснение на превъзходството на телевизионната реклама над печатната или радиорекламата, ще го намерим в психологическите трудове,
анализиращи вниманието и концепциите за „Аз – а”. ТВ рекламата в най-голяма степен привлича вниманието – видеото предоставя звук, картина, движение, сюжет, емоция – достатъчен брой стопери, които привличат и задържат интереса на човека.
Идеята, която може да бъде внушена чрез рекламния клип, директно или индиректно,
има за цел да проникне в съзнанието и да провокира чувство на радост, емпатия или
конфликт със самооценката на зрителя по един или друг начин. Резултатът от този
процес се свежда до формиране на отношение между потребителя и бранда, респективно стоките, които предлага.
В златната ера на рекламния бизнес – 50-те години на миналия век разбирането
за потребителя е свеждано до пазарна единица, която няма индивидуалност. Човекът е
част от една хомогенна потребителска маса, която има общи черти, желания и нужди.
Тълпа. От значение за брандовете и обслужващите ги рекламни агенции са масовите
потребители, зрители, почитатели. Еднопосочната комуникация с тълпата или масовата аудитория ясно проличава в рекламите от малкия екран – брандът (компанията или
нейният лидер) говори на публиката, обръщенията са във второ лице, множествено
число. Посланията са гръмки, кратки, недвусмислени – „ние сме ... купете ни”. Пропаганда. Според Густав Льобон, тълпата е стадо, което не може да мине без господар
(водач). А оръжието на всеки водач са три неща: твърдение, повторение, заразителност. Основателно може да се твърди, че това са първите три закона на рекламата.
Ключов момент в развитието на маркетинга и рекламния бизнес се оказва намесата на психолозите в рекламните агенции. Провеждането на голям брой социологически и психологически проучвания позволява на маркетолози и рекламисти да създадат т.нар. „креативни реклами” – ориентирани към потребителското съзнание, емоции, въображение. Това са реклами, чието създаване (измисляне, реализация, дистрибуция) почива на изследванията на редица психолози върху потребителски фокус групи. Особеното във връзката между психология и реклама за половинвековната ѐ история е, че няма едно генерално заключение за това какво наистина работи в рекламата.
Различните психолози дават различни концепции за успешна реклама. Така
например, според проф. Естер Торсън привличането на внимание е основното печелившо средство – „Грабни вниманието на зрителя и после го спечели с думи.” Според
проф. Джейн Реймънд, зрителят не е в състояние да запомни всичко, което наблюдава. Според нея мозъкът запомня големи обеми от информация, създавайки си опорни
точки или „булети” – малки мисловни конструкции, носители на най-важната информация. Такъв булет може да бъде логото на една компания. Затова, според проф.
Реймънд, „запетайката” на Найк е толкова разпознаваема и често се появява самостоятелно, без надпис в рекламите на бранда. Проф. Пьотр Винкелман фокусира вниманието на рекламистите върху интеракцията и емоцията, предизвикани от рекламата.
Според изследването на Винкелман – „хората харесват неща, които са прости. Лесно
за очите, лесно за ума.” Според професора, честото повторение на достатъчно прости

3
Мегапродукцията промотира парфюма Chanel No. 5, а бюджетът ѐ е бил 33 млн. долара. Само
хонорарът на Никол Кидман е 3.7 млн. долара. Рекламата има мащабите на късометражен филм
и прави своя дебют първо в киносалоните, след което е съкратена до 30-секундна версия и се
завърта и по телевизиите. Продукцията е дело на Баз Лърмaн – режисьор на филма „Великият
Гетсби“. Музиката към клипа се изпълнява от австралийския симфоничен оркестър.
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изображения улеснява запаметяването на марката и предизвиква усещане за сигурност у потребителя4.
Основополагаща за настоящото изследване е статията на американския психолог
Ейбрахам Маслоу от 1943 г. – „Теория на човешката мотивация”, в която изследва
особеностите на себеактуализиращите се хора и мотивацията към себеактуализация.
Себеактуализация означава пълно оползотворяване и използване на дарби, способности, потенциал; израстване до пълния ръст, на който са способни хората. Популярната
йерархична подредба, известна като Пирамида на Маслоу разглежда човешките потребности – физиологични, екзистенциални, социални, престижни и духовни в йерархична последователност, започваща от т.нар. дефицитни потребности, чието задоволяване е от първостепенно значение за съществуванието и достигайки до потребностите за развитие или метапотребности. Според Маслоу, човек постига себеактуализация, преодолявайки потребност от по-високо ниво спрямо постигнатото. Мотивацията за задоволяване на потребности, Маслоу разделя на два вида – дефицитарна
(Д) мотивация и битийна (Б) мотивация:
 Д – мотивация – свързана с набавянето на липси от основен характер.
 Б – мотивация – реализация на потенциални личностни възможности,
обогатяване на жизнения опит и познание.
Въз основа на този труд днес се изграждат множество маркетингови концепции.
Факт е, че тезата за себеактуализацията като движеща сила търпи промени. Отчита се
зависимостта на индивида от обкръжаващата го среда и промените в нея.5 Такава зависимост създават напредъка на технологиите, респективно трансформациите в комуникацията и възгледите на хората към самите себе си. Последните изследвания след
2010 г. в тази посока отчитат преминаването на съвременните западни общества от
колективистични в индивидуалистки. Индивидуализъм – с висока емоционалност,
крехка идентичност, стремеж към мигновено задоволяване и чуждо одобрение – до
степен на детското развитие, каквото опасение изказва Сюзан Грийнфилд.
Развитието в технологичния сектор и виртуалното пространство предоставя възможности, които преди десетилетие бяха немислими. Сегментирането на публиките
днес е лесно и достъпно, обусловено от огромния поток споделена лична информация
в интернет и социалните мрежи. Нововъзникналата публичност на отделния потребител позволява на бранда да открие и задоволи точно онази потребност, която е налице
или да намери и най-малката индикация за подбуждане на нова такава, въз основа на
информацията, която потребителя сам споделя, публикува, коментира, чете, търси.
Това обстоятелство, съчетано с класически социологически проучвания и маркетингови стратегии като AIDA6, е предпоставка за облика на съвременните реклами –

4

Посочените в абзаца психолози и изследвания са разгледани от Ребека Клей в публикация за
Журнала по психология от Октомври 2002 г. на Американската асоциация на психолозите.
Статията е озаглавена „Рекламата като наука” и проследява тенденциите в съвместната работа
на психолози и рекламисти в търсенето на ефективната, въздействаща реклама.
5
Проучване от 1981 г. установява, че йерархията на потребностите варира в зависимост от възрастта. Така например децата имат по-голяма нужда от физиологичните потребности за разлика
от възрастните индивиди, за които нуждата от сигурност е водеща. Друго изследване от 1993 г.
в САЩ отчита, че нуждата от сигурност и социална близост е нараснала драстично като следствие на конфликта в Персийския залив.
6
АIDA е акроним на маркетингова стратегия, състояща се от няколко етапа, насочващи клиента
към покупка: A-attention – внимание; I-interest- интерес; D-desire – желание; A-action – действие.
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ориентирани към потребностите и желанията на точно определен потребител, седнал
зад екрана и когото брандовете се стремят да привлекат.
В резултат на промените в съзнанието, начина на живот и комуникации между
потребителите, брандовете наложиха нов подход в позиционирането си. Отражение
на т.нар. prosumer approach7 или подход, ориентиран към потребителя може да се
наблюдава в концепцията за реклама „Р. Е. К. Л. А. М .А.” – според която съвременната ТВ реклама предлага отговор на точно определено ниво на потребност у зрителя потребител. Концепцията се основава върху първостепенната роля на рекламата – да
мотивира към покупка, като разглежда психологическите способи в рекламните клипове, формиращи мотив и трансформиращи зрителя в потребител.
Р.Е.К.Л.А.М.А. е акроним от седем категории на бранд позициониране, съпоставени с йерархията от потребности, която Маслоу извежда. Днешните ТВ реклами
имат много ясно таргетиран профил, основан на маркетинговите концепции, които
специалистите разработват и на точното профилиране на аудиторията на телевизиите.
Приложените примери по-долу илюстрират добри рекламни кампании и прилежащите
към тях ТВ клипове, в които ясно проличава мотива за покупка, който бранда и рекламната агенция, реализирала кампанията са решили да използват. В примерите се
разглеждат кампании на автомобилни брандове, поради факта, че именно автомобилният бизнес е един от браншовете, които трудно успяват да направят „уникално предложение” към потребителите. Причините са редица – задоволяване на тесен кръг от
сходни потребности, технологични ограничения и др. Приложените примери илюстрират как подобни продукти (близки класове автомобили) се предлагат на пазара с
различна реклама, внушаваща отговор на определена потребност на клиента. Трябва
да се отбележи, че ТВ рекламата е част от една цялостна стратегическа рекламна кампания, но разглеждането на отделните клипове е релевантно, защото задача на рекламата е в кратък стил да пресъздаде всичко, което бранда залага в съответната рекламна кампания. Може да се твърди, че ТВ рекламата е своеобразна „визитка” на бранда –
тя съдържа образ (визията на бранда), послание (гласът на бранда), форма на контакт
(локация, дистрибуция на бранда), емоция (отношение към бранда), интеракция (предизвикателство към потребителя, отправено от бранда).
1. Р – рационалност. Ниво на физиологичните потребности на човека от сън,
вода, храна или т.нар. базисни потребности.
Удовлетворяването на базисните потребности е основополагащо и ако не е извършено – у човека не се поражда мотивация за задоволяване на по-висше стоящи
нужди. На маркетингов език това означава, че ако на потребителя му липсва хляб, той
няма да има мотивация да закупи кутия за хляб. В пазарния сегмент, характеризиран с
ниска цена и широко потребление, отговарящ на първото ниво на потребности брандовете използват т.нар. „рационална реклама”. Това са ТВ клипове, чиито послания са
ясни, директни и демонстрират нагледно функционалните преимущества на предлаганата стока. Рационалните реклами избягват оригиналност и ексцентричност, често са
многословни и задължително съдържат разумно обяснение на ползата от продукта. От
страна на автомобилния бранш в този пазарен сегмент попадат градските автомобили,

7

Просюмър /procumer/ обединява производител (producer) и консуматор (consumer) и изразява
онзи сегмент от потребители, които са добре информирани – до степен на полупрофесионализъм и които могат да влияят на пазара, създавайки блага за собствена полза. Алвин Тофлър
прогнозира за пръв път в „Третата вълна” (1980 г.) решаващата роля за развитието на пазара,
която ще изиграят проактивните потребители, както ги нарича той.
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които отговарят на нуждата от безпроблемно паркиране и ниска консумация на гориво. С оглед на съвременния начин на живот и превърналата се в естествена нужда от
придвижване, рекламата, която демонстрира тези качества на автомобила ще формира
силен мотив за покупка на рекламираната стока у съответния клас потребител. Добра
конструкция на утвърждение на ползата, чрез отрицание предлага рекламната кампания на популярната градска кола Смарт – „Отвори очи” /Open your mind/. Посланието на производителя към потребителите е конкретно и съвсем рационално: „Ето
ме, аз не съм онзи офроуд автомобил и едва ли ще ти свърша работа за нещо извън
града. Но що се отнася до града, о ... само почакай ! Градът е перфектното място за
мен и ако ме купиш ще си точно този офроуд звяр, който искаш, но не можеш да си
позволиш да бъдеш”. Накратко, колата предлага изгодна сделка – да останеш „готин”
в градската кола, при това с малко усилия и на ниска цена.
https://www.youtube.com/watch?v=Prvu4RifEQ0
2. Е – егида (сигурност). Ниво на екзистенциалните потребности – сигурност,
обезпеченост, безопасност.
Популярен мотив за покупка е доверието към марката и репутацията на производителя. В рекламите от тази категория потребителят бива убеден, че вложението на
средства в продукта е оправдано. ТВ рекламата демонстрира превъзхождащи качества, история или имидж на компанията, които носят добавена стойност към продуктите. За автомобилите – сигурността за живота и здравето на пасажерите е най-голямата
гаранция за качество за потребителя, достигнал до това ниво от потребности. Автомобилният гигант Волво от години експлоатира мотива „сигурност” във всички свои
рекламни концепции. Въпреки, че мнозина от конкурентите на Волво вече изпреварват компанията по отношение на сигурността, Волво все още остава емблема за автомобил с най-висока степен на безопасност. Майсторска демонстрация на това се наблюдава в кампанията „Епичният шпагат” /The epic split/. В ТВ рекламата Жан Клод
Ван Дам извършва зашеметяващ шпагат между два товарни камиона, движещи се
назад. Концентрацията и спокойствието на актьора, до степен медитация имат за цел
да уверят зрителя в безопасността и превъзходството на технологията Волво. Рекламата спечели серия от награди на Фестивала в Кан през 2014 г. – осем златни, пет
сребърни и две бронзови отличия са част от признанието, които клипът и цялата кампания получиха.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=M7FIvfx5J10
3. К – ключ към комуникация. Ниво на социалната принадлежност – социални
връзки, общуване, загриженост за другите и внимание към себе си.
Традиционно използван мотив в телевизионните реклами е общуването между
хората. Различни кампании се насочват в посока на общуването – връзки със
социалната среда, форми на общуване и проблеми на общуването. В отговор на нуждата от социална принадлежност на индивида, ТВ рекламата често предлага идеализирани модели на социални връзки – влюбени двойки, приятели, семейство, трудов колектив. Подобен прийом цели постигане на емоционално съпреживяване и асоцииране с показаните модели. Провокирането на отъждествяване на потребителя с героите
от екрана цели предизвикване на мотив за покупка на рекламираната стока – „Ето.
Той/тя е като мен – носи същите дрехи, обича същите неща, прави същото като мен.
Той/тя кара тази кола. Значи тази кола е за мен.” В автомобилния бизнес най-широко
рекламираният тип автомобили – семейният автомобил, се поставя в позицията на
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член от семейството – стратегия оказала се доста печеливша през годините. Примерът на Тойота и кампанията „Кола, която искаш за себе си” /A car to make your own/
не се фокусира върху предимства и качества на автомобила, а върху емоция и връзка,
която колата създава с водача. В този случай, колата поражда своеобразен „любовен
триъгълник” в отношенията между съпрузите. Рекламата на практика обещава, че колата е толкова добра, че ще се влюбите в нея. Емоционалният компонент превъзхожда
разумния довод и притежава силен потенциал за мотивация към покупка.
https://www.youtube.com/watch?v=quyw37kvYg8
4. Л – лукс. Ниво на престижа.
Установено е наличието на зона в челната кора на мозъка, наречена поле № 10
на Бродман, която се активира при наблюдението на луксозни продукти и е свързана
със автовъзприятието и социалните емоции. Според Мартин Линдстрьом в книгата му
„Биология на купуването”, луксозните стоки повишават социалния статут, което умножава възможностите за намиране на подходящ партньор за възпроизводство. Резонно ТВ рекламите на луксозни брандове като парфюмерийните мастодонти Живанши и
Шанел изобилстват от физически привлекателни мъже и жени. Сексуалното привличане е твърде употребяван мотив в рекламите на много стоки. Именно несъответствието в нивото на потребност у потребителя и стила на рекламата прави повечето реклами на „сексуална тематика” нелепи. За автомобилните производители луксът означава тесен потребителски кръг, но и висока цена. В търсене на най-платежоспособния
клиент трябва да се предложи най-високо качество, комфорт и класа. Рекламната кампания на Ауди „Луксът прогресира” /Luxury has progressed/ третира иновацията като
новото разбиране за лукс. Рекламният клип е хумористична съпоставка между авантюристичния технологичен дух на новия аристократизъм (Ауди) и застаряващите лаври на доброто име отпреди двадесет години (Мерцедес). Подборът на актьорите –
млад, привлекателен и самоуверен мъж (Ауди) и застаряващ, позагубил форма господин (Мерцедес) дискретно насочва потребителя от желания клас кой от двата превъзходни автомобила да избере. Мотив? „Сам избираш !”.
https://www.youtube.com/watch?v=jUStwbciQ80
5. A – амбиция. Ниво на духовното израстване. На това ниво човек се обръща
към себе си, търси познание.
Според Маслоу, за да се премине към по-висша потребност, задоволяването на
едно равнище не е задължително да се извърши изцяло. Психологът твърди, че при
един средностатистически нормален индивид съществува следното съотношение в
запълването на липси от петте равнища:
 85 % физиологични нужди;
 70 % потребност от безопасност;
 50 % принадлежност и любов;
 40 % потребност от самоуважение;
 10 % потребност от себеактуализация.
Посоченото съотношение кореспондира в профилирането на аудиторията за
един бранд и съответно в количеството и качеството на рекламите, които ѐ се предлагат. Както потребността от себеактуализация е най-малка по необходимост, така и
групата от потребители, ползващи стоки или услуги с подобно предназначение като
образование, култура, спорт ще бъдат най-малката по обем и най-тясна по профил
потребителска група. В изготвянето на реклами за тези стоки или услуги брандовете
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отчитат този факт и специализират комуникацията в посока на индивида, пред масата.
Типичен пример са рекламните кампании на спортните брандове, в които основна
движеща сила е амбицията. Посланията се отправят във второ лице, единствено число –
„Просто го направи”/Just Do It/ на Найк, „Бъди повече човек” /Be more human/ на
Рийбок. „Ти” – индивидуалистът, новаторът, оптимистът си точно този победител, от
когото светът има нужда. Просто го направи. Рискът и съревнованието често са показвани в телевизионни реклами на спортния клас автомобили. Скоростта е израз на желание за доминиране над околните, стремеж към достигане на нови хоризонти на възможностите. Лафонтеновата басня за Заека и Костенурката е намерила адекватно място в една от последните реклами на Мерцедес – Бенц, чиято премиера беше на последното издание на Супербоул от 2015 г. Рекламната кампания е озаглавена „Най-доброто или нищо” / The best or nothing/ и експлоатира мотива за амбицията, по класически
и същевременно нов начин.
https://www.youtube.com/watch?v=jUStwbciQ80
Последните две категории (6. Мистика и 7. Аура) от концепцията „Р. Е. К. Л. А. М. А.”
са авторско проучване и не се отнасят до статията на Маслоу от 1943 г.
6. М – мистика. Ниво на духовното. Вяра в свръхестествени сили и способности, търсене на тайнственото – всичко онова, което е необяснимо за науката.
Съгласно потребността от духовно развитие и личностно усъвършенстване, специално място на върха на Пирамидата е отредено на мистиката, тъй като в мистичното се съдържа един от най-силните мотиви за познание – човешкото любопитство. В
биологията на човека е заложено да играе, да опознава непознатото, да търси, да намира. От зората на времето мистичното вълнува хората и те търсят изказ на тежненията си, претворявайки мистичните сюжети в плодовете на своя труд – изкуството на
танца, поезията, живописта. Сюжети от митологията и паранормалните явления са
често употребяван инструмент за привличане на внимание не само в телевизионните
реклами, но и в телевизионните продукции като цяло. Нека си припомним масовата
истерия около сериалите от 90 – те години „Туин Пийкс” и „Досиетата Х”. Способите
на мистиката в рекламата се изразяват в съспенса, недоизказаните сцени, разкриването на бранда или продукта чрез тайнственост, използването на свръхестествени същества като герои или отвеждане в други светове и времена. Според изследванията в
невромаркетинга удовлетворяването на потребността от познаване на необясними
процеси и явления е толкова по-желано, колкото по-неясно са представени те
(Линдстрьом). Употребата на асоциации, символи или само емоции, свързани с бранда води до появата на креативните реклами. Характерният за тях минимализъм в изразните средства се оказва двойно по-въздействащ от традиционните стопери като силен звук, ярки образи, динамична картина, гръмки послания и др.
Абсолютизирането на бранда и приписването на свръхестествени сили на продукта е друг инструмент за привличане на потребители. Много популярна конструкция в телевизионните реклами, експлоатиращи мистичното е поставянето на определения като „магичен”, „невероятен”, „изненадващ’ към продукта. Интересно откритие
са направили „Нестле” по отношение на името на един от продуктите си – шоколадовата бисквита „Кит – Кат”. Словосъчетанието Kit Kat силно напомня израза Kitto –
Katsu, което на японски е израза за силна победа. Това, обстоятелство, съчетано с подходящ цвят на опаковката – син, символизиращ небето или Рая и адекватна дистрибуция – в университетите, превръщат обикновената шоколадова бисквита в световен
хит.
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По отношение на автомобилните брандове източния свят отдавна е приел мистичните сили за символ на ненадминато превъзходство за автомобила. Световно признати марки като Акура, Лексус, Мазда, Инфинити, Субару основават цялата си корпоративна идентичност върху свръхестественото и космическите сили. Немският автомобилен гигант Фолксваген от дълги години реализира своите рекламни кампании
под един слоган „Това е колата” /Das Auto/, което е израз на абсолютизма на марката.
В кампанията от 2012 г. Фолксваген креативно подхващат мистичната тема, представяйки нововъведенията в модела Пасат като „свръхестествена сила” на автомобила.
https://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0
7. А – аура. Ниво на духовното. Религиозност.
Според двама невроучени от Монреалския университет8, съществуват – или поне
сред силно религиозните хора – различни схеми на активност при мисълта за религия
и мисълта за други хора. Въпреки експерименталния характер на „точката на Бога”
налице са резултати, свидетелстващи за едновременната работа на няколко взаимосвързани мозъчни области, когато наблюдаваният субект е поставен под въздействието на религиозни стимули. Аурата е обект на разглеждане в религията, предимно в
източните религии и се приема като тълкува като невидимо присъствие, духовна сила, суперсили на притежателя, божествен ореол. Понятието днес е широко употребявано и се приписва освен на хора и на много други неща – предмети, географски места, събития или човешки творения. За големите брандове, които имат космополитна
мисия – сдобиването със собствена отличителна аура е върховото постижение от тяхното съществуване. Издигането на марката в култ, отъждествяването на стоките с религиозни символи, възприемането на корпоративната мисия като житейска философия, превръщането на ръководителя в икона е възможно най-влиятелната стратегия за
позициониране на един бранд. Аурата на бранда трансформира потребителите в
последователи. Култът е достатъчно силен мотив за покупка. Всички последващи
ефекти на бранд ореола като емоция от контакта с продуктите, споделени емоции с
другите последователи, изграждане на връзки в общността, знания и възможности,
предоставени от продуктите и услугите на бранда са мотивите, които потребителят
прилага в предпочитанието си към даден бранд пред другите. Характерът на тези
мотиви е устойчив и с потенциал за разпространение сред други последователи.
Рекламните кампании на брандове като Епъл, Самсунг, Гугъл, Харли Дейвидсън,
Ролекс приличат повече на философия или вероучение. Фокусирани върху хуманност,
етика, мистика, фантастика тези кампании декламират човешки ценности и научни
постижения, част от реализацията на които е бил брандът. В даден момент много
брандове се отказват от традиционните средства за известност каквото е ТВ рекламата

8

През 2006 г. д-р Марио Борьогар и Венсан Пакет провеждат неврологично изследване сред
група монахини – членки на Кармелитския орден, на възраст от 23 до 64 години. Целта на
изследването, добило популярност като „експериментът с монахините”, била да установи кои
части на мозъка се активират при дълбоко лично уединение и занимание с религиозна дейност
като молитвата. Скенерът доказал, че при възпроизвеждане на религиозно преживяване в спомените на монахините, се образува бурна неврална активност в опашатото ядро – малка област
в централния мозък, отговорна за чувствата на радост, спокойствие, самосъзнание и дори любов. Другата област, която се активирала по време на експеримента била инсулта, която според
учените се отнася до чувствата, свързани с божественото. (Линдстрьом. „Биология на купуването” с. 146)
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и се насочват към други форми и канали на комуникация като спонсорство, образователни и хуманитарни прояви, развой на изследователска дейност и пр.
Брандове от най-високия ценови клас като Ролс Ройс позиционират свои рекламни клипове на едни от най-скъпите места и събития по света – елитни казина в Лас
Вегас, престижни хотели в Дубай. Рекламата на модела Фантом от 2013 г. е направена
изцяло върху усещането за марката, невидимото присъствие на аурата Ролс Ройс,
неуловимият стил, класа и дух на автомобила – прошепнати в четири думи – „ ... и
земята спря да се върти”/... and the world stood still/.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7raEe2VLTU
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КЛАСИЧЕСКИ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕДИИ – КОНФЛИКТ
ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Добромир Добринов Узунов
Бургаски свободен университет

CLASSIC AND INTERACTIVE MEDIA – CONFLICT OR
TRANSFORMATION
Dobromir Dobrinov Uzunov
Burgas Free University
Абстракт: Това изследване ще зададе един належащ за днешните медии въпрос –
дали развитието на новите технологии и новите медии унищожава класическите
масови медии, или е всъщност възможност за трансформация и нов облик на медийното пространство. В същината на въпроса всъщност стоят така наречените
„нови медии“, за които се твърди, че потенциално могат да застрашат традиционния подход на класическите медии.
Ключови думи: медии, процеси, трансформация, нови медии, социален, техничен,
аспект, конфликт, технологии, взаимодействие
Това изследване ще зададе един належащ за днешните медии въпрос – дали развитието на новите технологии и новите медии унищожава класическите масови медии, или е всъщност възможност за трансформация и нов облик на медийното пространство. В същината на въпроса всъщност стоят така наречените „нови медии“, за
които се твърди, че потенциално могат да застрашат традиционния подход на класическите медии. Ключово понятие в тази дискусия е думата „интерактивност“, тъй като
до голяма степен тя определя голямото различие между двата типа медии и тяхната
популярност в постмодерното общество. Ще разгледаме проблема от две страни –
първо като чисто функционален, или дали класическите медии ще могат да запазят
основните си функции, ако се понесат по вълната на „новите медии“, и второ, като
консуматорски, или как аудиторията ще „консумира“ печатните и телевизионни медии.
Най-напред ще дефинираме и теоретизираме самите понятия „медия“, „интерактивност“ и „нови медии“, за да може да разберем всъщност основната разлика между
класиката и новото, и да разберем откъде може да произтичат най-големите конфликти между двата подхода. За целта се позоваваме на теоретичните постановки на
доц. д-р Руси Маринов и неговата книга „Интерактивни комуникации – стратегии и
знание“, както и на проф. д-р Тодор Петев и неговата книга „Теории за масовата комуникация“. Те ще ни помогнат да дефинираме и опишем основните термини на нашата работа. Във втората част на изследването ще цитираме и мненията на други учени, за да обясним основната заплаха за класическите медии, но ще направим и самостоятелен анализ, имайки предвид теоретичните изложения в първата част.
Ще докажем тезата, че интерактивната и виртуална природа на „новите медии“
сама по себе си не застрашава масовите медии, а им предлага възможност да преоценят и трансформират своите комуникационни канали, и да вървят в крак с новите технологии.
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Теории и дефиниции:
Оксфордският тълковен речник дефинира думата „медия“ (media) като „основните средства за масова комуникация (телевизия, радио и вестници), включени заедно“. Тоест, медиите са основните комуникационни канали за масово разпространение
на информация. Но освен тяхната информационна функция, Тодор Петев обособява
функция да отразяват факти и така сами да изграждат реалност (Петев, 2004). Медиите са сложни конструкции, които работят за определени демографски пазари, т.е. те
имат различен достъп до различни целеви групи. Медиите са наситени с идеологически и ценностни съдържания, като често изкривено отразяват информацията, за да поддържат и създават статукво. Основна цел за една медия, като комуникационен поток,
е разбирането и предаване на символи и съобщения преднамерено, с конкретно съзнание за социалния контекст на тези символи. По принцип Петев конкретно посочва, че
комуникацията трябва да е двупосочен канал, а в действителност тяхното отразяване е
еднопосочно. Медиите компенсират с тази еднопосочност, обаче, като подбират информация според целевите си аудитории.
Това донякъде има отношение към така важната способност на масовите медии
да определят дневния ред – в днешното постмодерно общество със сложно изградени
комуникационни и информационни канали, само чрез медиите можем надеждно, бързо и повсевместно да научим за най-важните събития за деня. Тези събития, от своя
страна, се определят от приоритетите на самите медии. Така това, което е важно за
обществото, всъщност е представената информация, която е подбрана от медиите
(Петев, 2004). Много е важно да обособим точно ролята на медиите да определят
дневния ред на обществото като социална институция, тъй като в един класически
едностранен модел на комуникация, какъвто е масовият, това всъщност е монопол на
информация. Ако нямахме възможност да използваме други модели на медийна
структура, то само с класическия модел (едностранна връзка, масово излъчване, определяне на дневен ред) ние наистина ще бъдем зависими от мощта на медиите да отсяват и използват информация.
И тук се появява идеята за интерактивност, която разрушава едностранния модел на излъчване и позволява на аудиторията директно да общува с иначе статичната
на пръв поглед медия. Интерактивността сама по себе си е сложна концепция, която е
могла да се реализира чак с развитието на новите технологии на 21-ви век (Маринов,
2011). Част от интерактивната комуникация включва компютърно-опосредствана среда, която за разлика от класическите медии, които само разпространяват съдържание, всъщност е модел за възприятие на действителността сама по себе си. Голяма
част от идеята за интеракция е свързана със самите технологии – динамичен дизайн,
специфична навигация, включване на хора и машини в самия процес на търсене на
информация. На още по-високо ниво е и функционалната интерактивност, която
позволява на потребителите да си взаимодействат едни с други, както например във
форуми или чатове. Дотук вече имаме много добре обособени разлики между това една медия да е класическа или интерактивна, като във втория случай се разрушава
праволинейния модел на поднасяне на информация и комуникация едностранно.
Идеално, една интерактивна система притежава възможността както да подпомага взаимоотношенията човек-система, така и комуникацията между участници в системата (включително и самите представители на медиите). От голямо значение за виртуалните среди на интерактивността е способността на потребителя да подбира и контролира потока на информация, сам да задава възможности и да се намесва в процеса
на комуникация от страна на медията. Аудиторията има възможност, чрез интерфейс
и дизайн, да селектира информация и да се включва в отворена комуникация, веднага
да реагира в рамките на виртуално създадената система. Това драстично се различава
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от стария модел на един вестник или телевизия, където зрителят е по-скоро пасивен
наблюдател/читател, който не може директно и на момента да се включи в информационния поток или да го промени. Най-често, когато говорим за интерактивна среда
имаме предвид уебсайтове, които са изградени с определени кодове и технологии
(web 2), които позволяват такава намеса и избор (Маринов, 2011). С помощта на хипервръзки, например, потребител може да се движи свободно и да прескача от информация към информация, а в самите комуникационни системи като чатове и форуми
може да общува с други потребители. Единствено адаптираната интерактивност не е
типична за интерактивния медиен модел, тъй като тя дава прекалено много свобода
под формата на персонализация.
В модела на интерактивната комуникация се набляга на това потребителят да бъде чут или да получи информация, като се изключва възможност за манипулация на
съдържание и обекти. Разбира се, съдържанието на информацията в един интерактивен модел все пак притежава потенциала да бъде манипулирана, ако говорим конкретно за медии – все пак източникът е самата медия. Въпреки това процесът на задаване
на дневния ред и „напътствие“ за това какви трябва да са публичните дискусии, все
пак се затруднява. Допълнително се затруднява и от факта, че потребителите в една
дигитална среда имат желание да вземат директно участие, показват проактивност
(Маринов, 2011). Това донякъде е илюзия за контрол, тъй като самите структури и
интерфейс на интерактивната платформа ограничават възможностите за реален контрол на потребителя над съдържанието. И все пак, не трябва да се подценява способността на потребителите да допринасят за дискусията и интерпретацията на новини и
фактология в медиите.
Имайки предвид класическия модел за медиите, както функционален, така и физически (телевизията се гледа на екран, вестниците се печатат на хартия) и сравнявайки го с идеята за интерактивност, можем вече да обособим и термина нови медии.
Новите медии, обяснява Маринов, са начинът, по който медийните компании успяват
да се приспособят към противоречивия и глобализиращ се свят – чрез употребата на
новите технологии. В основата си говорим за употребата на компютърна технология,
използвана като платформа за дистрибуция на съдържание. Нови медии може да са
например уебсайтовете, компютърните игри и виртуалната реалност изобщо. В традиционни форми на медия, обаче, като телевизионните програми, списанията, филмите
и книгите липсва елементът на технология и иновация, както и виртуална среда.
В новите медии се смесват софтуерното инженерство и потребностите на глобализацията и развитието на медийния пазар. Маринов утвърждава, че има пряка връзка
между интерактивните медии и новите медии, като интерактивността всъщност е част
от една нова медия – позволява се активно участие на потребителя, създава се многопосочност на информацията, за разлика от линеарността на класическите медии.
Маринов обяснява новите медии и чрез примера на класическата телевизия и интерактивната (iTV). Традиционната телевизия притежава пасивен потребител, има готово съдържание, линеарно програмиране, използва се за развлечение. Интерактивната телевизия, в контраст, предполага едно активно участие на потребителите, има
програмиран модел като библиотека и включва дори допълнителни услуги. С други
думи, интерактивната телевизия не само позволява взаимодействие, но също така дава
повече свобода и избор на аудиторията. За да се реализира, разбира се, трябва да има
необходимите технологии (цифрова телевизия, интернет). Тук най-ясна става разликата между двата модела – класическа срещу интерактивна/нова медия. Основните противоречия са в самата структура и функционалност на моделите, но има и някои физически различия на употребата им.
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Конфликт между новото и старото:
Тук е мястото да свържем двата модела и да видим дали е възможно единият да
се „учи“ от другия. Първият, основен конфликт, е на функционално и структурно ниво. Поради намесата на новите технологии, на новото изграждане на възприятия и
въобще интерактивните модели на медиите всъщност доста се отличават от класическите. Традиционно, например във вестник и телевизия, информацията се разпръсква в
единен информационен поток с линеарна структура, търси се също икономическа изгода от реклами и се изпълнява мощната функция на медиите – задаване на дневния
ред. На пръв поглед това е напълно противоположно на гореописания модел на интерактивни медии – те позволяват „разсейване“ и разхвърляне на информацията, потребителите могат сами да определят какво да консумират, в каква поредност и могат да
прескачат през информационния поток, благодарение на хиперлинкове. Но това е само интерактивност на ниво човек-машина. Освен различното възприятие за информация, също така говорим и за възможност на потребителите директно да оставят коментари върху информацията, която е изложена. Тук не говорим само за официалните
сайтове на медии, като вестник „Капитал“ и телевизия „БТВ“ – комуникацията се извършва и в социални мрежи като „Фейсбук“ и „Туитър“, които сами по себе си са интерактивни (Маринов, 2011). Тоест, каналите за комуникация не се изчерпват единствено с официалната виртуална платформа, която е изложена.
Проблемът между класическите и интерактивните медии всъщност не е толкова
дълбок, колкото изглежда на пръв поглед – или поне не е неразрешим. В голяма степен началният проблем се е коренил в страха от новия модел на новите медии
(Касабова?). Поради факта, че новите технологии играят важна роля и че не всички
медии са привикнали да „удължат“ своята медия и във виртуалното пространство, има
много скептици за това как класическите медии трудно могат да установят интерактивни модели. Но всъщност потенциалът е голям и може коренно да промени класическия модел (Касабова?). Вместо пасивно да гледаме телевизия и да нямаме възможност да се включим в дискусията на някое предаване, може да изпратим Фейсбук или
Туитър съобщение, или да коментираме на официалната страница, с което можем да
изразим мнение. Други потребители, или дори журналистите и водещите, могат да ни
обърнат внимание. Възможно е да се създаде двупосочен комуникационен канал, взаимодействие и интерактивност на междуличностно ниво, което ще направи потребителя активна част от медийния процес. Затова този потенциал в същината си не е опасен, а просто трансформиращ, позволява на един по-стар модел да се възобнови и да
върви напред в постмодерния свят на глобализация и електроника.
Анкетите показват, че все повечето хора на възраст 18-45г. предпочитат да следят медиите чрез интернет (Newmedia 21). Когато става въпрос за телевизия, повечето
потребители предпочитат да следят новините или любимите си предавания онлайн,
където могат директно да посочат какво търсят, без да следят линеарната програма на
самата телевизия. Особено сред младежите все по-малко и по-малко са тези, които наистина гледат телевизия на ТВ екран. Подобна тенденция се очертава и за печатните
издания на вестниците, които просто не могат да бъдат толкова бързи в отразяването
на новини, както електронните им вариации. Професор Толя Стоицова също коментира намаляващата роля на печата в днешни времена и неговото евентуално застрашаване (Стоицова?). Това е свързано точно с появата на електронните вестници, като варианти на „нови медии“. Все пак, проф. Стоицова набляга на факта, че виртуалният свят
на Интернет не винаги е под ръка, тай като не винаги е удобно или възможно физически да се носят лаптопи или други средства за преглеждане на електронен печат.
Въпреки това, Стоицова признава, че има някаква опасност от продължаващо запада182
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не на печата като широко търсена класическа медия, но това е просто процес на развитието на нашата цивилизация – с навлизането на нови и нови технологии, кой знае
какви ще са „класическите“ модели на утрешния ден (Стоицова?).
За старото и новото – примери и гледни точки
Това изследване все пак твърди, че интерактивните медийни модели могат прогресивно да съществуват редом с класическите модели – всъщност, те обогатяват вече
съществуващите медии. Макар че най-вероятно физическата роля на телевизорите няма да изчезне, все пак някакви опасения за печата остават, макар че проф. Стоицова е
скептична за цялостното замиране на тази медия. По-важното е да определим дали и
функцията на „задаване на дневния ред“ не е изцяло нарушена, с което ще се компрометира една от най-големите способности на днешните медии. Ако влезем в сайтовете
на БТВ (btv.bg) или вестник Капитал (capital.bg), самите дизайн и интерфейс на тези
виртуални медийни платформи създават дневен ред. Най-важните и най-големи новини за деня, определени от самата медия, са на заглавна страница с големи шрифтове, и
в случая на БТВ – видеа и мултимедийни презентации. Макар че не могат да направят
линеарна структура, медиите, може би поради големия си авторитет, все пак могат да
наложат дневен ред до някаква степен, просто с умен и добре разположен дизайн.
Този дизайн не подлежи на манипулация и интерактивност спрямо посетителите, но
за сметка на това те могат да изберат да не четат или гледат в детайли изложената информация – за тях основните заглавия са може би достатъчни. И тук потребителят има
възможността да потърси точно информацията, която го касае.
Най-важната характеристика на тези медии е тяхната способност са интерактивност на междуличностно ниво – както БТВ, така и Капитал притежават чат система, която позволява на зрителите директно да изказват мислите си по време на предавания, или след като те са отминали. В предаването „Преди обед“, например, водещите Десислава Стоянова и Александър Кадиев често прочитат коментари на зрители
директно от коментарната страница на БТВ или Фейсбук страницата на предаването.
Така се осъществява „жив контакт“ в една иначе пасивна и статична медия, от гледна
точка на потребителя. Подобни чат системи има и в сайта на вестник Капитал, макар
че поради самото естество на медията е трудно да се осъществи контакт в реално време и моментално. Все пак, дава се възможност за директна интеракция с журналисти
и други посетители на вестника, за анализ, дискусия и междуличностна комуникация.
Този процес не може да бъде напълно контролиран или регулиран от страна на
самите медии, но със сигурност допринася за интеракция зрители-медия. БТВ също
предлага услугата Voyo, която позволява на зрителите изцяло онлайн да гледат
любимите си сериали, дори ако са ги изпуснали – макар че и там има рекламна система. Всъщност БТВ и Капитал са едни добри примери за това, как типичните модели
на медиите може да се обновят и трансформират с помощта на новите технологии, без
техните основни функции да бъдат драстично изменени.
Интересен модел за интерактивни медии отвъд рамката на социалното взаимодействие дават някои нововъведения в чужбина. Например каналът BBC в Англия дава пример за създаването на интерактивен филм, в който зрителите могат директно
да контролират историята и да направляват по един от тримата основни герои. Историческата драма „Нашата световна война“ проследява историята на трима британски
войници от Първата световна война и позволява на аудиторията директно да влияе на
съдържанието на филма. Разбира се този вид технологична интерактивност позволява манипулация в определени рамки, тъй като основните конструкции на съдържанието са зададени от самата медия. По този начин се запазва способността на медията да
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задава дневния ред и да контролира самата информация като все пак се оформя способност на интеракция между публика и съдържание на едно наистина иновативно
технологично ниво чрез интерфейс. По подобен начин в Южна Корея се създава
формат на реалити шоу „Местопрестъпление“, в което в реално време аудиторията
може да влияе на сценария. В определени сценарии със заподозрени актьори и разследващи, публиката може на секундата да гласува за това кой заподозрян най-вероятно е извършил престъплението. Гласуването е подобно на това в други риалити формати като Биг Брадър, но резултатите се появяват и менят мигновено, сценаристите
усложняват или опростяват уликите в шоуто според нагласите на публиката. Реално
медията задава формат и съдържание, задава определен ред, а аудиторията подбира и
насочва съдържанието чрез предположенията и предпочитанията си. Това е висша
форма на социално и технологично взаимодействие между медиите и публиката, което все пак запазва основните свойства на медията, макар да променя формата на
шоуто и да се води от аудиторията.
Заключение:
Макар че може да имаме известни опасения за физическото „благополучие“ на
някои медии, като печата, в крайна сметка нямаме сериозни доводи да смятаме, че
конфликтът класика - интеракция е неразрешим или несъстоятелен. От една страна
способността на медиите да определят дневния ред и да формират съзнанието за
случващата се реалност са по-ограничени, поради многообразната и свободна система
на новите интерактивни технологии. Зрителите не се „заробват“ да следват линеарните програми на телевизията или непроменливите, отпечатани на хартия новини на
вестниците. За сметка на това се предоставя възможност за общуване с медиите, за
повече прозрачност и дискусия по най-важните въпроси. Правото на медиите все пак
да задават определен дизайн и интерфейс има потенциала все още да задава дневен
ред, а и към днешна дата не можем да говорим за сигурно отмиране на традиционните
методи за възприемане на медиите. Може да говорим за тенденции, но както проф.
Стоицова каза – тенденциите може да се менят.
И все пак, силите на иновацията и глобализацията винаги ще мотивират
трансформации и развитие на медиите, независимо от тяхното желание. Най-хубавото
в случая е, че медиите имат нужните инструменти да се адаптират към своя преход на
„нови медии“, като успяват да запазят основните си функции в обществото. Нашето
изследване смята конфликта за решим и преодолим.
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ЕСТЕСТВЕНАТА (НЕЙТИВ) РЕКЛАМА
В ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО
Владимир Росенов Василев
докторант в специалност „Журналистика”
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

NATIVE ADVERTISING IN THE ONLINE ENVIRONMENT
Vladimir Rosenov Vasilev
Abstract: The paper takes a look at the native advertisement and tries to investigate how
online media outlets use this technique to boost their revenues. Through examples it’s
shown what are the positives and negatives of using native advertising.
Key words: native advertisement, native advertising, online media, BuzzFeed, YouTube,
Facebook, Camel, mainstream media, banner advertisement
За да постигнат целите си специалистите по реклама използват множество различни методики, чрез които таргетират своите послания по посока на реципиентите.
Голяма част от рекламните похвати включват форми, които са с ясно отличима цел и
няма как да бъдат сбъркани с нещо друго. Понякога обаче аудиторията става жертва
на сенчести практики, при които рекламните послания са маскирани като нещо друго.
Явлението native advertisement1 е най-силно застъпено в онлайн пространството,
но не е чуждо и на мейнстрийм канали за комуникация като радиото, телевизията и
печатните издания. Медиите, използващи нейтив или естествена реклама, понякога
вкарват потребителите в заблуждение, използвайки стандартни журналистически
жанрове за рекламни цели, като това не винаги е упоменато изрично някъде. В редки
случаи се поставя някакъв знак, че съобщението е платено, но това е практика, която
използват главно телевизиите и то само защото законите ги задължават да правят
това. Наличието на подобен знак, обозначаващ вида на посланието не го превръща автоматично от естествена в обикновена реклама. Еволюцията на новия вид реклама
тече динамично и практиките в тази област се изменят постоянно.
Според Колдри и Търо [1] естествената реклама е текстов, визуален, аудио или
видео обект, който е поръчан от рекламодател и обслужва неговите цели, като
същевременно имитира напълно материал, обичаен за редакционния формат на
медията (издателя). Двамата изследователи смятат, че един от най-важните
проблеми, свързани с тази рекламна практика, е доверието на аудиторията. Онлайн
журналистиката е изключително чувствителна по отношение на имиджа, който се
гради с години, но може да бъде загубен за броени часове. Затова разумните онлайн
издатели внимават да не прекрачат невидимата граница, отвъд която ще се превърнат
в нелегитимен източник на информация и ще загубят голяма част от потребителите си.
Пословичен пример е скандалът с американското списание The Atlantic, което на
14 януари 2013 г. публикува срещу заплащане материал популяризиращ

1

Native advertisement – англ. естествена реклама
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сциентологията2. Църквата на сциентолозите има лоша слава и нейното съществуване
е обвързано с множество скандали. Нейтив рекламата е чудесен инструмент за подобряване на лош имидж, защото черпи от правдоподобността на издателя и я
прелива към рекламодателя. Тук обаче пропорциите са от изключително значение и
в случая с The Atlantic се оказа, че негативите на сциентологията са много повече от възможностите за компенсация на уважаваното
издание. Публикуваният материал веднага
предизвика скандал, а много от водещите
журналисти на списанието се дистанцираха
от публикацията посредством социалните
мрежи. В резултат на скандала The Atlantic
направи промени в редакционната си политика и излезе с публично изявление[2] по
въпроса, чрез което се извинява на своите читатели. В обръщението изданието признава,
че критиките към него са основателни и конструктивни и са направени грешки при използването на новите форми за дигитална
реклама. Политиката по отношение на рекламата вече изисква тя да е ясно отличима от
редакционното съдържание на списанието.
Забранява се изрично на рекламодателите да
оказват влияние върху съдържанието на другите материали в изданието. The Atlantic
обаче продължава да използва, макар и повнимателно, нейтив реклама, тъй като оцеляването на онлайн медията не е възможно
без усвояване на актуалните рекламни форми.
Скандалът е емблематичен за рисковете, които крие естествената реклама, тъй
като списание The Atlantic е сред най-уважаваните в света. Историята му датира още
от 1857 г., а сред по-известните му сътрудници са авторитети като Натаниел Хоторн,
Марк Твен и Джек Лондон [3].
Основна характеристика на нейтив рекламата е, че съдържа висококачествен
журналистически продукт, който се доближава максимално до естествената органична среда на платформата, където е публикуван материалът. Например, при онлайн
вестниците естествената реклама обикновено е маскирана като обширен репортаж,
посветен на обекта, който трябва да бъде популяризиран. Текстът се пише с по-голямо внимание от нормалното като се внимава той да е качествен и изпипан, но без да
прозира прекалено явно основната идея – да се представи във възможно най-добра
светлина рекламираният обект.
Важно правило при създаването и публикуването на естествена реклама е тя да
не нарушава обичайния информационен поток, характерен за медията. Текстът, изображенията и видеоматериалите трябва да съответстват на обичайния стил, познат на
реципиентите, за да не заподозрат, че става въпрос за реклама. Добре изпълненият
нейтив рекламен блок е неразличим за неопитното око и само специалист може да

2

Сциентология – религиозно течение, основано през 1952 г. от писателя Лафайет Роналд
Хъбард (1911-1986) на базата на неговото творчество. Сред по-известните сциентолози са Уил
Смит, Шарън Стоун, Том Круз и Джон Траволта.
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познае със сигурност, че става дума не за обикновен журналистически материал, а за
платена реклама.
Най-голямото предимство на нейтив рекламата е, че осигурява на потребителите
по-добър медиен продукт. Все по-малко са хората, които обръщат внимание на крещящите рекламни карета, но когато става въпрос за добре изготвен репортаж, ситуацията е съвсем друга. Така печелят и трите страни: рекламодателите, издателите и
читателите. Не е за пренебрегване и това, че явлението native advertisement е неуловимо за всички инструменти, предназначени за блокиране на онлайн реклами.
Според информационна графика [4], изготвена от калифорнийската агенция
Column Five, потребителите игнорират 99.8% от рекламните банери, като тенденцията
е значението на тази форма за популяризиране да намалява и занапред. В същата
инфографика се твърди, че през 2000 година върху банерите са щракали 9% от потребителите, а дванайсет години по-късно процентите са паднали до 0.2. Същевременно
разходите на рекламните агенции за естествена реклама постоянно бележат ръст. През
2013 година 57% от инвеститорите са заявили, че смятат да вложат пари в компании,
които работят в сферата на нейтив рекламата. 34% от издателите пък смятат да добавят този вид реклама към портфолиото си.
Онлайн медиите все още срещат големи трудности при монетаризирането на
продуктите, които предлагат и са готови да се възползват от всяка възможност, която
би им помогнала да оцелеят на пазара. Естествената реклама е изключително примамлив продукт, но крие един голям недостатък – при нея читателят се вкарва в заблуждение, а това има потенциал да разруши доверието в медията. Затова изготвянето на
такива материали трябва да се поверява на опитни журналисти, които знаят как да избягват писането на откровени лъжи или явни преувеличения.
Друг пример за масово използване на нейтив реклама е найпопулярната социална мрежа Фейсбук. Голям процент от рекламата в
сайта е от този вид и носи значителни приходи на компанията.
Един от похватите на Фейсбук за
привличане на повече пари е размиването на ролите. Читателите
често се превръщат в рекламодатели и обратното. Всяка публикация
на потребител в социалната мрежа може да бъде направена
по-популярна чрез заплащане на определена сума. В миналото разпространяването на определени публикации се регулираше изцяло чрез алгоритми, избиращи най-качествената информация, която би могла да бъде интересна за даден човек и я показваха в неговия персонален поток. С предимство се ползваха публикациите от приятели с много
харесвания. В момента тези алгоритми все още са в сила, но значението им е намалено за сметка на платените публикации. Така Фейсбук жертва качеството на предлаганата услуга за сметка на по-големи парични постъпления. Компанията търси баланса,
който ще й осигури прилични печалби, но без да разочарова и изгони потребителите.
Изключително популярната на запад онлайн медия BuzzFeed3 пък отива още подалеч като изобщо не използва класически рекламни форми от рода на банери или

3

http://www.buzzfeed.com/ – сайтът определя себе си като платформа за социални и развлекателни новини, които са създадени с идеята да бъдат споделяни по възможно най-лесния начин.
188

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

платени линкове. Сайтът разчита изцяло на нейтив реклама и рекламодателите спонсорират изготвянето на истории, които популяризират продуктите им, като същевременно крайният резултат не е в противоречие с редакционната политика на медията.
BuzzFeed има собствена агенция за естествена реклама, успява да достави продукта си
до десетки милиони потребители месечно и работи основно в сферата на виралното
съдържание.
От няколко години насам се провеждат конференции, на които специалисти по
естествена реклама дискутират бъдещето на тази форма и представят свои доклади по
темата. Сред лекторите на конференциите се забелязват представители на компании
като „Пепси”, „Интел” и „Туитър”, както и журналисти от „Вашингтон поуст”,
„Gawker” и „USA Today”. Това е пример за значението на нейтив рекламата и показва,
че нейната важност ще продължи да се увеличава. Изследването на темата и споделянето на ценен опит е от голямо значение, тъй като грешките в областта на рекламата
могат да струват скъпо както на издателите, така и на рекламодателите.
В България използването на нейтив реклама
също бележи ръст. Забелязват се класически
форми на този вид промотиране, но не са изключение и нелоялни практики, при които големи
медии злоупотребяват с доверието на реципиентите. Един от най-ярките примери за естествена
реклама са платените обяви в сайтове като
OLX.bg (бившият Продавалник.ком). Схемата
тук е изключително проста – авторите на обяви
имат право срещу заплащане на определена сума
да поставят предложението си над безплатните.
По този начин видимостта на платените обяви става по-добра. Тази форма на естествена реклама не вкарва потребителите в заблуждение, тъй като платените обяви са
ясно различими от безплатните.
Примери за необозначена нейтив
реклама можем да видим на много
места. Едно от тях е онлайн изданието
на „24 часа”, където на 29.09.2014 г.
беше публикуван материал [5] за
Goldenpages.bg. Първото нещо, което
прави впечатление е, че всички седем
места, където е споменато името
„Golden Рages”, представляват хиперлинкове към сайта на рекламираната
услуга. По този начин се осъществява
силна оптимизация за търсещи услуги
на Goldenpages.bg. Медии от ранга на
„24 часа” нямат навика да предоставят подобни услуги безплатно. Лесно забележим е и безкритичният тон в материала,
изпълнен с множество суперлативи по отношение на промотирания обект. Публикацията дори не е подписана от автора си. Тя може да бъде намерена и в сайта на вестник „Труд”[6], който е част от „Вестникарска група България”, също като „24 часа”.
В цитирания пример можем да видим класическата форма на „лоша” нейтив
реклама. Никъде не е упоменато, че става въпрос за реклама и за обикновения читател
съдържанието на материала е неотличимо от другите статии и новинарски истории в
информационния сайт. „24 часа” и „Труд” преливат авторитета си на популярни вест189
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ници към Goldenpages.bg благодарение на това, че за читателя остава скрит фактът, че
публикацията всъщност е реклама.
Друг ярък пример за нелоялна рекламна практика в българското медийно пространство е начинът, по който Нова ТВ налага услугата за споделяне на видеоклипове
Vbox7.com.
През лятото на 2013 г. „Нова Броудкастинг Груп” купи 70% от медийната компания „Дарик Нет”[7], част от която беше сайтът Vbox7. Малко след това в ефира на
Нова започна агресивна кампания за популяризиране на Vbox7 като това става извън
рекламните блокове и без допълнителни обозначения. Сайтът за видео споделяне вече
е част от „Нова Броудкастинг Груп” и рекламирането му вероятно не включва обмен
на финансови средства, но това не променя факта, че рекламните практики вкарват
зрителя в заблуждение и то умишлено. Нейтив рекламирането на Vbox7 в Нова
включва специални рубрики, където се пускат клипове от сайта. Например, в сутрешния блок на телевизията и „Часът на Милен Цветков” редовно се показват клипове от
Vbox7, като всеки път се подчертава името на сайта. Голяма част от показваните
клипове са свалени без разрешение от YouTube и след това са качени във Vbox7. При
излъчването им по Нова не се упоменават имената на истинските автори и носители
на правата за разпространяване, а това също е изключително непрофесионално.
Отдавна минаха времената, когато се смяташе за
нормално големи медии да свалят каквото си харесат
от интернет и да пишат като източник смехотворни
неща като: „Снимка: интернет”. Въпреки това много
от тях продължават да го правят. Подобни позовавания има в сайтовете на вестник „24 часа”, БНР, „Труд”
и др. Некоректно е и позоваването на Фейсбук като източник на снимки. При използването на материали
от платформи с генерирано от потребителите съдържание, от рода на Фейсбук, YouTube и Vbox7,
винаги трябва да се цитира самият автор, а не само
Български медии все още не са се името на сайта, откъдето е свалена информацията.
научили как да посочват
В противен случай медията рискува да изпадне
коректно източниците на
в ситуация като описаната по-горе с Нова ТВ и техматериалите, които ползват
ния Vbox7.
Естествената реклама в интернет се превръща във все по-удобен инструмент за
налагане на корпоративни интереси в медиите. Редакционните екипи са в постоянна
битка за независимост, тъй като работата им не би била възможна без приходите от
реклама, но пък те ще намалеят, ако някой рекламодател бъде засегнат в публикациите. Проблемът е особено значим, когато става въпрос за отразяване на новини.
Всяка нова медия минава през своя период на адаптация и докато той тече са
възможни аномалии, които от дистанцията на годините изглеждат абсурдно. Емблематичен пример за това е американският телевизионен канал NBC, който намира интересен начин да финансира първите си новинарски блокове през 50-те години на XX
век. В шапката на новините [8] се рекламира известната марка цигари Camel. Тютюневата компания е не просто рекламодател, а продуцент на целия телевизионен сегмент, свързан с представянето на новостите. В наши дни няма как да видим подобни
явления, тъй като телевизията е еволюирала и до голяма степен е намерила точния
баланс. През второто десетилетие на XXI век интернет медиите все още търпят особено динамично развитие и не са намерили лицето си. Нивото им е сравнимо с това, на
което е била телевизията от времената, когато мениджърите на Camel са продуцирали
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„Седнете удобно, запалете цигара Camel и станете очевидци на най-важните събития от последните
24 часа” – казва глас зад кадър по време на шапката, предшестваща новините на NBC

новини. Затова не е чудно, че онлайн пространството често се тресе от скандали като
този с The Atlantic, а публикуването на материали без ясно обозначено авторство е масово явление, дори в сайтове на престижни медии. Интегритетът на новинарските сайтове в мрежата е доста крехък и липсата на традиции е голям проблем както за издателите, така и за потребителите. Най-кратко и точно проблемът е дефиниран в изказване
на сатирика и телевизионен водещ Джон Оливър4, който заявява: „Доскоро голяма
част от истинската журналистическа работа се представяше чрез хартиени издания.
Но когато повечето вестници се преместиха онлайн те пострадаха финансово. Основна причина за това е, че новините са като порното. Хората не искат да плащат за него
в интернет, въпреки че някой е вложил доста усилия за създаването на качествен продукт.”[9].
Допълнителен проблем е неефективността на банерната реклама в интернет, която е еквивалент на рекламните карета в хартиените вестници. Банерите вече не вършат работа и това е ясно на рекламодателите. Причините за това са много. Съществуват добавки за браузърите, блокиращи реклами, а повечето хора просто игнорират
рекламите, колкото и да са атрактивни. Анализ на Doubleclick [10] от 2013 г. показва,
че само 0,17% от хората щракат върху рекламни банери в интернет. Затова вниманието към ефективни форми като нейтив рекламата е изключително голямо.
Американският журналист Кен Аулета, който е сътрудник на седмичното списание The New Yorker, прави кратко и точно описание на проблема: „Предлагайки нейтив реклама на големите корпорации ние на практика им казваме: „Ще замаскираме
вашите реклами, за да заприличат на новинарски истории”. Това е есенцията на този
рекламен похват.”.
Под въпрос е поставена независимостта на журналистиката, защото рано или
късно хората ще разберат, че ги мамят и ще оттеглят доверието си от онлайн медиите.
Разбира се, проблемът стои основно пред сериозните медии, които държат на своята
репутация, като надежден източник на новини и факти. Булевардни медии като
BuzzFeed се чувстват много добре в сегашната обстановка, тъй като могат да заложат
изцяло на нейтив реклама и не се притесняват от това, защото никой не очаква от тях
да са нещо повече от източник на забавление.
Изследване на IAB (Interactive Advertising Bureau)5 от 2014 г. показва, че по-малко от половината от читателите могат да разпознаят естествената реклама в интернет
[11]. Това означава, че повечето от хората приемат платените от рекламодатели материали за чист журналистически продукт. Потребителите обаче няма как да се надяват

4

Джон Оливър е известен британски сатирик, който понастоящем води предаването „Last Week
Tonight”, излъчвано по телевизия HBO.
5
IAB e съюз между повече от 650 медийни и технологични компании, които заедно държат
86% от рекламния интернет пазар в САЩ.
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да получат обективни новини и независим журналистически продукт, ако не са склонни да платят за това. Проблемът с нейтив рекламата е двустранен и няма шанс да
изчезне в скоро време. Решението се корени в установяването на устойчив модел за
финансиране на онлайн медиите, който да им позволи да намерят баланс в отношенията с рекламодателите и читателите. Процесът е еволюционен и основен фактор в
него е времето. Всяка нова медия се е сблъсквала с подобни трудности, които могат
да бъдат преодолени само в процеса на работата. Остава ни да се надяваме, че онлайн
медиите ще успеят да придобият устойчивост преди неминуемия залез на традиционните им предшественици.
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В скоби е дадена датата на последната проверка на онлайн източниците.
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ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ
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Борис Володиев Николов
Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

EXISTENTIAL COMMUNICATION
K. Jaspers
Boris Volodiev Nikolov
University of Veliko Turnovo „St. Cyril and St. Methodius”

Анотация: Изследването на проблема за комуникацията пронизва цялата философия на Ясперс. Неговото творчество се представя като философия на „екзистенциалната комуникация“. Ясперс подчертава два вида комуникацията: „неистинска
комуникация“ и екзистенциална комуникация(„истинска“). В процеса на истинската
комуникация екзистенцията се постига единствено в единение с друга екзистенцията. Същността на екзистенциалната комуникация се явява в условието за свобода
на личността. Така Ясперс превръща комуникацията в метод за намиране на свободата, а процесът на общуване с другия открива екзистенцията преди всичко за
другия, а чрез неговата и собствената
Abstract: Studying the problem of communication comes directly in contact with the
philosophy of Jaspers. His workings are represented as a philosophy of ,,existential
communication”. He underlines two forms of communication:,,unreal communication''
and ,,existential communication'' (,,real''). In the process of real communication the
existential one is achieved only in unison with the other kind. The essence of the existential
communication presents itself in the conditions of freedom of one's personality. This is how
Jaspers transforms communication to a method for finding freedom, and the process of
communication with others reveals existentialism to the other person.
Key words: Communication, existentialism, existential communication,
person, philosophy, “unreal communication”, essence, K.Jaspers

freedom, other

Изследването на проблема за комуникацията, възможността за общуване и
взаиморазбиране между хората пронизва цялата философия на Ясперс, което позволява да се представи това творчество като философия на „екзистенциалната комуникация“. Действителното ядро на философията на Ясперс е изградено от интереса към
проблема за комуникацията, реализацията на свободата в процеса на преодоляване на
крайното човешко битие и т.н. Това оказва преобразуващо влияние не само върху
процеса на духовното развитие, но и се явява главен стимул за промяна на изходните
принципи във философското осмисляне на екзистенциалното човешкото съществуване. В резултат от това се преосмисля комуникацията като взаиморазбиране, взаимоотношение, взаимовръзка между хората, което намира израз при Ясперс. Той си поставя
за цел да изработи модел на комуникацията, който да съхранява в неприкосновеност
неповторимата уникалност на всяка екзистенция. Ясперс възприема темата за общува193
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нето от Киркегор, но й придава още по-голяма широта, в своята Psychologie der
Weltanschauungen (Психология мировоззрения) отделя цяла глава на Киркегор под
заглавието „Offenbarwerden“(Проявлението). В главата Philosophie(Философия) се
постулира диалектиката на общуването и сбъдването на Аза. „В общуването аз се проявявам за себе си наред с другия, но това проявление е същевременно и на първо място реалното сбъдване на Аза като Себе си“1.
В едно писмо до Жан Вол от 1937 година К.Ясперс пише: „С екзистенциализма
умира философията на съществуването“2. Със своята появата терминът „екзистенциализъм“, който е пренесен във философския език на Франция от немския език, носи
едно противоречие. Това терминологично словосъчетание навлиза във философията
„не като позивитно послание, а по-скоро за да заключи онова, което се съдържа в
самата дума, т.е. че човешкото съществуване и всичко, което се решава от него, найсетне би могло да стане обект на теоретическо познание“3. Освен многото понятия и
проблеми, които възкресява екзистенциализмът, той обновява и отношението към
другия. Единствено „само-битието е действително само в комуникацията с друго
само-битие”. От тук и мисленето и действието получават своето битие и истинност
единствено в комуникацията. Тръгвайки по пътя на размишления за заобикалящия ни
свят, за видовете и методите на човешкото битие, се разкрива съществуването на
четирите типа комуникации, които съответстват на четирите вида битие на човека и
на неговото съзнание.
Първото ниво на човешкото битие е наличното битие. То е първото ниво на човешкото битие, сведено изцяло до емпиричното, т.е. е в качеството на природна и социална реалност, в която се включва човека. Наличното битие се представя непосредствено на човека, това е сетивното възприемане на многообразието от вещи: физиката
(тялото) на човека съответства с емпирични свят на многообразните предмети. В отношението на Аза с другите, с мисленето за себе си, Азът се превръща в обект за себе
си. Наличното битие на човека като емпирическо същество дава ориентация в света и
възможност да се познае същият той по рационален път. Друга проекция на „наличното битие“ се открива в общността: „Форма общения индивидов на уровне „наличного
бытия“ является специфичной, поскольку обусловена необходимостью их выживания“4. В даден момент индивидите се обединяват в общност въз основа на дадена причина, най-често под влиянието на определена опасност. Това обединение е с определена цел, най-често стремежът към удовлетворение на своите естествени потребности,
ръководещи се от инстинктите за самосъхранение, за наслаждение и избягване на
страданието, т.е. то не излиза от предела на утилитарното, респективно и съотнесеното с емпиричното. Друг аспект на нивото „налично битие“ е комуникацията на индивидите, която не е цел сама по себе си, т.е. заради самата комуникация, а като
средство за самосъхранение, оцеляване и безопасност. Така общуването се оказва нещо вторично, „как бы внешнее самой сущности индивидов“5.
Второто ниво на битието на човека е съзнанието изобщо. То се изразява в качеството да се притежават общозначими начала, т.е. общи за всички хора структурни

1

Колет.Ж. Екзистенциализмът, Издателска къща „Одри“ 2005 г., стр. 116
Колет.Ж. Екзистенциализмът, Издателска къща „Одри“ 2005 г., стр. 4
3
Колет.Ж. Екзистенциализмът, Издателска къща „Одри“ 2005 г., стр 116
4
Демчеко, Л.М. Проблема единства экзистенциальной коммуникации и экзистенциального
прояснения в философии К.Ясперса. Оренбург, 2006 г., стр 25
5
Демчеко, Л.М. Проблема единства экзистенциальной коммуникации и экзистенциального
прояснения в философии К.Ясперса. Оренбург, 2006 г., Пак там
2
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елементи на съзнанието, които характеризират човека като родово същество. Такива
например са категории и формите на мислене, които съответстват при Ясперс на
понятието за „трансцендентален субект“ при Кант и се явяват действителна предпоставка за научното знание. „Съзнанието изобщо“ се свежда до „сознавая свое Я, отличное от других Я и от предмета, на который направлено мое сознание, я познаю себе
активным и тождественным с сами собой во времени…“6. Тук Азът се оказва тъждествен с другия Аз. Съзнанието изобщо е необходимо да се разглежда в качеството
на „некоторого надындивидуального начала, трансцендентальной субъективности, которая есть условия возможности объективного бытия, условия предметности вообще“7. Комуникацията на това второ ниво не е нищо друго освен общуване на съзнанието, отъждествено с всички множества на своето съществуване. Тук общуването
произлиза от насочеността към предмета и не съществува личен интерес. Комуникацията се реализира върху единствения закон, който всеки индивид признава справедливо и който има еднакво значение за всички – равенство на всички пред законите.
Съдържанието на този закон се съставя от формалното равенство и формалното право. От тук Ясперс разбира комуникацията между индивидите като основана на права
или върху една и съща предпоставка, която представлява единственото на съзнанието
изобщо. Пример за последното е общуването на учените в дадена изследователска научна област, тоест това е общуването с категории, което съставя научното познание.
На тази база се реализира комуникацията на нивото съзнание изобщо.
Между първото и второто ниво на битието на човека, наличното битие и съзнанието изобщо се открива съществена разлика: при първото Азът е емпиричен, а при
съзнанието изобщо Азът е трансцендентален. Първият е действителен и съществува
във времето, докато трансценденталният Аз е безкраен и в този смисъл не е действителен, а единствено значим. „В свою очередь трансцендетальное „я“ вневременно и в
этом смысле не действительно, а лишь значимо. Свою вневременность трансцендентальное „я“ приобретает, жертвуя свой дейсвительностью“8. Тази разлика между наличното битие и съзнанието изобщо е възможно да бъде преодоляна на по-високото
ниво – това на духа. То има временно битие. За разлика от нивото на наличното битие
(живият, емпиричен Аз) се движи с помощта на рефлексията посредством знанието, а
не като биологично-психологично събитие. При битието на нивото на духа всеки индивид съзнава себе си като момент от цялото и идеята на това съставя смисъла на неговото съществуване. При комуникацията на това трето ниво съзнанието притежава
идея за цялото. Битието на нивото на духа се отличава от съзнанието въобще в това,
че при второто индивидите са свързани посредством тъждество, а при духовните личности – „..они тем органичнее взаимосвязаны, чем больше отличаются друг от друга,
чем свободнее каждый из них…органическая целостность на уровне „духа“ есть
„тождество различных“9. Тази комуникация е на по-високо ниво отколкото другите
две, обединяващи се от взаимна цел или от тази, която свързва хората, признаващи
общ закон. От тук Ясперс описва по същество три типа съзнание, известни под названието емпирическо съзнание (наличното битие), разсъдък (съзнанието изобщо) и разума (дух), т.е. това е съзнанието на отделния индивид, на родовия субект и на абсо-

6

Ясперс.К. Смысл и назначение истории, Москва, 1991 г., стр. 12
Ясперс.К. Смысл и назначение истории, Москва, 1991 г., Пак там
8
Демчеко, Л.М. Проблема единства экзистенциальной коммуникации и экзистенциального
прояснения в философии К.Ясперса. Оренбург, 2006 г., стр 27
9
Демчеко, Л.М. Проблема единства экзистенциальной коммуникации и экзистенциального
прояснения в философии К.Ясперса. Оренбург, 2006 г., Пак там
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лютния субект-обект. Тези три типа на съзнанието съответстват на трите типа комуникация, на трите типа социални организации на обществото. Първата социална организация е основана на частния интерес на отделния индивид(нивото на наличното битие); на втория – формално-правовата организация, където всеки индивид се разглежда само в това измерение, в което той е равен на всеки друг индивид(нивото на съзнанието изобщо); на третия – организацията от типа на неформалните обединения, например обединения на национална или религиозна основа. „Здесь субъектом отношение является целое, понятое не как формальное равенство всех, а как тотальность
различий (уровень „духа“)10. Първите два типа организации на обществото са взаимосвързани, едното предполага другото. Конкретно това са класическите буржоазни общества, които свързват действията на индивидите изцяло на основата на частния интерес. Те представят абстрактно-правно равенство на всички пред законите. Третият
тип се явяват общности, в които всеки съзнава себе си като част от цялото. Именно
цялото определя всички постъпки и мотиви на индивида от третото ниво на организация (на духа). Ясперс е против абсолютизацията на всеки един от тези типове комуникации (обществени организации), заедно с което утвърждава, че всеки от тях има
право да съществува. Въпреки това никой от тях не засяга ядрото на човешката личност, нейната екзистенция. Те дават единствено относителна и незавършена картина
на света и човека. Това налага съществуването на четвърто ниво на човешкото битие,
на комуникация, която Ясперс нарича „екзитенциална“. Именно тя съставя структурата на вътрешния свят на човека, същностното съдържание на индивида, което се разкрива чрез съдържанието на екзистенцията. Единствено чрез това разкриване се оказва възможна формата на проявление на екзистенциалното съществуване на човека.
Във философията на Ясперс понятието за „екзистенция“ притежава по-сложно тълкуване отколкото е традиционното. „Понятие „экзистенции“ подразумевает безусловное, непостижимое внутреннего мира человека, и с этой точки зрения является таким
уровнем бытия чоловека, который в принципе не может стать объектом познания“11.
Екзистенцията не е обективна, тя не може да стане предмет и обект не само на научното познание, но и на философското съзерцание. Трудности при познаването на
екзистенцията произлизат от нейното отъждествяване от една страна с наличното битие, а от друга със съзнанието изобщо и в същото време с философското съзерцание
като тъждествено с духа. Тя е относителна и крайна, безусловна, свободна и безкрайна. Нейната същност не е всеобща и универсална, т.е. не се подчинява на всеобщи закони и правила, от тук и изводът, че не е обективна. „Необходимо отметить, что
необъективируемость экзистенции говорит о ее нахождении по ту сторону
субъективности–объективности“12. Единственият способ, по който може да бъде определена екзистенцията е чрез екзистенциалното прояснение или озарение. Последното
не може да познае екзистенцията, но предпоставя към нейната възможност, към нейното потенциално битие. То се осъществява по пътя на съотнасянето на човека към
битието, към другия, т.е. в процеса на комуникацията, което е необходимо условие за
индивидите при търсенето и намирането на своята същност. Комуникацията е средство за общуване между индивидите, което при Ясперс съставя структурата на мо-
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ментното битие на човека. Отделният човек сам по себе си не може да стане човек и
съзнанието за действителност се открива само в общуването с другия. От тук битието
на човека за Ясперс се представя като „битие с другия“, когато човекът е един, той се
намира в „глухо заточение“ и единствено в отношение с другия, в процеса на общуване човекът може да се открие. „При этом способность понимать других помогает человеку разобраться в само себе, помагает преодолеть возможную узость каждой
замкнутой в себе историчности. Мы суть только благодаря общности взаимного сознательного понимания. Не может существовать човелок, который был бы человеком
сам по себе, просто как отдельный индивид“13.
Ясперс подчертава два вида комуникацията: комуникация отнесена до наличното битие („неистинска комуникация“) и екзистенциална комуникация („истинска“).
Първата се характеризира с общуването в социокултурната среда, която представлява
общуването на хората в емпиричния свят. Тя обединява хората с чисто практически
цели, в този смисъл е повърхностна и не прониква в същността на битието, допуска
отчуждение между хората, поддържа недоверие, враждебност, подозрителност, страх
и т.н. От тук „..не может стать самим по собой, не может найти удовлетворение“14.
Това неудовлетворение тласка човек към „екзистенциалата комуникация“, благодарение на което разумът оставя предметния/вещния свят и се отправя към идеите. Ясперс
подчертава, че човек не може да живее вън от обществото, но е против разглеждането
на социалната връзка като основание за съществуването на личността. Същността на
човека е неизмерима спрямо неговото обществено битие, именно поради тази причина
„неистинската комуникация“ не е способна да изрази действително човешкото съществуване. Екзистенциалната комуникация се различава от първата и предполага общуване, в което човек не играе някаква социална роля, а самостоятелно използва
всички роли. Тя обединява хората, служи за взаимопомагане, явява се фактор за единение на хората, това е „общение „в истине“.15. В нея се разкрива Азът в отношение с
другия, тук човек се стреми да разбере другия в неговия вътрешен свят. Най-общо
това се съотнася до „любовь-борьба“16, поради причината, че в нея властва откровението, а не хитростта. В това откровение не се говори за физическото и духовното
превъзходство, а за собствените слабости. Тук борещите се страни не се стремят към
унищожение, а да се завоюват. Унищожението е насочено единственото към отчуждената, формалната страна на човешкото битие. Изкореняването на формалността е необходимо, за да може върху него да се възстанови истинското битие на човека, а
именно екзистенциалото. Осъзнаването на необходимостта от преодоляване на отчуждението Ясперс нарича „висша форма на комуникацията“, съединяваща в себе си разум и екзистенция. По този начин се отъждествява разумът с безкрайния стремеж към
общуване, той представлява тотална воля към комуникацията. Екзистенцията се
постига единствено в единение с друга екзистенцията, в процеса на „истинската комуникация“. Същността на екзистенциалната комуникация се явява в условието за свобода на личността: „моята собствена свобода може да съществува само тогава, когато
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е свободен и другият“. Така Ясперс превръща комуникацията в метод за намиране на
свободата, а процесът на общуване с другия открива екзистенцията преди всичко за
другия, а чрез неговата и собствената. Друг начин за откриване на собствената екзистенцията не съществува. Единствено е възможно да се осъществи чрез преодоляване и
превръщане на историчността, формалността и универсалността в качеството на неповторимост и незаменимост на човешката личност. Екзистенциалното прояснение
намира роля във възвеличаването, връщането към истинското битие, идващо в битието на човека от граничните ситуации, при което се разкрива трагичното съществуване
на човека. В граничните ситуации човек разбира „что в его жизни существенно, а что
нет“. Сознание ограничености нашего бытия способствует тому, что мы начинаем ценить время и саму жизни“17.
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МОДЕЛИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Ердинч Илхан
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

MODELS FOR INTEGRATION OF CHILDREN WITH
DISABILITIES
Erdinch Ilhan
Abstract: For the children with disabilities the existence of negative factors results in
creating a diffusive personality. The wide variety of models are used for increasing the
energy and motivation for activity and on the other side have a huge educational effect on
decreasing aggression and helping social adaptation. There are also positive results in
creating will and ability to cope with the difficulties in group work.
Key words: integration, puppet therapy, sports, role playing game, stigma
„Децата с увреждания имат свой много богат свят,
който ние няма как да видим”
Има редица модели и примери, които могат да се използват при деца с увреждания. Те се нуждаят от специално внимание и добре изготвена програма за да могат да
се интегрират сред останалите в обществото. Голямата трудност при прилагане на тези модели, не се дължи на невъзможността или неефективността им, колкото на неприемането от страна на родителите, че децата им са различни и имат нужда от поспециални грижи. Невъзможно е да се опитваме да променим детето или да се опитваме да го интегрираме, ако родителите не са съгласни с тези модели или начини на
действие. Първо трябва да убедим родителите, че именно интегрираната, а не индивидуалната форма на обучение е най-доброто за тяхното дете. Един родител, трудно би
признал, че неговото дете е по-различно от другите. Не биха позволили да им се сложи етикет на „лудо” или най-лесното – „аутист”, както повечето специалисти наричат
различните деца. Едни могат да приемат, че децата им имат такава потребност, други,
че това може да повлияе негативно на психиката им. Трябва да им се обясни, че именно училището играе формираща роля за съзряването, откриването и опознаването на
социалния живот на детето. Неговият опит се разпростира върху нови социални измерения, свързани с училищната среда, обогатява се, трансформира се и акумулира нови
модели на поведение, адекватни за конкретната среда и необходими за приспособяване на тяхното дете към нея. Защото ако детето, например, има лека умствена изостаналост то копира поведения на своите родители или връстници. Но това поведение е
само за средата, в която те се чувстват комфортно, при друга ситуация „навън”, на
„чуждо място” те няма да знаят как да реагират и как да постъпят, в дадена ситуация,
в която вече са се намирали.
Неправилна стратегия на поведение на родителите е: изолация от училищната и
приятелска среда, прекаленото обгрижване и вглеждане във всяка постъпка на детето,
менторският анализ на училищните му резултати – изкривява обичайното и постъпателно натрупване на опит. Това обсебване предизвиква негативни емоции и по този
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начин в детето се натрупва, разрушително по своята сила и съдържание, напрежение.
Обратното на това – включването в училищна среда, включването им в различни групи – извънкласни занимания или спортни занимания, ще повлияят много по-добре на
децата, отколкото ако са изолирани от останалите с цел да се предпазят. Има различни
модели и сфери, в които децата могат да се чувстват по-добре. Трябва да се открият
техните дарби и таланти или нещата, които им харесват да вършат. Трябва да им осигурим такава среда с още деца, и заедно да вършат това, което обичат и ги прави
щастливи. По този начин, те трупат социален опит, развиват своите способности,
приспособяват се към нова социална среда и усвояват нови житейски роли.
Първите стъпки, които трябва да направим са:
1. Включването им в клас, сред останалите деца
2. Осъзнаване и приемане
3. Разбиране на техните потребностите
4. Оценяване на техните способности, дарби, таланти – тяхната уникалност
5. Подходяща материална база
6. Подбран екип от тесни специалисти, които да работят и с родителите и
децата, заедно и поотделно
7. Повишаване квалификацията на преподавателите, работещи с тези деца
8. Промяна на обществените нагласи сред родителите на деца с увреждания,
родителите на деца в норма, училищния състав.
По този начин децата, ще могат да общуват и да са сред своите връстници и да
получават отношението, което им се полага. Ако са отделени техните възможности и
социални умения остават неразвити. Дългосрочните последици от такъв подход са
трайна изолация, неконкурентност на пазара на труда, неумение да се справят с житейските ситуации.
Има различни методи, които могат да са много полезни, представени и приложени по един доста ефективен начин. Примерите, които ще представя се базират на моя
опит и резултатите от тях. Може да ви звучат много трудоемки, което е така, вярно е
също, че не обхваща твърде голяма група и са нужни много специалисти или доброволци да се занимават с това, за да обхванат възможно повече деца, но кой е казал, че
това е невъзможно? Нали това е нашата цел, на хората, занимаващи се с помагащи
професии. Да се опитаме да помогнем, да изправим на крака не толкова физически,
колкото емоционално, да покажем, че и те са пълноценни личности на нашето общество. Трябва да сме чисти пред професионалната си съвест.
Изкуството е един много важен метод, който спомага вербализацията на преживяванията на всяко дете. Например при говорни нарушения, аутисти, страдащи от
синдрома на Даун или деца с не добре развита фина и двигателна моторика и детска
церебрална парализа. Като рисуват, моделират, апликират, децата се активизират. Самите опростени манипулации и играта с различните материали способстват за тренировката и създаването на различни сензомоторни навици, за мисленето, за паметта, а
и редица други функции. Прилага се много добре, при деца, които имат добре развита
способност за вербално общуване. Например децата страдащи от синдрома на Даун
са изключително затворени в себе си. Едно такова занимание, като рисуване, керамика, глина и т.н може да промени доста неща. Когато децата работят в група те стават
по общителни и самостоятелни. Напред във времето те поемат функциите на специалиста и помагат на по-малките деца като им помагат при изпълнението на поставената
задача. Вижданията на тези деца са толкова различни, че ние можем да се докоснем
до техните мисли и чувства чрез техните творби. Работата в група, те се научават да
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работят и да си сътрудничат заедно. Също така да си помагат при изпълняване на
дадена задача, като съумяват да си разпределят задачите и всеки да изпълни даден
елемент и да ги обединят след това.
Групата от деца, не трябва да е само от такива, които имат нужда от специално
обучение, помощ или внимание. Групите трябва да са смесени, за да се спомогне интегрирането им сред другите. Останалите трябва да се научат да различават специфичните качества на своите връстници, да ги приемат и да работят заедно. Много често „нормални” деца не могат да правят разлика между хора с интелектуални и психични проблеми. Много често те ги слагат под общ знаменател „луди”. Тази стигма трябва да бъде разбита и всичко трябва да започне не само от децата, но и от техните родители. Интегрирането на този тип деца, може да се окаже и много полезно и за „нормалните”. Винаги има какво да научим от „различните”, какво да им дадем и какво да
си вземем от тях. Можем да си бъдем полезни взаимно. По този начин тези деца, стават много по независими, самостоятелни, общителни, като показват желание да общуват с другите хора. Придобиват самочувствие, че имат какво да дадат и че са полезни
на останалите.
Ролевите игри, драматизацията, игровите методи, участие в краткотрайни проекти и работата в екип пробуждат творческото начало и у „различните” деца, помагат
им да учат, като се забавляват, приобщават ги към връстниците си. Тези дейности ги
ангажират както в подготовката, така и в самото им изпълнение. Изработването на
костюми и декори за драматизацията развиват фина моторика при изрязване, залепяне, подреждане, рисуване. Изразяването пред публика ги провокира, дава им самоувереност и показване на крайния резултат пред съученици, родители, общественост.
Децата със СОП НЕ трябва да остават встрани от живота на училището. Включването и насърчаването им в училищни празници да става в зависимост от техните
желания и възможности. Участието в излети, екскурзии, детски партита са възможност за учене чрез преживяване, възпитание в любов към природата и в патриотизъм.
Отново се връщам на това, че родителите трябва да приемат, че техните деца са „различни” и да им помогнат. Трябва да се консултират със специалист, да изготвят подходяща програма за развитието на детето. Да споделят собствен опит, какви са дарбите на детето им или кое е основното занимание, което върши то всекидневно. Кое
го кара да се чувства добре? Изключително голяма грешка е да го изолират от останалите деца. Да го държат вкъщи и самостоятелно да се опитват да им помогнат,
криейки се, но това няма как да стане, ако самите родители не са добре подготвени
специалисти. Няма нищо срамно от това да имаш „различно” дете. То трябва да е сред
останалите, да ходи на училище заедно с връстниците си, да играе, да върши пакости,
тича, смее, плаче заедно с тях, а не изолирано. Те не са болни, нито заразни, те са като
всички нас.
Не трябва да се преструваме, че тези деца не съществуват. Трябва да приемем, че
с тези деца се работи по-трудно, трябва да има повече обучени специалисти, които да
се занимават с тях. Те са част от нашето общество и ние трябва да се държим с тях
като с равни, а не да ги отблъскваме и пращаме както се казва в „девета глуха”. Има
толкова програми, които могат да са полезни. Всеки един специалист, може да създаде индивидуална програма, спрямо болестта, която да се спазва стриктно. Вариант е
да се дават задачи, които са според възможностите на дадените деца, с които то да може да се справя. Тук следват похвали, на усилията, които е положило детето. Това се
случва пред класа, родители, това е от изключителна важност за тези деца. Специално
при хиперактивните ученици е добре, от време на време, те да имат възможността да
напуснат класната стая (за 5 минути), след което да се върнат и да продължат със
задължението си в час. За ученици с Дислексия, най-голям размах в ученето с тях
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може да получите, когато то е свързано с изработване на някакъв предмет или рисуване по дадена тема, а най-любимо занимание е работата с компютър. Там тези ученици се отдават изцяло на работа.
Както си личи от написаното по-горе, необходимо е много желание, търпение и
толерантност към тези ученици и то неминуемо ще бъде възнаградено. Познаване на
всеки детайл от същността на ученика със специални образователни потребности.
Пълна ясното за знанията и уменията, които е придобил ученика до момента на започване на учебна дейност с него.
Друг модел, който смятам, че е много полезен при деца със специални образователни потребности е куклотерапията. Може да се използва с успех при обучението и
възпитанието на този тип деца. Повечето деца имат проблем с общуването. По този
начин, те по лесно споделят и комуникират с останалите. Тук лесно могат да се диференцират отделните етапи и да се открият дефицитите в общуването. Куклата като
цяло, заема особена територия в несъзнателното ниво на детето. То го обвързва с особен период от детството си, което му носи определена емоционалност. Чрез това
действие на детето могат да се подобрят, контролират и коригират специфичните му
потребности. Например:
 Да развиват и усъвършенстват когнитивните навици
 Да се адаптира към заобикалящия го свят, чрез необикновен ракурс на виждане
 Да развива ценностни социални навици
 Да подготвя и предлага нова роля на латентните личностни качества, а също
така да наблюдава и обобщава изменението на поведението на детето
спрямо заобикалящата го реалност
 Да повишава укрепването на личностната идентичност и да развива навици
за предприемане на точни решения от страна на педагога
Преодолява се автоагресията и затвореността към външния свят, постепенно,
чрез запълване на дупките в общуването. Психотерапевтичните ефекти, постигнати
благодарение на процеса на творческа дейност създават атмосфера на емоционална
топлина, доброжелателност, емпатично общуване. Постига се психологически комфорт, защитеност и радост от успеха. Куклотерапията спомага за развитие на моториката и възприемането на външния свят. Конкретизира се проблема, играейки с кукли.
По този начин, може да се определи най-честно, какво усеща детето, защото може да
определи как се чувства и какво изпитва към околните като проектира своите чувства
върху куклата. Постепенно с развитието на комуникативните умения, могат да се използват вече повече от една кукли. Също така може да достигне до решаване на вътрешен конфликт, като това предразположи детето към по задълбочена и емпатийна
комуникация между детето и куклата.
Децата, които се движат, са децата, които се научават. Това е една много важна и
изказана сентенция, до която достигнах в продължение на няколко години. Спорта за
мен е много ценен модел, и изключително приложим. Упражненията служат за целенасочено формиране на различни физически качества като ловкост, бързина, сила и
издръжливост. От голяма важност е тези физически упражнения да доставят положителни емоции и преживявания. В занятията по физкултура се преплитат тясно образователните, възпитателните и оздравителните задачи. Различните упражнения и спорта
като цяло, играят голяма и основна роля при деца с УИ (умствена изостаналост),
физическа недъгавост, емоционална неразположеност, липса на доверие, самочувствие и др. Чрез добре подготвена програма, постоянство тежестта на тези проблеми
може да бъде сведена до минимална пречка за тяхното по нататъшно развитие, дори
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ако тези стъпки са пропуснати в началното им развитие. Има няколко методики, които могат да бъдат следвани за да може да се постигне някакъв резултат.
Първоначално трябва да се привлече вниманието на детето към изпълняване на
различни задачи, упражнения, игри, както и да се извърши предварителна подготовка
за по-сложните и интензивни упражнения. Съдържанието на тази част представлява:
ходене, бягане, ходене и бягане със смяна на посоката, придвижване напред назад,
зигзаг между предмети. Прости игри и движения за развитие на вниманието: да се
разпръснат и отново да се съберат на едно място, да се завъртят и седнат по сигнал на
учителя, да си намерят другарчето след разпръсване.
След това се утвърждават минали знания, решават се важни педагогически задачи: обучаване на нови упражнения, усъвършенстване на навици, умения, възпитание
на двигателни качества. Най-интензивно физиологично въздействие върху детския
организъм се оказва именно в тази част на занятието. Главното съдържание на тази
част от занятието съставят разнообразните общоразвиващи упражнения, основни движения и подвижните игри. Тези упражнения се изпълняват в началото на основната
част, защото тук физическата активност е насочена именно към оформяне на правилна стойка. В основата на занятието влиза подвижната игра.
И на последно място, но не по важност от занятието се прави постепенен преход
от възбуденото, активно състояние на детския организъм към по-спокойно, подготвя
се организираното превключване на други дейности като: спокойно ходене, дихателни упражнения и др.
При изпълнението на тези части трябва да се обръща по-вече внимание на послабите, по-малко подготвените деца, които са неуверени в силите си или не владеят
добре едно или друго движение. По този начин децата чувстват подкрепата на своя
учител и изпълняват по-смело упражнения, които са по трудни. Tака постепенно
свикват на самостоятелност. Вече знаят, че могат да се справят сами с по-трудни задачи, формират убеденост в своите възможности.
Спорта или различните физически упражнения спомагат развитието на фината
моторика – изработване на сръчност, точност и координация между движенията на
двете ръце; подготовка за изграждане на умения за рисуване и писане и т.н. Спорта
служи за подобряване на физическата активност, фина моторика. Повишаване на самочувствието и мотивацията за дейност на децата с увреждания. Служи за подобряване на самодисциплината и самоконтрола. Подобряване на социални умения: умения за
общуване и работа в екип. Подобряване на психическия и емоционален статус. Децата
усвояват значими двигателни умения, проявяват двигателна активност и умеят да
адаптират усвоените знания и умения в различни ситуации. Различните видове спорт,
децата осигуряват взаимен контрол помежду си, поемат лична отговорност за осъществяване на общата цел, удовлетворени са от постигнатите резултати, стимулират
волевата си активност. Формирането на волеви качества, стремеж и готовност за справяне с трудностите при осъществяване на общата групова задача.
Добре организираният спорт е в състояние да провокира практическото усвояване на различните мисловни операции: анализ, синтез, сравнение, класифициране и
особено трудните за лицата с умствена изостаналост операции абстракция и обобщение. При съзнателно изпълнение на задачата е необходимо тя мислено да се разчлени
на последователни операции. Изводът, който се налага е неоспорим – необходимо е
възможно най-ранно начало на корекционна дейност, за да може детето с умствена
изостаналост да разкрие в оптимална степен своя потенциал за развитие. Смятам, че
това може да се постигне чрез спортната дейност.
По тази тема е изписано толкова много. Има множество модели, методики, за
справяне с това положение и интеграцията на този тип деца. Но защо тогава, все още
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не можем да видим масово резултати от всичко това ? Липсват ни обучени специалисти, които да проявяват изключителна търпимост, толерантност. Колкото и специалисти да имаме, не можем да имаме за всеки 2-3 деца по един. Налага се един да работи с
над 10-15 деца. Като по този начин се губи ефективността на цялата работа, защото
към всеки един трябва да се подходи индивидуално понякога. Тук предлагам да
използваме и да се въведат все повече доброволческите програми. Едни студенти
(ментори), които имат повече свободно време, както и мотивация, активност и най
важното желание, могат да са изключително полезни ако се занимават с едно – две деца. Не е трудно да работиш с такива деца, след като успееш да се сближиш малко или
много с тях. Да усетиш какво им носи удоволствие и наслада, какво кара в тях очите
им да греят. Да откриеш тяхната дарба, талант и да му предоставиш възможност да се
занимава с това дали ще е рисуване, спорт, музика, танци и т.н.
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(ПРЕ)ХОДЪТ – СЛУЧВАНЕ ИЛИ ИЛЮЗИЯ
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
Моника Атанасова
Кристина Рашкова
Бургаски свободен университет
Анотация: Предложеният текст е диалог между документалния филм на Георги
Лозанов „...и България е една голяма грешка” и политическата му есеистична журналистика от книгата „Мое дясно”, посветени на демократичния преход от 1989 г.
с неговите специфики, привидности и дълбока травматичност.
Ключови думи: преход, политическа журналистика, дясно/ляво, демокрация
Abstract: The text is a dialogue between Georgi Lozanov’s documentary “Bulgaria is one
big mistake too” and his political publicistic essays from the book “My right” which are
dedicated to the democratic transition of 1989 with its peculiarities, delusions, and deeply
traumatic effect.
Key Words: transition, political journalism, right/left, democracy
В дългия и уморителен преход на българското случване и неслучване полифонията от гласове допълнително размества обществени пластове и настроения, излъгани надежди, срутени очаквания. Политическото говорене допринесе за изхабяването и
превърна в клише понятието преход. От дистанцията на времето сега думата имат
журналистите и историците.
Те предлагат неочаквани гледни точки, превръщат историята вече не в новина, а
в интерпретация. Именно журналистиката пренаписва наратива на публичната реакция в полето на човека и държавата. В подобен контекст ярко се очертава фигурата на
журналиста-коментатор. Няма по-категоричен пример за това от постмодерната журналистика на Георги Лозанов.
Преходът в своята вътрешна противоречивост и амбивалентност се проектира в
документалния филм „...и България е една голяма грешка”(2013) със сценарист
Георги Лозанов и режисьор Стоян Радев. Този сюжет се разроява в книгата му „Мое
дясно”, структурирана като хроника на политическото време, в която се открояват отделни тематични ядра – историята в години, изборите, досиетата на ДС, пътят към
храма, измислената героика, чалгата и политиката, интеграцията в ЕС, мястото на интелигенцията, марксизма, постмодернизма, популизма, олигарсите, правата, светът и
всевъзможни физиономии, изскачащи от близкото минало.
Документалният филм се опитва да се пребори с историческата хронология. За
жанр е избрано портретното интервю с различни обществени фигури: на политическия изгнаник (психиатърът Любомир Канов), постмодерният писател Георги Господинов, скандалният журналист Явор Дачков, ерудитът проф. Богдан Богданов, бившият
главен прокурор Борис Велчев, Христо Стоичков, Слави Бинев, Красимир Гергов.
Както твърди Е.Борисова: „Това е портрет, снимка на конкретно лице, в която се проектира общото, като са потърсени различни гледни точки, но преимуществена е личната.” (Борисова, 2007, с.155)
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Конституиран в постмодерността, филмът прецитира емблематичната фраза на
Зигмунд Фройд, изречена преди век, когато посещава САЩ, където неговото учение
се популяризира с шеметна бързина. В схващането на Фройд „Америка е гигантска
грешка”, ученият разпознава дълбоката травматология на американското общество,
което я компенсира единствено чрез материален просперитет. Осемдесет години покъсно постмодерният социолог Жан Бодрияр, изхождайки от опита си на фотограф,
заключва: „Америка е една голяма холограма, да се преструваш, че имаш нещо, когато нямаш”.
Привличайки тези драстични примери, Г. Лозанов разсъждава върху симулацията – подмяната на оригинала с копието, на прототипа с образа, на реалността със знаците.
Опитаме ли се да изобретим един фикционален диалог между документалния
филм и книгата „Мое дясно” (2011), ще забележим как медийните жанрове започват
да се дописват един-друг и да се самообясняват. В усилието си да хроникира историята на прехода, филмът предлага документи, свидетелски разкази, един цял фотоархив,
който се стреми да документира прехода. С присъщото си чувство за оригиналност
Лозанов разкадрова филма на 10 зони. В центъра на всяка една той позиционира съответната фигура, която представлява една обществена прослойка. Така например първата зона „В зоната на политическите биографии” Лозанов представя литературния
историк и бивш народен представител проф. Михаил Неделчев, който коментира
функцията на литературоведите в политиката на прехода. Неделчев изтъква, че интелектуалецът има нужда от жестове. Една от причините за неслучването, според него, е
че икономистите и юристите изземат властта от интелектуалците, от политическите
идейници. Той говори за отказа на интелектуалеца от българската опозиция да се припознава като дисидент. Определя онова време като ретроутопична носталгия. На фона
на неговото изказване изпъкват фигурите на литераторите, които са сред основателите
на СДС: Едвин Сугарев, Елка Константинова, Александър Йорданов.
Лозанов дава думата и на леви интелектуалци като социолога Андрей Райчев и
така прави прехода между двете зони – тази на политическите биографии, и тази на
бизнеса. Оказва се, че родният капитализъм е трябвало да се роди от собствената си
противоположност. Това поражда спекулата, корупционните практики, криминалната
приватизация и общото усещане за крах на справедливостта през прехода. Няма
знакова обществена фигура, включително тези от престъпния свят, като Илия Павлов,
Иво Кармански, Васил и Георги Илиеви, Маргините, които да не присъстват във
филмовото повествование. Всички тези „актьори” на прехода Лозанов нарича „жертви
на убийства в холивудски стил”. Не по-малко оригинален е замисълът на самия монтаж. Той смесва, симетризира и успоредява лица като ген. Бриго Аспарухов, ген.
Любен Гоцев, Алексей Петров.
Следващата зона е тази на медиите. Тук думата взема медийният магнат
Красимир Гергов, който прави преглед на медийните реалности и политика по
времето на прехода. Документалният архив визуализира световни медийни фигури
като Тед Търнър и Рупърт Мърдок и българските – Нери Терзиева, Асен Агов, Петьо
Блъсков, Тошо Тошев, Иво Прокопиев, Кеворк Кеворкян, Магърдич Халваджиян,
както и шоумените Камен Воденичаров, Петър Курумбашев, Слави Трифонов, Любен
Дилов-син. Според Лозанов цялата медийна среда се преобразява. Само „Държавен
вестник” запазва визуалитета си.
Една от най-атрактивните зони е тази на чалгата. В интервюто с Явор Дачков
прозира стремеж да се проследи генеалогията на чалга културата, стартираща от соц
реализма, живота в панелките, балканския контекст. Дачков коментира жълтата преса,
с най-агресивните жълти издания „Шок”, „Шоу”, „Уикенд”, „Галерия”. Документал206
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ният пласт показва един широк спектър от света на българския шоубизнес: чалга певици, плеймейтки, манекенки, хомосексуалисти, както и вулгарни билбордове.
Следващата зона е тази на бившата Държавна сигурност (ДС), чиято агентурна
мрежа обхваща всички обществени слоеве. Показани са журналисти, научни работници, вербувани за агенти на ДС. Коментирана е липсата на решителна държавна политика при разсекретяването на досиетата, неосъщественият закон за лустрацията и ролята на бившия председател на комисията по досиетата Методи Андреев. Говоренето
за досиетата преминава в рамката на неефективното законодателство, където чуваме
гласа на бившия главен прокурор Борис Велчев. Коментарът на Г. Лозанов е, че не е
търсена реална политическа отговорност на бившите властимащи, а опитите за това се
превръщат във фарс (процесът срещу Т. Живков). Посланието е: „не пипайте героите
на вчерашния ден, тяхното място не е в съда, а в музея”.
В зоната на спасителите се преартикулира склонността на българина да митологизира герои, да се нуждае от месии, които открива в историята и различни сфери на
социалния живот. Те най-често са актуални обществени присъствия, разпознати като:
харизматични фигури (Симеон Сакскобургготски); интелектуалци – проф. Божидар
Димитров, Христо Явашев (Кристо), проф. Георги Китов; спортисти – Христо
Стоичков, Кубрат Пулев, Ивет Лалова.
В зоната на протестите се прави преглед на действията на гражданското общество от 1989 г. до днес. Те са инструментът за изразяване на индивидуално или групово недоволство от социални събития и тенденции. Съществуват обществени нагласи, че дори протестите са дирижирани, а реалните им цели се разминават с официално
обявените, което отново ги превръща във вид симулация. Показана е фигурата на
вечния недоволник Николай Колев-Босия.
Зоната на евроинтеграцията е представена чрез думите на Слави Бинев (парадоксално архонт, евродепутат, собственик на чалга клубове, шампион по таекуондо, подозиран във връзки с престъпния свят). Размножаването на семантиката на думата
„евро-”, за която се смята, че ако я добавиш пред дадено понятие или субект, това автоматично ще ти донесе позитиви, със жилавите стереотипи и клишета. На българския човек са му необходими утопии, затова и европейската утопия заменя комунистическата, попълвайки дефицитите от правила, почтеност и благоденствие.
Една от най-големите симулации се наблюдава в зоната на църквата. Тя е видяна
през гледната точка на проф. Калин Янакиев, който изяснява причините за сегашното
й състояние, определяйки я като „канонически нонсенс”, с кризата на ценностите и
ужасяващото неравенство в църковната йерархия. Църковният институт разколебава
консервативните ценности и засилва дефицита на консерватизъм в обществено-политическото пространство.
Рамката се затваря от интервюто с постмодерния писател Георги Господинов. На
въпроса към него – защо няма роман на прехода, писателят отговаря, че големият роман за прехода е написан от българските вестници през последните 25 години. Пораждат се съмнения дали журналистическият разказ е достоверен, или е перформативен –
назоваването веднага поражда случване (по думите на Джон Остин, прецитирани от
писателя).
Лозанов започва своя филм с мнението на психиатър, стараейки се чрез подредба и класификация на събитията и основните герои на прехода, да покаже размножаването на образите му от психологическа гледна точка – резултат на обширния събитиен контекст.
Прилежността на кинематографичната му документалистика диалогира с книгата му „Мое дясно” (2011) – сборник от статии, есета, интервюта, публикувани във
в. „Култура”, „24 часа”, „Труд” и сп. „Алтера” в продължение на 20 г. Наративът е из207
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държан в постмодерната парадигма и разбърква диахронията, приема чертите на фрагметаризация, непредсказуемост на личността, отказ от всякакви традиционни схващания, хаос, безредие до степен на някакъв нов ред (Борисова, 2007, с.280). Причина за
всичко това е разклащането на устоите на традициите и най-вече бунта срещу тях.
Тези журналистически жестове на Лозанов утвърждават схващането, че в постмодерните медии човек живее няколко пъти на различни места, участва в различни социални и екзистенциални роли, но най-важното – той едновременно е свободен и зависим,
със собствено, но и формирано мнение.(Борисова, 2007, с.280)
В обръщението към своите читатели Г. Лозанов идентифицира текстовете си като политически, без жанрова чистота. Когато коментира постмодернизма в световен
мащаб, Лозанов посочва началото му от архитектурата, а в България, „според капризите на справедливостта”, от тоталитарната архитектура. (Лозанов, 2011, с.11) За заглавие на книгата той поставя една всекидневна фраза, в която дясното и лявото са в
относителна позиция – „мое дясно, твое ляво” и удивителното е, че се отнася до бар в
х-л „Балкан /Шератон”. (Лозанов, 2011, с.12) Текстовете умело миксират авангардно
изкуство, изобразително изкуство, литература, културни препратки. Той започва с голямата тема за града. В символиката на този бар Лозанов вижда нещо от фантастичната ситуация на Междузвездни войни: „...потомци на стари буржоазни фамилии, реституирали дюкяни, фабрики, вестници, та и цели партии, интелектуалци, живели във
вътрешна емиграция, партийни дисиденти и гласове на гласността, безпартийни, стотици хиляди, дълго мачкани по партийна линия, нови партийни строители, дошли на
свой ред да си вземат своето, представители на малцинствата, останали без имена,
младежи, водени от поколенчески бунт, чейнчаджии от Магурата, собственици на
големи съмнителни капитали, включително и червени манипулатори от бившата ДС,
включително и духовници, хитреци и авантюристи, които после много пъти ще
сменят посоката, сякаш движени от летящата врата на „Шератон”. (Лозанов, 2011,
с.12)
Авторът проследява раждането на дясното в България, стратегиите на публичното му лансиране, идейните, партийните и биографичните му легитимации, сблъсъците
с опонентите му, кризите, които преживява („Началото. 17-23 март 1990 г.”,
„25 април-1 май 1990 г.”, „9-15 юни 1990 г.”, „11-17 август 1990 г.”, „1-7 септември
1990 г.”, 6-12 октомври 1990 г.” и др.).
И тук, както във филма, Лозанов прави опита да опише възстановената демократичната традиция като собственост, партии, медии и маниери, но осмяна сама от себе
си. Обществото отново се превръща в карнавал – всеки може да си сложи домино и да
се представи за такъв, какъвто би искал да бъде – банкер, бизнесмен, политик, демократ, гражданин, масон, стига, разбира се, да е добър в посткомуническата игра на
самоназоваването, създала новите елити.
Като истински източноевропейски интелектуалец, Г. Лозанов не крие политическите си възгледи в подкрепа на дясното: „Публикациите отразяват личните ми убеждения, затова дясното е „мое”. Дясното е доста лична работа в България, много полесно е да си десен в къщи, отколкото навън в обществото”, обобщава той.
Есета като „Избори до дупка. Кокошката на Фелини”, „Амок”, „Другият”, „Цветът на прожектора”, „Играта на царя”, „Апаратни импресии”, „Текст върху попивателна”, „На пианото: Абрашев”, „Жертвите вместо престъпниците”, „На тези избори
всички партии ще се опитват да се представят за някой друг”, „Двойните дъна на
предизборните лозунги”, „Чии са тези клипове?”, „Докога предизборен цирк?”, „Долината на политическото мълчание” са хроника на политическото време, в което ясно
прозира безсилието на интелектуалеца, трагизма на антикомунистическия му разказ.
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Оригиналният ракурс на журналистическата му проза е нахлуването на модерната литература в нея. Най-напред той започва играта с времето – „Искам да си спомня
ставащото, да емигрирам, само че не в чужбина, а в друго глаголно време”. (Лозанов,
2011, с.26) Това му помага да засили усещането за абсурд: „Помня, че в един свой
роман Вонигът говореше за някакво племе, в чийто език има само сегашно време.
Помня, че докато пишех този текст, си мислех, че това племе може би съществува.”(Лозанов, 2011, с.28)
Журналистиката, с помощта на литературата, нарежда пъзела на обезнадеждените посткомунистически светове. Тогава на помощ идват визиите на Салвадор Дали,
които разкриват ужасяващата нужда на хората да се чувстват приютени, а вместо
това, се оказват в бутафориите от „Носорог” на Йожен Йонеско или фантастичните
светове в „Майстора и Маргарита” на Михаил Булгаков. Лозанов превръща раздвоението между тяло и език в една модерна притча, която показва как „родилните
контракции” на прехода се превръщат в предсмъртни конвулсии. (Лозанов, 2011,
с.34)
Политическият живот прекрачва действителността и се преобразява в сценична
фикция. Журналистът изобретява метафората „демокрация, ухапана от зъл дух”.
(Лозанов, 2011, с.53) В постмодерната ситуация всичко е игра, политиката също –
като театъра, боулинга, покера. „....в началото на прехода напомнях, че политиката е
игра, предвкусвайки новото време, когато в нея вече няма да има фатализъм, затвори
и кръв, въобще победители и победени, а само периодична смяна на ролите; няма да
има герои и ятаци, а само имиджи и имиджмейкъри.” (Лозанов, 2011, с.58)
Иронията на Лозанов отстъпва, когато проговаря за в. „Култура” – топосът „на
специализираните регистри на компетентността”, защото, според журналиста: „колкото по-компетентни са текстовете, толкова по-малко техните автори обслужват йерархии извън текста” – идеологически и протоколни, своеобразни охранители пред това
„да изпаднем в интонациите на някакъв политически мюзикъл”. (Лозанов, 2011, с.65)
Новият политически език „ограбва” делничния и наподобява нонсенсовия на
Джани Родари, че „много хора задават въпросите си неприлично и причината за това
е, че са свикнали да си обуват чорапите обратно”; въпросите не са иронична реплика
към психоанализата, а към българския абсурд „защо миналото има настояще; защо
моралът има политика; защо кризата има държава”. (Лозанов, 2011, с.25)
Изводът на политическия анализатор е, че: „Характерно за посткомунистическата реалност е, че хитреците – тези, които престъпват правилата, печелят от наивниците – тези, които, от порядъчност или страх, ги спазват.” Това, според него, би могло
да се нарече еврооптимизъм, колкото да подскаже, че евроскептиците вероятно са
част от хитреците, които ловко се заемат с европейското пренаписване на биографиите си, а други твърдят, че благодарение на тях „икономиката и културата след
10.XI. 1989 г. не са загинали”. (Лозанов, 2011, с.86)
Постмодерното писане подрива авторитети и дори класически заглавия като
„Вечната и святата”, защото тя не е вече жената от поезията на Багряна, а самата Държавна сигурност. Журналистът метаморфозира в съдия, а гневът отмества сатирата.
Сюжетът този път се разиграва като криминален: „През последните десетилетия у нас
беше извършено углавно престъпление. Десети ноември беше началото на всенародно
следствие. Всички, независимо от литературните си пристрастия, със затаен дъх следим действието. Обвинения. Заплахи. Заравяне на трупове. Ексхумации. Свидетели.
Изчезване на документи. Самоубийства. Самопризнания. Набързо скалъпени алибита.
Истерични тиради.” (Лозанов, 2011, с.204) Наративът се задъхва, защото му е все потрудно да обхване извивките на интригата. Погледът, според Филип Марлоу, колкото
и да е упражняван пред огледалото, не може да бъде усвоен, сюжетът ни се изплъзва,
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напуска конвенцията на жанра, защото трупът и убиецът не трябва да са едно и също
лице, а в България престъпникът се е специализирал да се представя като жертва.
„Жертвите пък често се оказват активни участници в престъплението”. (Лозанов,
2011, с.204)
Когато съдебната власт абдикира, нейното място заема журналистиката – тя свидетелства, че загадката на миналото се състои от две части – едната включва публичните репресивни институции, които дисциплинират социалната изява – от работата в
УБО до правото да си хипи, за да изчезнат, трябва да се разпаднат до отделни вини и
всеки от виновните да отнесе по едно парче от тях със себе си в затвора или в тъмницата на съвестта си. Другата включва секретните служби; тайното слово на досиетата,
това, което дисциплинира разговорите, идеите, желанията, биографиите. За да загуби
своята отвъдна магическа власт, това слово трябва да се превърне в публичност, всеки
да може да го оспори – така и „престъпникът, и жертвата ще възвърнат своята
идентичност. Ще станат различими. Иначе всички сме грешни. И всички невинни”.
(Лозанов, 2011, с.205)
Реалността, обаче, не помага – и отново избягваме в литературата, медиите се
разстройват, жанрът се сменя – от криминален в научнофантастичен: „Появил се е
НЛО от мъглявината „Система”, по аналогия със Слънчевата. Поетите отдавна са
предсказали кацането му по нашите земи. Един го видял като „Пролет бяла”. Друг –
като „Червените ескадрони”. Трети – като „Нощ”. Завесата отново се вдига, актьори
са подсъдимите, и свидетелите, театърът продължава. Напук на Жан Жьоне, който
твърди, че „да се търсят корените на Театъра в Историята, а корените на историята –
във времето, е идиотско”. (Лозанов, 2011, с.205)
Важна роля в изграждането на наратива играе философският дискурс (Г. Лозанов по
образование е философ), в който нещата от различните сфери някак невидимо и дълбоко са свързани, и всъщност са едно и също нещо. Каузалната връзка между медийните хитове, включването на чалгата в учебниците, църковния раздор, ясно прозира,
защото това е една „мощна офанзива по десакрализирането на света”. (Лозанов, 2011,
с.275) Философът вижда, че не политическите, а културните институции заплитат
символните мрежи и в крайна сметка ги профанизират. Сакрумът в църквата и училището е деструктиран и на негово място се настаняват раздорът и чалгата. Констатацията му е, че мутризацията на живота отдавна вече не е в ръцете само на мутрите.
Интересна е връзката, която Лозанов прави между църквата и медиите. Вината
на журналистическия дискурс той открива в ролята на посткомунистическите медии,
които го подменят с езика на улицата, с всекидневна реч, а религиозният е подменен с
политически. (Лозанов, 2011, с.276) Философската рефлексия наднича в структурата
и вижда, че „Храмът е вертикално пространство, а медията – хоризонтално. От гледна
точка на вертикалното пространство на Храма медията е непрестанна лъжа. От гледна
точка на медиите Църквата е пределно неплуралистично пространство, а именно плурализмът е тяхното средство за производство на истина. Църквата и медията са
„онтологично скарани”, не близостта им, а отдалечеността им увеличава публичната
им сила”. (Лозанов, 2011, с.277)
Журналистическият дискурс е събитиен, а времето на религиозния разказ е циклично и се затваря в чудото; ако Църквата има медиен ресор, репортерите трябва да
отразяват чудеса. Така този откъс от книгата се сговаря с интервюто на проф. Янакиев
от филма, и мнението на Лозанов, че „българският духовник глъхне публично, стои
декоративно, без да е в състояние да реанимира религиозния дискурс”. (Лозанов,
2011, с.277)
В цикъла „Дискурси” Лозанов преартикулира една стара тема – излишните хора.
След ПСВ това са били необразованите, хората от четвъртото съсловие; в посткому210
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низма това са хората, чиято „единствена професионална легитимация е знанието”.
Във времето на прехода проф. А. Кьосев предлага проект „Нова публичност”, чийто
дебат се изнася в академичното и близките до него публични пространства, за да получи научна легитимация. (Лозанов, 2011, с.321-322) Сложено е начало на дебатите:
политически дебат – дали съществува политическа система или тя възпроизвежда патриархални, магически, племенни отношения; икономически дебат – дали съществува
икономика, защото е затихваща в светлата си част, а в сенчестата – престъпно се преразпределя; съдебен дебат – пита същото за себе си, защото не е в състояние да попречи на престъпността; медийният дебат репликира дали съществуват свободни медии
или само комуникативни инструменти на различни корпоративизми. (Лозанов, 2011,
с.322)
Историческият дебат е най-хлъзгав – дали съществува минало или е по-добре да
го забравим, за да дадем шанс на комунистите да налеят основите на демокрацията;
етническият дебат е дали българското общество е мултикултурално, или културните
различия са притежание на партията-балансьор (ДПС); социалният дебат е дали хората умират от старост или защото няма кой да плати социалната цена на старостта.
Новата публичност се самовзривява от сблъсъците на позиции, мнения, реторики, и
надвисва над екзистенциална бездна в опасна близост до Нищото. От своя страна,
журналистът и философът Лозанов се сблъскват, за да надделее философът чрез
гласа на Ницше: „...ако дълго се взираш в бездната, бездната също започва да се взира
в теб” .(Лозанов, 2011, с.322)
В заключение можем да обобщим, че историческият преход на България от тоталитаризъм към демокрация е не историческото му случване, а неговата постмодерна
медийна версия, разиграна в дискурсите на театралното и спектакуларното , тоест –
Историята в нейната зрелищност. Там героите са пъстър полиперсонажен миманс,
пречупен през погледа на труднозабележимия, но истински свой лидер – българската
интелигенция. Или, както твърди медийният експерт, университетският преподавател,
постмодерният интерпретатор Георги Лозанов: „Словото единствено можеше да даде
нова легитимност на социалния свят”, защото е механизмът, чрез който „можеш да
произведеш от себе си друг”. (Лозанов, 2011, с.358)
През оптиката на интелектуалеца илюзорният преход обаче ражда нова интелектуална прослойка – новата интелектуална вълна, и това не е просто смяна на поколенията, а на самото разбиране за интелектуалеца в съвременния свят. На него се пада
историческата задача да напише новата интелектуална история на България.
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ЛИЧНОСТТА НА ПЕДАГОГА – ИДЕАЛ И РЕАЛНОСТ
Деница Георгиева Кирова
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

THE PERSONALITY OF THE TEACHER – IDEAL AND REALITY
Denitsa Georgieva Kirova
Abstract: The main purpose of this report is to present in detail the change in social opinion
about the teacher’s work and personality in particular. As well as presenting the most
important qualities, it also puts some attention to the negative parts of the teacher’s practice
which result in great differences between the ideals and the real nowadays profession.
Key words: teacher’s personality, ideals and standards, dehumanization in the class room,
personal deficits
Още с появата на разумния човек, знанието и мъдростта се обособяват като висши ценности. Най-мъдрите са били най-уважавани и са заемали позицията на вожда в
племенната йерархия. С развитието на човешкия вид се е развивал и безценният дар
на познанието, предавано от най-просветените на избрани ученици. Колкото понапред в историята отиваме, толкова по-видима става нуждата на обществото от повече хора, които ни предават знания, хора наричани Учители. Колкото по просветен е
един учител, толкова по-уважаван бил. Дори и в нашия народ, дори и по време на
робство, така наречения даскал е заемал главна позиция в социалната йерархия. Дали
обаче днес все още е така или някъде във века на технологиите и личната свобода
забравихме най-висшата ценност – знанието и потъпкахме идеалите на най-светлото
призвание – учителското?
Учителят е този, който заема съществено място в училищното битие на детето и
има пряко участие в неговите избори, интерпретация на действия и цели. Личност,
имаща власт да организира неговия ден, да дефинира, онова, което е прието за знание,
да регулира образците на взаимодействие чрез класните норми, награди и наказания,
да насочва към различни занимания. Учителите установяват правила за поведение.
Традиционно учителят е експерт по определен предмет и притежава умения да
представя информация, да прави демонстрации и да оценява знанията на учениците.
Ролята му, обаче е далеч по-отговорна и тежка. Очакванията към него са да създаде
подготвени и успешно реализирани кадри, умело и справедливо да налага наказанията
и поощренията, да изгради онзи морален авторитет, чрез който осъществява възпитателната си функция. Йохан Песталоци казва, че учителят освен знания, предава послания и нагласи и движи процеса на учене спрямо мотивацията. Той е първият, който
осъзнава и заявява нуждата учителят да има психологическа подготовка.
Учителската професия е получавала своето обществено признание от държавните и обществените институции, от родителите на учениците, от общественото мнение.
Най-значимото обществено признание било това, което учителят получавал от своите
ученици. Не случайно обаче, говоря в минало време, знаем че днес професията учител не носи престиж и гордост, загубила ги е когато обществото е загубило идеалите
си. И сега нито институциите обръщат внимание на проблемите на педагозите, нито
обществото, а точно в техните ръце е бъдещето на нашите деца. А днешният родител
вместо да се опита да разбере това и да научи детето си на уважение към учителя, хо212
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ди и тъпче педагогическия авторитет, искайки му не съвет, а сметка за забележката
или слабата оценка на ученика. И какъв пример получава детето? Кой модел за подражание оформящата се личност да избере – на смачканият учителски престиж, или на
неуважаващия, забравил ценностите на обществото родител?
Ще разгледаме и някои по-специфични черти на професията, свързани с промени в отношението към нея през последните няколко десетилетия. На първо място поставяме феминизирането на професията. Около три четвърти от учителите в нашата образователна система са жени. Ако в долните училищни степени това явление е естествено, в горните класове отсъствието на мъже учители се отразява крайно неблагоприятно върху формирането на подрастващите юноши и девойки. Друга особеност са
социалните представи за учителя и неговата професия. Според общественото мнение
учителската професия е в компетенциите на широк кръг от обществото. Оказва се
обаче, че характерът на професията не се познава не само от гражданите, но и от някои специалисти в областта на образованието. Една част от обществото не схваща развитието и формирането на подрастващите като фундаментална задача с изключително
значение за бъдещето социално развитие.
Дълго време учителят е бил главен източник за информацията на учениците.
Днес, в резултат на научно-техническата революция, познаването на учебното съдържание на учебен предмет или наука не е основен принцип за професионализма на педагога. Във века на информационните технологии, свързани с трансформации във
всички социални сфери, с промени в необходимата квалификация и професионална
динамика, с промяна на интересите на новото поколение, обаче се налага учителят да
бъде много по-гъвкав, да бъде добър психолог, да може да действа адекватно в
новосъздадената среда, да стимулира критическото мислене, както и емоционалната
интелигентност, да съдейства за умения за работа в екип, да подпомага развитието на
способностите за управление на ресурси. Продуктивното взаимодействие в учебния
процес предполага диалог между участниците в процеса, който превръща ученика в
активен субект на учебно-възпитателния процес, а учителят в партньор.
В системата на активното учене учителят влиза в ролята на филитатор (улесняващ). Процесът изисква учителят да развива умения и способности за планиране, концептуализиране и управление на учебния процес, за консултиране, за да изгради спокойна и защитена учебно-възпитателна среда. Идеята за учителя като филитатор се
корени в хуманистичната психология и зародилото се върху нейната теоретична база
хуманистично образование и възпитание. Същността на тази идея е подпомагането на
учениците и техните усилия да постигнат лична свобода и отговорност, за да развият
способностите си.
За учителят вече не ефективен образът на даскалът с показалката и богатият набор от знания и наказания, но как да осъвременим старата школа и да задоволим нуждата на съвременния ученик с твърде заети родители и твърде силен афинитет към
смартфона си? В наши дни нуждата учителят да бъде Възпитател е по-силна от когато
и да е. Родителите, преследващи упорито материалния статус на средната класа, обръщат все по-малко внимание на децата си, записват ги на все повече занимални и кръжоци с едничката цел да поработят още малко преди да се приберат изтощени вкъщи.
И така децата прекарват много повече време с учителите, отколкото с родителите си и
тяхното възпитание, изграждането им като личности остава в ръцете на педагозите.
Промяната в обществената организация, в ценностите на модерното общество и в социалния статут на индивида само по себе си неминуемо водят след себе си нуждата от
преосмисляне на функциите на професията.
Необходимо е да се премахне разграничението учител (подчиняващ) – ученик
(подчинен) и да се приеме ученикът като съвкупност от силни и слаби страни – в
213
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противовес на собственическото отношение към другия, когато някой се опитва да
взема решения вместо него и да контролира живота му.
Нужно е заемане на добронамерена позиция и добронамерено отношение към
ученика, заслужаващ доверие и уважение не само в случаите, когато участва активно
в учебния процес, но и в моменти, когато проявява незаинтересованост, лошо настроение и не спазва дисциплината.
В книгата си „Академичният дълг” („Akademic Duty”) Доналд Кенеди обобщава,
че да бъдеш учител означава да бъдеш много неща – комуникатор на практика,
треньор за подобряване на уменията, вдъхновител на творческо прозрение или деликатен ръководител към аналитична мисъл, професионален ментор и много повече.
В “обществото на знанието” са налага все повече учителя да изпълнява изброените
роли. Изискванията към него се увеличават в условията на протичащите глобализационни процеси и са свързани много тясно с необходимостта от формирането на грамотно и рационално гражданско общество.
Педагогическата дейност е процес на управление, начинът, по който се извършва
това управление е различен през различните епохи и в различните страни и региони.
В него намира отражение общият социален модел на управление присъщ на обществото, в което протича педагогическата дейност. С оглед на това всяка училищна паралелка трябва да има такова управление, което да улеснява преподаването и ученето,
осигуряването на ред и дисциплина и да подпомага учебните постижения и личностното развитие на учениците. Ескалиращата агресия, липсата на морални ценности и
пристрастяването на неконструктивно поведение налагат промяна на образователновъзпитателния модел на България. Това означава на първо място учителите да познават социалните закони и психолого-педагогически закономерности на развитието на
училищната възраст.
Учителят трябва да се включва в образователния процес с цялата си индивидуалност, но особено силно влияе с личностните си качества в управлението му. В.
Гюрова и В. Божилова отбелязват, че: “добрият учител не е просто сбор от знания по
предмета, който преподава плюс знания и умения по дидактика. Той съчетава в себе
си мъдростта на времето, в което живее, добротата на майката и разума на бащата,
харизмата на лидера, който вдъхновява и увлича, чувствителността на художника,
красотата на идеала, който надхвърля учебното съдържание в програмата.”
В последно време в психологията възниква и раздел „Психология на образователния процес”. С това понятие се означава и необходимостта от систематизиране и
прилагане на новостите в когнитивната и поведенческата психология при подготовка
на учебните материали, така че да водят до оптимално научаване от страна на учениците. Наричаме го още управление на образованието и е адресиран към педагогическите технологии за най-добро провеждане на обучението.
Сред факторите, които често затрудняват реализацията на функциите на учителя, най-често се срещат следните:
- претовареността на професионалната роля на учителя – учителят трябва да
реализира множество задачи, да се съобразява с множество очаквания към него;
- сложността на ролята и по-специално непредвидимостта на резултатите от изпълнението й – всеки учител е поставен в уникална и професионална среда, която непрекъснато се променя. От там идва и непредсказуемостта на резултатите;
- полиекспектации на учителя – учителят трябва да отговаря на очакванията на
различни групи от хора – на своите колеги, на учениците си, на техните родители, на
училищното ръководство. Той не винаги може да хармонизира груповите очаквания
на различните категории.
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Учителят съчетава в сложен комплекс основните си функции – изпълнителски,
интерактивни, социално-организационни. Успехът му в този случай зависи от: познанията, които има; способността му да ги използва; отношението към своята работа и
към хората, вързани с нея (включително и към децата).
Изключително важно за превръщането на съвременните идеали за професията в
реалност е изучаване на учениците – без него учителят не би могъл да вземе правилни
решения. Учителят изучава ученика в естествена среда, взема под внимание индивидуалните и възрастовите изменения, изучава ученика цялостно, във всичките му прояви, запознава се с условията на живот в семейството на всеки ученик, проучва отношенията на ученика към заобикалящите го хора, към ученето и труда и т.н. Обект на
изучаване от учителя са и взаимоотношенията (сплотеност, характер на общественото
мнение, хуманност в отношенията и др.) между учениците. За целта могат да се използват разнообразни методи: наблюдение, изучаване на резултатите от творчески работи, създаване на възпитателни ситуации, педагогически консултации и др. Като задачите на това са:
- Изграждане на хуманни взаимоотношения между учениците в класа.
- Акцентиране на усилията на педагога към формиране на култура на поведението, към обогатяването на общата култура на учениците, възпитаване на любов и
ценностна ориентация.
- Формиране на отговорно отношение към ученето и към бъдещата професионална реализация.
- Поставяне в основата на качествата на личността, на възгледи, убеждения,
привички на поведение, които формират нейния облик като добър гражданин на обществото.
- Осъществяване на взаимодействие с родителите.
- Укрепване на здравето на учениците.
И тук е момента да засегна друго много важно звено, а именно педагогическо
майсторство и творчество на учителя.. Съществен компонент на педагогическото
майсторство и творчество е интуицията на учителя. Интуицията и педагогическият
опит се овладяват от учителите постепенно и продължително. Тяхната резултатност е
свързана с цялостното изграждане личността на педагога, с умението му да наблюдава
и да анализира постъпките и цялостното поведение на своите възпитаници. Съществен компонент е и педагогическата техника. В съдържанието на това понятие се
включват различни похвати и практически умения на учителя – погледът, мимиката,
жестовете, походката, постановката на гласа. Устната реч на педагога се отличава с
яснота, логическа последователност, изразителност, емоционална обагреност. Постановката на гласа има силен възпитателен заряд. Овладяването на педагогическата техника и проявата на творчество дават възможност на учителя да изяви по-цялостно
своята личност, да преодолява еднообразието, шаблона, скуката в дейността си и да
увеличи възпитателното въздействие върху учениците.
Емоционална устойчивост е сложно интегративно качество на личността, характеризиращо съчетание от емоционални, волеви и интелектуални компоненти на психична дейност. Емоционалната устойчивост включва: самоконтрол, чувствителност,
липса на стресови състояния, липса на афективни състояния, липса на фрустрация,
липса на неврози, липса на тревожност. Макар че в трудовата характеристиката на
професията не е отделено внимание на емоционалната устойчивост, тя е с изключителна важност. Липсата и може да доведе до куп проблеми включително и такива
включващи накърняването на достойнството на възпитаниците и колегите, което както знаем е в разрез с правилниците и законодателството. Доброто физическо и психическо здраве на учителя е важен фактор и необходимо условие за неговата успешна
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реализация. В състояние на физически и душевен комфорт той има възможност пълноценно да изпълнява професионалните си функции, правилно да гради взаимоотношенията с учениците. Като тук е момента да отбележа, че психичното здраве е основополагащо в отношенията. Крайно време е да се разбере, че учителското място не е
позиция, която да храни нечии комплекс, воля за власт или небалансирана емоционалност. Важни са самоконтролът, уравновесеността и самопознанието, като фактори изграждащи идеала за личността на педагога с добра професионална подготовка.
Педагогическото майсторство се реализира от новаторите в тази професия, т.е.
новаторът е този, който е застанал с лице към новостите в професионалния труд, забелязва ги и ги изучава.
Проблемът за психичната готовност за педагогически труд е тясно свързан с
потребностите на образованието, и със социалното развитие. Изпълнението на педагогическата дейност зависи от потребностите и мотивите, от професионално личностните качества на бъдещия учител, от усвоените професионални знания и умения. Психичната готовност за педагогическия труд се свързва с призванието учител. Това е началното равнище, върху което тя може да се гради успешно. Психичната готовност за педагогически труд се свързва с всички етапи от изграждането на личността на бъдещия
учител – ориентация, подбор, професионално определяне, адаптация. В структурата на
психичната готовност за педагогически труд се поставя акцент върху насочеността на
учителя. В структурата на насочеността заемат място мотивите за избор на учителската
професия, отношение към професията, самооценка на възможностите на учителя.
Обучението е в преход, училището също. Жизненият успех е – обучение, поприспособено към изискванията на реалността. Учебният процес приема нова форма,
ново съдържание, ново естество и това естествено поражда и нови въпроси и страхове, но и ново мислене, подходи, техники. За да може да въздейства върху учениците
си, учителят трябва да приложи личните си умения и недвусмислен авторитет. Авторитетът е толкова необходим за децата, колкото и обичта. По време на юношеството
той става дори по-важен. Проучванията и анкетите, проведени от психолози показват,
че липсата на дисциплина предизвиква тежки разстройства у някои младежи. Без авторитет възпитанието и образованието не се провеждат добре, личността остава слаба
и несъстоятелна; моралното съзнание не се доизгражда; субектът живее в несигурност
и тревожност. Но зле упражняваният, тираничен авторитет е също толкова опасен,
колкото и наличието на недостатъчност на авторитет. Педагогическият авторитет е
едно от събираемите на успеха на учебно-възпитателната работа в училището, а в
нравственото възпитание на него се отделя първостепенна роля.
Ако разгледаме просветното дело дори само в една отделна държава през годините, ще видим как се изменят акцентите в работата на учителя в посока на изискванията спрямо неговата личност. Непосредствената му дейност, свързана със знанието
и с учениците, се измества – той е поставен във все по-сложна ситуация: утежнена в
техническо отношение среда, по-опростени (условни, неестествени) отношения между хората (ученици, колеги, родители). За да отговори на всички тези изисквания,
учителят е принуден да разработва своите дарби и способности, да изгражда съответни качества на личността. И когато те са в положителна посока, когато хранят душата
и учат, когато водят до разширяване на съзнанието, това се отразява благоприятно на
всички участници в учебния процес. Това зависи от индивидуалната работа на всеки
един учител върху себе си. Тази вътрешна работа се оказва от съществено значение за
това, как се отразяват върху човека всекидневните външни предизвикателства, как ще
бъдат използвани условията на средата в полза за всички, по какъв начин ще се пробуди и задвижи интересът към учебния процес у всеки ученик.
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Съвременното училище се нуждае именно от такива учители вдъхновители, които умеят да разпалват огъня на познанието у своите възпитаници. А това става в резултат на упорита работа, когато учителят не просто изпълнява определен служебен
дълг, а намира смисъл, вътрешен стимул за своята дейност. Тогава неговата работа (вътрешна и външна) е плодотворна, тогава дава добри плодове – качествени и трайни. Затова
е трудна тази професия! Ако учителят не изработи положително отношение към своя
труд, ако не открие в себе си вътрешния източник на вдъхновение, трудно може чрез
външни стимули (изисквания на инспекторат и министерство, програми, интерактивни
методи и др.) да се получи подобрение на учебния процес. Даже и да има такова, то е
временно, външно, рядко засяга по-дълбоките пластове на човешката същност.
Големият срив в образователната система се дължи на разминаването на външните изисквания и постижение, от една страна, и вътрешно съдържимо от друга. Учениците демонстрират усвоени знания и умения, придружени в повечето случаи с негативно отношение към учебния процес, към изучаваното съдържание и към учителите,
а това в бъдеще има своите резултати – знания, използвани за негативни цели, отрицателни мотиви в идеята „учене през целия живот” и т.н. затова вече не можем да продължаваме да се придържаме към максимата „знание на всяка цена”. А педагогическата услуга ще престане да бъде обект на търговски отношения едва тогава, когато
осъзнаем и преоткрием смисъла на живота и предназначението на човека в него. Тогава, естествено, неусетно се явява а и желанието за учене, събужда се вложеният в душата на всеки индивид стремеж за познание – той не може да бъде задействан чрез
неестествени външни, още по-малко икономически, стимули. Това, което наблюдаваме сега в обществен план, е закономерен процес, допустим само в период на смяна на
ценностите, когато човекът търси идейната основа, върху която да гради. Без осмисляне няма растеж! Ако учителят не гради върху здрави положителни основи, ако не
вижда доброто в своя делник, как ще води учениците в пътя към доброто? Ако сам не
се придържа към установените от природата закони и се отдалечава от истината за
живота, как ще предава истината за живота на своите ученици? А докато обществото
търси своите ценности, губи своите будители. Всеки пази в себе си спомена за поне
един педагог, който е отговарял на всички изложени досега идеали и оставил своята
следа в личността му. Аз имам честта да се срещам с такива педагози всеки ден, те ми
помагат да открия себе си. Кой обаче ще остави такъв топъл спомен в съзнанието на
нашите деца? Кой ще извая от тях Личности? Младите педагози, станали такива с
преписани изпити, демотивирани и непросветени или останките от авторитетните
даскали на старата школа, смазани от пренебрежение и броящи месеците оставащи до
пенсия? Защо учителската работа се е превърнала в сляпо подчиняване на условията в
трудовата характеристика, нито повече, нито по-малко? Кога ще влезе отново в сила
равенството учител = будител?
Този учител, който преоткрива във всичко смисъла на живота, той носи в себе си
факела на познанието, с който осветява пътя на всички. Богата е тази държава , която
има такива факлоносци. Нека се постараем да обогатим държавата си с лъчът на знанието в ръцете на Учителите с главно „У”!
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ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В РЕКЛАМИТЕ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ПУБЛИКИТЕ
Божена Щефаниова
Бургаски свободен университет

PETS IN ADS – IMPACT ON AUDIENCES
Bozena Stefaniova
Burgas Free University

Abstract: The successful advertising which can attract people to buy a product or a service
uses the right strategies and techniques for the right audience. Direct advertising is no
longer as effective as it used to be because consumers do not consider this type of
advertising to be interesting or motivating to buy items. Creative and emotional advertising
is the most effective. Advertising should be modern, interesting and entertaining and using
pets is one way to accomplish this.
Key words: Pets, ads, dog, cat, psychology, advertising, marketing, marketing strategy,
audience, emotions
Увод
Рекламата е публикуване, подкрепа и комуникация на информация или идеи за
продукта, услугата или компанията с фокусиране върху потенциален пазар. Тактиките
и стратегиите, които се използват могат да бъдат под формата на реклама в медии или
директна реклама. Медиите са телевизия, радио, интернет страници, социални мрежи.
Всички те са пълни с реклами.
Информацията, която ни залива е толкова много, че трябва да избираме на какво
да обръщаме внимание. Тези реклами, които ни грабват веднага, са с нови идеи за
рекламиране, между които са и рекламите с домашни любимци. В последно време във
все повече реклами присъстват домашни любимци – кучета, котки, папагали и др. В
тази разработка ще прочетете кое налага такава тенденция, от къде идва тя, кой гледа
такива реклами, както и на кои публики и как въздейства тя. (1)
Анализ на ситуацията
През последните години има „бум“ на информационните технологии, непрекъснато поемаме нови ангажименти и се затрупваме с работа. Налага се човешкият ум да
филтрира това, което е по-важно или по-интересно за него. Човек и без да го осъзнава,
прави своите избори всеки ден, всяка седмица, всяка година. Така си избираме с какво
ще ангажираме нашето внимание и дали си струва да му обърнем внимание. Поради
това става все по-трудна задачата да се правят такива реклами, които са наистина
привлекателни, могат да ни впечатлят и си заслужава да им отделим от нашето ценно
време.
Рекламите отдавна не се правят само за да продават определени продукти, а за да
продават имидж, да оставят спомени, преживявания и емоции в съзнанието на човека.
Истински привлекателните реклами съвсем леко показват бранда и продукта. Първата
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задача на рекламата е да „грабне“ вниманието на публиката, за да поиска тя да я догледа, да я запомни, да я асоциират с нещата в своя живот, да се забавлява с краткото
рекламно клипче, да се усмихва или да се замисли над това, което вижда в нея. Скучната и директна реклама няма място в 21ви век. Такава реклама не продава, не е
ефективна, дразни хората, кара ги да превключват каналите.
Също така, има тенденция рекламите да стават по-интересни, те вече не предлагат самия продукт или бранд, а преживяване. Не се предлага самата кола, а удоволствието от това да я карате. Не се предлага самата храна за кучета или котки, а това да
направим живота на нашите любимци по-полезен, по-активен, по-дълъг, по-хубав.
Все повече домакинства имат домашен любимец, който внася радост в живота
им, вълнение, безусловна любов, приятни разходки в природа, весело посрещане вкъщи след дълъг работен ден, сутрешно ставане с мили целувки, заспиване с топлина в
краката, мъркане на котка, докато четат любимата си книга. (И сега ми кажете, че не
сте се сетили за вашето куче, котка или друг ваш домашен любимец! Ако казвате не,
сигурно лъжете! И сега ако се усмихвате, това беше моя цел! ). Същото искат да направят компаниите, които включват в рекламите си животинки, които са неделима
част от живота ни – било то в миналото, в нашето детство, в настоящето или бъдещето ни. Когато човек прави асоциации на бранда с нещо от личния си живот, тогава го
запомня и брандът си има вече нов фен. Ако не фен, поне ще накара човек да се замисли върху това, да го потърси, да иска да пробва продуктите на тази фирма, задава
си въпроси, търси отговори.
Изследване на излъчвани реклами с домашни любимци
Фокус върху домашните любимци
Фокусът на рекламите с домашни любимци и съответно фокусът на тази разработка са кучетата, котките и някои други животни. Резултатите от изследване от 2014 г.,
направено от Хавайския университет в Хонолулу показват, че най-използваните животни в реклами са кучетата (с доста голяма преднина), след тях са котките, конете и
гущерите, както показва следващата графика (2).

Фигура 1: Топ 5 животни използвани в рекламите по света (2)

Форма на използване на домашни любимци
При това изследване се разбира и под каква форма се използват животните. Тези,
които ни интересуват, са домашните любимци. Що се отнася до кучетата, те се използват най-реалистично и действат най-емоционално на публиката. Котката не е тол219
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кова водеща, ако я сравняваме с кучето. Най-много под анимирана форма се използва
гекона (вид гущер). Той е талисманът на американската застрахователна компания
Geico. В техните реклами геконът е интелигентно гущерче с британски акцент и очила, което обяснява, че е много добре човек да се застрахова. Докато прави това, се
опитва да разказва забавни вицове, които не му се получават и това има едновременно
мил, комичен и развлекателен ефект.
Сфера на рекламата
Интересно е в колко различни индустрии може да се използва домашния любимец за реклама. Според Хавайския университет най-много използвани домашни любимци в рекламите има в застрахователния сектор, следва производството на тоалетна
хартия, автомобилната индустрия, производството на храни и напитки и, не на последно място, храната за кучета и котки. Като пример за застрахователния сектор беше
споменат гущера от рекламната кампания на Geico. При автомобилите има множество
реклами, защото на качествен автомобил можете да разчитате така както и на вашето
куче. Куче в автомобил придава чувство за комфорт, за дома, за приятна атмосфера,
за приятно пътуване. Така прави и марката на автомобили „Subaru”. За напитки има
рекламни блокове на бирата „Budweiser“. Този бранд свързва своите фенове по много
интересен начин. Имат реклама с куче и кон, които са най-добри приятели и нищо не
може да им попречи да се срещат и дори да се намерят отново след раздяла. (2)
Анкета
Изследването беше направено под форма на анкета в социалната мрежа Facebook
в личен профил на изследователя, но и в различни групи, където има участници от
различни възрасти. Продължителността на анкетата беше приблизително 5 дни. През
това време на анкетата отговориха 61 респондента.
Анкетирани хора
Най-много участници са от възрастовата група от 18г.-25г. и по точно 44,2%. Повечето от тях са студенти или работещи. Тази възраст на публиката е най-активна в
социалните мрежи, в технологиите и в следенето на креативни идеи, защото точно те
нямат време за това, което не ги интересува. Преценят си какво им харесва и избират
това, което на тях ще им е най-интересно и най-полезно, независимо дали става
въпрос за продукти, дейности или реклама. Мъжете и жените, отговорили на анкетата,
са съответно 47,5% и 52,5%. Следващата графика показва процента на различните
възрастови групи респонденти.
над 56г. до 18г.
46г.-55г.
5%
0%
7%

18г.-25г.
45%

36г.- 45г.
13%
26г.-35г.
30%
до 18г.
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Фигура 2: Възрастови категории на респонденти
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Задавани въпроси
В анкетата са зададени няколко въпроса относно видео клипове на две различни
реклами. И в двата случая рекламите са на марка автомобил Subaru. Цялата кампания
на този бранд се нарича „Dog tested. Dog approved“ и всичките техни клипове се намират на официалната им страница и в техния YouTube канал. Клипът, което беше приложен към анкетата беше „In the Dog House” (може да се намери тук
https://www.youtube.com/watch?v=vWqdRYUH9QQ). (3)
В рекламния клип участва семейство кучета, което се вози в колата си. Това изглежда много забавно и интересно, защото е нещо неочаквано и различно. Клипът е
кратък – само 18 секунди, което никак не натоварва зрителите и те могат лесно да му
отделят време. Вторият клип е отново реклама на автомобил от същата марка, но по
по-обикновен начин. Представя се как автомобил влиза в шоурума, показват се кадри
с неговите детайли и качества. Видеото е кратко и качествено.
Респондентите имат избор да маркират предварително посочени отговори на
въпросите. Например на въпроса „Как ви въздейства тази реклама?“ отговорите за
избор са: Забавна е; Напомня ми на моето куче/мечтаната ми кола; Не е реалистична;
Кара ме да харесвам марката на колата; Кара ме да си спомням за моето семейство/да
се чувствам комфортно; Не ми въздейства по-различно от друга реклама за кола.
Отговорите на мъжете и жените на този въпрос можете да видите тук.

Отговори

Как ви въздейства рекламата с кучета?
Жени

Не ми въздейства по-различно
Почвам да харесвам марката
Не е реалистична
Напомня ми за моето семейство
Напомня ми за моето куче
Забавна е

Мъже
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40
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Фигура 3: Рекламата Subaru – In the dog house

Отговори

Как ви въздейства типична реклама за автомобил?
Жени

Не ми въздейства по-различно от
други реклами
Почвам да харесвам марката

Мъже

Напомня ми на желаната кола
Чувствам се комфортно
Забавна е
0
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Фигура 4: Рекламата Subaru Car Show
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От отговорите на въпросите се разбира, че интересна реклама в интернет са търсили понякога или многократно 53,6% от респондентите, което ни подсказва, че наистина хората се интересуват от рекламите, колкото и странно да звучи това. Следователно, когато рекламите са направени добре, качествено, с правилната идея и с интересен подход към публиката, те работят много добре.
На зададения въпрос дали забелязват увеличение на реклами с домашни любимци, 34,4% от запитаните са отговорили, че забелязват такава тенденция. Това означава, че около една трета от публиките осъзнава това. Може би не веднага, но след попълването на този въпросник сигурно си дават сметка за това.
Бяха зададени и следните въпроси:
 Какъв вид реклами харесвате – традиционни; реклами с домашни любимци;
реклами с анимационни герои?
 В каква степен одобрявате рекламите с домашни любимци?
 Купували ли сте си продукт, който има реклама с домашен любимец?
 И други.
Психология на тази маркетингова стратегия
Хората правят асоциации, когато виждат куче, котка, игуана или друг домашен
любимец. Например, ако брандът има в логото си някое от споменатите животни, или
то е негов талисман, върху това той гради пиар кампания и имидж, остава в мисленето
на хората с този етикет/лейбъл.
Маркетинговата стратегия, която много добре работи в рекламите е AIDA =
Attention, Interest, Desire, Action (внимание, интерес, желание, действие). С помощта
на този акроним, използван в маркетинга и рекламата, се обяснява следното.
За пример ще вземе рекламата, която беше в анкетата на марката Subaru – тази
със семейството кучета.
Внимание. Застрахователни фирми или автомобили не са толкова интересна тема, която ще заинтересува всеки (освен ако не сте запален по застраховането или сте
мъж ) и затова искат нещо оригинално и креативно, което ще грабне вниманието и
ще продължава да го държи по време на излъчването на рекламата. Това се случва с
помощта на „стопери“, това са сигнали, които грабват вниманието. В този случай
виждаме как куче кара кола – грабва нашето внимание, защото това не е нещо обикновено, което се случва всеки ден.
Интерес. Скучното не е модерно и не е забавно, хората в 21 век нямат време да
се занимават с нещо, което не им е интересно. Рекламата се прави така, за да е интересна, нова, креативна. Куче, каращо кола, е доста интересно, чудим се как са го направили, защо е така, какво цели фирмата с това и какво всъщност следва след този
кадър, когато кучето кара колата.
Желание. Оказва се, че когато човек има желание, всичко се получава. Ако рекламата събуди желание за самия продукт, услуга или бранд, тогава всичко е било направено правилно и всеки си е свършил работата. Кучето лабрадор кара колата, в която
е цялото му семейство. Това означава, че семейният човек или човек, който има куче,
ще се сети за своето семейство, за своето куче. В същото време се застъпва кадър, в
който мъжкото куче оглежда красивия женски пудел, който минава по пешеходната
пътека. По този хумористичен начин, когато кучето придобива типични мъжки черти,
можем да накараме хората да се заинтересуват от този продукт толкова, че да изпитат
желание да разберат повече за него. Най-малкото ще потърсят в интернет характеристики на колата.
Действие. След желанието настъпва действието и точно това е целта на рекламата. И то означава закупуване на продукта или размисъл над това.
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Кучето като най-добър приятел на маркетолога
Subaru
За този производител на автомобили, както и за тяхната кампания се спомена
малко по-нагоре. Subaru е следващия бранд, който разчита на емоционална връзка
между кучета и потребители с помощта на тяхната рекламна кампания „Dog tested.
Dog Approved”. Семейството кучета в клипчетата се казва „Barkleys“ и те използват
колата си марка Subaru за своите всекидневни дейности. Например, когато спират с
колата си зад шофьора, който е забравил да изключи мигача, или бащата Auggie
разбира, че дъщеря му Sadie използва тяхното Subaru за да излезе навън с приятеля си.
Рекламите показват как реално протича животът и го асоциират с живота на хората.
(4) (5)
Ikea
Един от най-известните производители на мебели в света също използва тази
рекламна стратегия за използване на домашни любимци когато помага в Сингапур заедно с агенция DDB Singapore на бездомни кучета чрез социална кампания за осиновяването им. Кучетата са снимани с професионален фотоапарат, следва отпечатване
на тези снимки в реални размери, които се залепват върху картон и се поставят в магазина между мебелите. На всеки макет е поставен QR код с информация за кучето, което е на снимката, както и повече информация за осиновяването му. На видеото към
кампанията се вижда как тези нови „попълнения“ в магазина карат хората да се усмихват, да се снимат с макетите. Определено, тази кампания има много добро въздействие върху настроението на потребителите и за поддържането на имиджа на магазина. (5) (6)
Влияние на животни върху човешката психика
Хората имат вродена нужда да се свързват с други човешки същества и с домашни любимци. Много животни са неделима част от живота им и създават много силна
връзка с членовете на семейството. Учени от университета по ветеринарна медицина
във Виена установяват, че връзката между кучетата и техните собственици има много
прилики с връзката между родител и неговото дете. Предишни изследвания показват,
че собствениците на домашни любимци са си подобрили психическото и физическо
здраве. (7)
Тази силна емоционална връзка с домашните любимци е много добро предположение, че рекламата с домашен любимец ще въздейства повече и по-емоционално.
Мозъкът запомня чрез емоции
Хората забравят или не помнят действия, които извършват автоматично, защото
мозъкът е настроен да запомня емоционално заредени събития. Когато изпитваме
емоция като например купуване на домашен любимец, раждане на дете, сватба или
травматично събитие, тогава нашия мозък интерпретира тези събития по-ярко и поизразено и ги запомня като по-важни и за по продължително време. Проучването показва, че можем да запомним нещата от детството си много по-добре отколкото това,
което сме правили преди 24 часа. Тази особеност на човешката памет ефективно се
използва от рекламистите.
Коментираните до тук реклами са емоционално заредени и благодарение на това,
хората ще запомнят кучето или друг домашен любимец от рекламата и този спомен
ще бъде асоцииран с конкретния продукт или услуга. (8) (9)
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Заключение
Заключението, до което се стига с тази разработка и с изследването е, че върху
хората се въздейства най-добре по емоционален начин. Начинът и видът на емоцията,
която рекламата цели, се определя според публиката и според спецификата на предлагания продукт или услуга.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
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Приложение:
Анкета: Домашни любимци в реклами
Реклама Subaru Dog Tested
Как ви въздейства тази реклама?
Subaru Dog Tested https://www.youtube.com/watch?v=-PKc_hCkTqc
o
Забавна е
o

Напомня ми за моето куче

o

Напомня ми за моето семейство

o

Не е реалистична

o

Кара ме да харесвам марка на колата

o

Не ми въздейства по-различно от друга реклама за кола

Реклама Subaru Car Show
Как ви въздейства втората реклама?
Subaru Car Show https://www.youtube.com/watch?v=kmq0qgdNbtU
o
Забавна е
o

Кара ме да се чувствам комфортно

o

Напомня ми за желаната от мен кола

o

Кара ме да харесвам марка на колата

o

Не ми въздейства различно от друга реклама за кола

Забелязвате ли, че има тенденция за увеличаване на рекламите с домашни любимци?
o
Да, определено
o

Не съм забелязвал/а

o

Не, не мисля

Харесвала ви е някога реклама толкова, че сте я потърсили в интернет?
o
Да, често
o

Да, някога

o

Не знам

o

Не, никога

Какъв вид реклами харесвате?
o
Традиционни реклами
o

Реклами с домашни любимци

o

Реклами с анимационни герои
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В каква степен одобрявате рекламите с домашни любимци
Напълно одобрявам
o
o

По-скоро одобрявам

o

Нямам мнение / колебая се

o

По-скоро не одобрявам

o

Изобщо не одобрявам

Купували ли сте си продукт, който има реклама с домашни любимци?
Да
o
o

Не

o

Не знам

Реклами с кучета:
o

Много харесвам

o

По-скоро харесвам

o

Нямам мнение

o

По-скоро не харесвам

o

Изобщо не харесвам

Напишете произволна реклама с домашен любимец, която е грабнала вашето
внимание:
Напишете марка или продукт. Ако не се сещате, оставете празно поле.

Препочитам реклами с домашни любимци:
1

2

3

4

5
най-малко

най-много

Харесвам традиционни реклами, които показват характеристиките на продукта:
1

2

3

4

5
най-много

най-малко
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На колко години сте?
до 18 г.
o
o

18 г.-25 г.

o

26 г.-35 г.

o

36 г.-45 г.

o

46 г.-55 г.

o

над 55 г.

От кой пол сте?
o
o

жена
мъж

По заетост вие сте:
ученик
o
o

студент

o

работещ

o

безработен

o

пенсионер

Научен консултант:
доц. д-р Диана Попова
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ИНТЕРАКТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО
В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН
Зорница Пламенова Борисова
Силвия Николова Петкова
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен

INTERACTIVE EDUCATION AT THE COLLEGE
OF EDUCATION- PLEVEN
Zornitza Plamenova Borisova
Silviya Nikolova Petkova

Abstract: The paper looks into the character of the interactive methods „six thinking hats“,
„aquarium“ and „traffic lights“ and their role in stimulating the creative and innovative
thinking of the future professional bachelors, primary teachers at the College of education –
Pleven in their exercise classes on the subject „Theory of education and didactics“.
Key words: interactivity, interactive methods, College of education – Pleven

Въведение
Понятието интерактивност – се разглежда в специализираната литература като
съставено от две думи: „интер“ (заедно, между) и „активност“ (действие, инициативност) [4, с. 29]. Интерактивното обучение представлява специална форма на организация на когнитивни дейности, която е подчинена на определена познавателна цел. По
мнение на Д. Тодорина основно място в интерактивната образователна среда заемат
интерактивните методи на обучение [8].
Според А. Кръстева „интерактивното обучение само по себе си предполага прилагането на интерактивни методи и техники в учебния процес.“ [5, с. 184]. Интерактивните методи на обучение, според Н. Атанасова „се приемат като пътища, прилагани в качеството си на модели, за откриване на оригинални решения на учебни проблеми и задачи в процес на взаимодействие и равнопоставеност между субекти“ [1, с. 5].
За Р. Вълчев интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на
знания, формулиране на умения за изграждане на нагласи чрез поставяне на участниците в ситуации, в които те могат да си взаимодействат и след това да ги обсъждат на
основата на преживяното [3, с. 17]. Несъмнено учебният процес е организиран по такъв начин, че на практика всички обучавани се оказват увлечени в него и имат възможност да разберат, обмислят и изразят това, което знаят.
Постановка на проблема
Основните акценти в Националната програма за модернизация на българското
образование (2005-2010 г.) са подобряване на качеството и ефективността на образователната система и необходимостта от въвеждане на нови методи на преподаване,
при които обучаемите са активна страна в учебния процес [7]. По-конкретно е посоче228
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но изискването за използване на интерактивните методи на обучение за превръщане
на взаимодействието учител – ученик в партньорство [5].
Държавната нормативна уредба и стратегията за развитие на образованието създават предпоставка за бързото навлизане на интерактивни методи на обучение. В тази
връзка П. Марчева изказва мнение, че „тяхното използване в професионалната подготовка на педагогическите кадри заема важно място и заслужава специално внимание“
[6, с. 11]. Техният подбор и съчетаването им с традиционните методи са от решаващо
значение за динамичността, активността и ефективността на образователното взаимодействие в Педагогическия колеж в град Плевен.
За да разнообразим ежедневната академичната обстановка в Педагогическия
колеж, в часовете по упражнения по учебната дисциплина „Теория на възпитанието и
дидактика“, използвахме редица от интерактивни методи.
Същност на интерактивния метод „светофар”
Чрез този интерактивен метод се постига самооценка (ученик оценява ученик).
Имаме изработен макет на светофар, който се състои от три основни цвята: червен,
жълт и зелен, под формата на три кръга. Червеният цвят означава – забранено,
жълтият – разрешено при определени условия, зеленият – позволено. Водещо е насочването на вниманието на учащите към конкретни действия, обусловени от трите цвята
на светофара. „Светофарът“ служи за оценяване на ученик от друг ученик. Учителят
може да раздели учениците на три групи. Учителят може да зададе тема, свързана с
учебния процес или извънкласна дейност. Единият вариант е: едната група задава
въпроси на другите две групи, като те съответно посочват цвета на светофара, който
смятат за правилен отговор. Всеки ученик може да си води записки [4, с. 56-57].
Според В. Гюрова, В. Дерменджиева и колектив методът може да се използва и
за оценяване на степента на вярност на представена от учащ/учащи информация
(учащи оценяват учащи). В този случай при верен отговор останалите учащи вдигат
зелен картон, при грешен – червен, и при непълен отговор – жълт. По този начин учащите формират умения за оценяване, което води до засилване на усещането за обективизъм при оценяването [4, с. 57].
Също така може методът да се използва при решаването на задачи. Учителят записва задачи на дъската, като един ученик излиза на дъската и решава задачите, останалите ученици го оценяват със съответно избрания от тях цвят.
За успешното реализиране на интерактивния метод трябва да се следват методически стъпки [4, с. 57 – 58]:

Изработване на правила за изслушване.

Обмисляне прецизно от страна на учителя избраната тема в съответния час.

Подготовка на материали за раздаване: информационна листовка с правилата; листовка за попълване „светофар“, която съдържа трите основни цвята
на светофара, като под всеки цвят е написано неговото значение (посланието, което носи) или записване на дъската.

Формиране на групи и инструктаж за груповата работа.

Представяне и аргументиране на резултатите.

Работа в подгрупи.

Обобщение [пак там].
В. Гюрова, В. Дерменджиева и колектив посочват следните срещани често
методически грешки при реализирането на метода [4, с. 58]:

Разминаване между цвета на светофара и зададеното послание.

Нефиксиране на време за работа в групите.
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Четене на правилата от преподавателя – по-добрият вариант е те да бъдат
написани на постер (дъска).
Слаб контрол на поведението на учениците
Неправилен инструктаж към групите [пак там].

Метод „Аквариум“
Чрез него се постига бързо решение, чрез консенсус. „Аквариумът“ е ограничено пространство в центъра на учебната зала, в която сядат група от ученици – експерти („риби“), за да дискутират по определен проблем. „Аквариумът“ може да се ползва
и за наблюдаване и коментиране на ролева игра, интервю или симулирана консултация. Възможни са два подхода за реализиране на метода. При първия учителят определя няколко ученици, които формират „аквариума“, а останалите са наблюдатели.
При втория – проблемът се дискутира в подгрупи. Всяка подгрупа излъчва експерт.
По сигнал на преподавателя експертите сядат в аквариума и представят мнението на
собствената си група [4, с. 59]. Останалите ученици имат задачата да наблюдават и да
си водят бележки относно съдържанието и процеса на дискутиране, междуличностна
динамика, използвани стратегии за вземане на решение, възникнали въпроси и др.
Има два модела за организация на пространството [пак там]:

експертите в аквариума и наблюдателите образуват два концентрични
кръга;

експертите са седнали в полукръг срещу полукръга на наблюдателите.
За успешното прилагането на метода трябва да се следват изброените методически стъпки [4, с. 60]:

обмисляне от учителя на темата за дискутиране;

формиране на групата за „аквариума“;

уточняване на времето за дискусия;

уточняване на правилата;

поставяне на задача за наблюдателите;

провеждане на дискусия;

задаване на въпроси от наблюдаващите и коментар;

обратна връзка, обобщение [пак там].
По време на реализиране на интерактивния метод „аквариум“, В. Гюрова и др.
открояват следните методически грешки:

подбор на „несъвместими“ експерти за аквариума;

неточен инструктаж на наблюдателите;

лошо управление на времето;

слаб контрол върху поведението на наблюдателите по време на дискусията
в аквариума [4, с. 60].
Метод „Шест мислещи шапки“ на Edward De Bono (Six Thinking Hats) [9]
Той е разработен като рамка за индивидуално или групово решаване на избрани
проблеми [2]. Шапката покрива главата – центъра на човешкия ум. Различният цвят
символизира различен начин на мислене. Когато сменим един цвят шапка с друг, ние
виртуално променяме начина на мисленето си [6, с. 11].
Символиката на различните шапки, според Edward De Bono е следната [9]:
Бялата шапка отразява факти и цифри, данни и информация – налични и необходими; стриктност, яснота, неутралност. Основни характеристики на бялото мислене са, че отбелязва противоположните гледища, когато има конфликт на информация230
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та; преценява точността и уместността на информацията; отделя фактите от интерпретациите, извлича информацията от мненията; отбелязва какво трябва да се предприеме, за да се премахнат неясноти; констатира нечии чужди чувства; формулира
точната и нужна информация [9, с. 66].
Червената шапка е на чувствата, емоциите и интуицията. Основни характеристики са, че извежда на преден план и легитимира ирационалното – чувствата и емоциите, за да не влияят скрито върху мисленето; въвежда вътрешното чувство в процеса на достигане на решения. Червеното мислене е кратко и експресивно. То дава пълна свобода да се изразят чувства, инстинкти, интуиция. Също така не изисква обосноваване на причини за чувствата [9, с. 69-75]. То може да се използва при вземането на
решение; може да се използва и след вземането на решение.
Черната шапка се свързва с предпазливост, песимизъм и критичност. Чрез мисленето на черната шапка могат да се посочват грешките в мисленето, а също така да
се оспорват факти и данни, да се оценяват (негативно) идеи с оглед на миналото, за
да се види, доколко те съответстват на това, което е известно [пак, с. 80-83].
Жълтата шапка се свързва с оптимизъм, ползи и осъществимост. Основни характеристики на жълтото мислене: изисква съзнателно усилие и логическа обосновка, усилва креативните идеи и новите посоки, като търси положителните страни. Жълтата шапка спомага за откриване на потенциалните ползи от конструктивно мислене и
реализиране на идеите, за генериране и изграждане на предложения, давайки алтернативен подход и благоприятна възможност за ефективност и промяна [пак там, с. 125134].
Зелена шапка е символ на креативност, нови идеи, нови пътища и промяна. Основните характеристики на зеленото мислене са: подпомагане търсенето на нови
идеи и алтернативи, начини да поправи недостатъците в съществуващите идеи, да
създаде микроклимат на креативност, да осигури време за съзнателно творческо усилие [пак там, с. 152-153].
Синята шапка управлява процеса на мислене. Основните характеристики на
синьото мислене са: ролята на фасилитатор; задава цел; формулира проблема; концентрира и разконцентрира обсъждането; задава въпроси; поставя задачи за мислене
(коментиране); следи за правилата и времето; прави обобщения и заключения [пак
там, с. 187-203].
Важно е да се подчертае, че успехът на метода зависи от няколко условия, а
именно: да е налична приятелска атмосфера; шапките да са правилно представени; редът на шапките да е ясно дефиниран и да се спазва от всички; целта на метода да е
ясна за групата; решенията в края на процеса да се валидизират от всички членове;
процесът да разработи решения и да е достатъчно конкретен, за да бъде приложен в
контекста на проблемна ситуация [пак там, с. 206-211].
Студентите професионални бакалаври изразиха следните мнения след прилагане
на методи:
„Методът на мислещите шапки ни позволява да вземем важни решения, като
разглеждаме нещата от всички гледни точки.“
„Получавам интересни нови идеи.“
„Забавно е да работим групово, другите мислят по-различно от мен.“
„Задължително ще използвам метода в бъдещата ми работа като педагог.“
„Методът ме научи да изслушвам другите без да ги прекъсвам.“
„Чрез него осъзнах, че има и други гледни точки освен моята, на които мога да
гласувам доверие.“
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„Удовлетворението от съвместната работа и постигането на съгласие много ми
допада.“
„От „експертите” получих много нова информация и факти по казуса, който разглеждахме.“
„Наложи ми се да се науча да се аргументирам добре.“
„Не загубих интерес от началото на дискусията та чак до края…“
„Експертите-опоненти“ в „аквариума“ не успяха да ме убедят в тяхната правота
по казуса, но пък разбрах, че има и други стойностни мнения и позиции освен моите.“
„Задължително бих го приложила в професионалната си практика за в бъдеще,
методът е много динамичен.“
„Преди да го приложим, ми се струваше сложен като изпълнение, но съвсем не е
така с добра организация.“
„Ще остане трайно в съзнанието ми като нещо лесно приложимо в различни
ситуации.“
„Чрез метода „ аквариум“ ми се предостави възможност да бъда самата себе си,
да бъда свободна и естествена в дискусията. Благодарение на „аквариума“ установих,
че активността е невъзможна без взаимодействие с останалите участници, без спорове, без решение на проблемния въпрос.“
„Светофарът“ предизвика изключителен интерес и вълнение у мен. Веднага направих макет на светофар и измислих тема, по която мога да развия дейности с учениците. За мен интерактивният метод е важен за успеваемостта на учителите при взаимодействието им с учениците.“
„Методът „светофар“ е лесно приложим при учениците. С него придобиваш ясна
представа за способностите и възможностите на всеки един ученик индивидуално.“
„Чрез интерактивния метод „светофар“, ние, студентите, получихме ясна представа как можем като бъдещи педагози да го приложим в нашата педагогическа работа. Методът подбуди интерес у мен за намиране на подходящи теми, които ще заинтригуват учениците след време и ще развие тяхната емоционалност, мисловната им
дейност и познавателния интерес.
„Интересен и атрактивен метод. Благодарение на метода „светофар“ придобих
представа за приложението и резултатите от него. Важно е учениците да могат да се
самооценяват и да могат да осъзнаят грешките и правилните неща в процеса на обучение. И най-важно е, че подбуди моя интерес и моята мисловна дейност.“
Заключение
В резултат на анализа можем да обобщим, че прилагането на интерактивните
методи в часовете за упражнения по дисциплина „Теория на възпитание и дидактика“
в Педагогически колеж – Плевен, повишава качеството на общуване на студентите –
бъдещи начални учители. Използването на интерактивни методи при преподаване
провокира интерес към учебния предмет, развива познавателните компетенции, критическото мислене, повишава активността на студентите и тяхната мисловна дейност.
Прилагането на интерактивни методи в обучението е предпоставка за ефективност и
организираност, превръщайки го в динамичен и интерактивен процес, който провокира чувствата, емоциите и въображението, възпитава в толерантност и творчески подход към решаване на проблемите и задачите. Интерактивните методи, които изучихме
и приложихме в часовете по упражнения, ни помагат да обогатим и надградим нашата
творческа и практическа дейност в дългогодишен план, в нашата бъдеща работа като
педагози.
Бъдещите начални учители са възхитени от динамичността, активността, успеваемостта и атрактивността на приложените интерактивни методи.
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МУЗИКАТА ИЛИ ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ
Деница Димчева Личева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Педагогически колеж – гр. Плевен

MUSIC OR A SCHOOL FOR EVERYONE
Denitsa Dimcheva Licheva

Abstract: The report examines the nature of the integration of children with special
educational needs (SEN) and integrated education in Bulgarian schools. A key factor in this
integration is the music. With the help of various musical techniques school today can
become a school for everyone.
Key words: children with special educational needs (SEN), integration, integrated
education, music effects.
Увод
Все повече днес се срещат деца, които са по-различни от другите. Всички те
имат право на щастливо детство, на специфична грижа, помощ и възможности за интегриране в масовата детска градина и училище. Извървян е дълъг път, по който хуманизмът и реалните постижения се сблъскват с лошо отношение, отхвърляне, безразличие и демагогия, за да се стигне до съвременната теза, че тези деца са като всички останали, независимо от особеностите в развитието им и специфичните нужди в обучението и в живота. Ето защо днес те се определят като деца със специфични образователни потребности (СОП).
В нашето съвремие те не се обучават само в специалните детски градини и училища. Необходимостта от тяхното приобщаване налага масовите детски градини и
училища да поемат своя дял от отговорността за тяхното обучение. Интеграцията е
постоянен процес на включване и приобщаване на тези деца. Така се стига до необходимостта от интегрираното образование. То е система за оказване на гъвкава и индивидуална подкрепа на деца със СОП. [по 9, с. 20] Ефективен начин за работа с деца
със СОП е въздействието на различни изкуства и най-вече на музиката. Тя е ключов
фактор, който играе решаваща роля в интегрираното образование. По този начин съвременното училище би се превърнало в едно училище за всички.
Дизайн на публикацията
Целта на настоящата публикация е да се направи теоретичен анализ и да се
представят практико-приложни възможности на музикалното изкуството при работа
на учителите с деца със СОП.
Задачите, които произтичат от поставената цел, са:
1. Да се направи теоретичен анализ на литературата по проблема за интеграцията на деца със СОП чрез музика.
2. Да се обосноват ключовите понятия – деца със СОП, интеграция, интегрирано
образование, музикално въздействие.
234

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

3. Да се представят техники за работа в тази насока, които да са от полза за младите учители като мен.
Обект на внимание в настоящата публикация е успешната интеграция на децата
със СОП, основаваща се на въздействието на музикалното изкуство.
Теоретичният анализ на проблематиката разглежда спецификата на децата
със СОП и тяхната интеграция в масовото училище и детска градина. Ключова е ролята на ресурсния учител, но тук се стига до въпроса „Какво мога да направя аз като
бъдещ педагог?“ .
По отношение на първото понятие като деца със СОП се определят такива, които
са с:
1. Различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена
изостаналост), множество увреждания;
2. Езиково-говорни нарушения;
3. Обучителни трудности. [ 6, с. 1]
Точно поради причината, че днес в масовото училище и детска градина все повече се срещат тези деца и това се налага необходимостта от тяхната интеграция. За
нейната успешна реализация е важно съблюдаването на принципите на интегрираното
образование:
- равен достъп;
- индивидуалност;
- комплексност;
- екипност. [1, с. 47]
За да могат да се изпълнят тези принципи, са необходими определени фактори за
успешна и реална интеграция:
- Адаптацията – за да е успешна интеграцията, децата със СОП трябва да се
адаптират към средата, а средата към техните потребности.
- Мотивация – за да бъдат мотивирани педагозите за работа с деца със СОП,
те трябва са бъдат информирани.
- Социализация – децата трябва да имат реални възможности за общуване с
връстниците по начини, възможни за тях. [1, с. 50]
Разглеждането на успешната интеграция на децата със СОП предполага навлизането на нови понятия и термини. Редица от тях, като интегрирано обучение и възпитание, включващо обучение, ресурсен учител, ресурсен център и др., намират своето логично място в категориалния апарат на педагогиката и по-точно на специалната.
Обучението на ученици със СОП е свързано с внедряването на нова педагогическа дейност в средата на масовото училище. Ключов момент е „ресурсната дейност“,
чиято цел е подкрепа на интегрираните деца. Тук възниква въпроса: Какво следва на
практика? [4, с. 331]
Наблюдава се многостранност на педагогическата подкрепа за децата със СОП.
Съществуват ресурсни центрове, с децата работят психолози и логопеди, в редица
училища има ресурсен учител. Но на практика той може да проведе индивидуално
най-много един учебен час на ден с всяко дете и да подпомага работата му в останалите учебни часове в съответния клас – не повече от 1–2 часа на седмица. [4, с. 331]
Учителят е този, върху когото пада основната грижа за обучението и възпитанието на децата със СОП, така и на децата в норма. В този процес педагозите се изправят непрекъснато пред различни предизвикателства, едно от които е да установят
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контакт с детето със СОП, което често е доста трудна задача. Най-напред учителят
трябва да прояви необходимия такт и умение, за да предизвика вниманието на детето
и да провокира у него интерес и желание за контакт, за общуване, за създаване на доверие и уважение, така и чувство на удовлетвореност. Той „… трябва да е информиран за характерните особености на това състояние, за да насочи родителите към специалисти; да изясни своята педагогическа стратегия, като се консултира с други специалисти, и да осигури адекватна педагогическа подкрепа“.[8, с. 12–25] Тъй като всяко дете е уникално, е необходимо да се прилага разнообразие от идеи за въвеждането
му в работата на общата образователна среда и вниманието да се фокусира върху него, върху неговите позитивни страни и възможности, които могат и трябва да се използват в процеса на цялостното развитие на личност му. [7, с. 863]
За успешната интеграция на децата със СОП трябва да се организира богата подкрепяща среда, която да породи у тях интерес към различни дейности – изобразителна, речева, трудова, конструктивна, музикална, игрова, физкултурна [1, с. 100].
В практическия аспект на публикацията е представено благоприятното въздействие на музиката при работата с деца със СОП.
Идеята за това е свързана с мисъл на Гьоте, че „изкуството е огледало, където
всеки вижда себе си “ .
„На тази основа може да се работи върху процесите на себепознание и експресия
на чувствата. В процеса на общуване с изкуството всеки малък успех на детето със
СОП, дори несъответстващ на постиженията на останалите деца, пораждат нов успех
и гради доверието, както в учителя, така и в самото дете.
Възпитателните възможности на изкуството са проблем, който отдавна се дискутира в педагогическите среди. То е велик възпитател, поради своята незадължителност, непринуденост, поради нежеланието да ни налага отвън образи и идеи, поради
способността му да убеждава отвътре“. [5, с. 47] Изкуството играе главна роля в процеса на общуване на децата със СОП.
В този аспект се конкретизира неговата ролята като средство за комуникация:
„От гледна точка на възпитанието е от значение изкуството да съдейства от една страна детето със специални образователни потребности да се почувства включено в
групата, а от друга страна групата от деца в норма да приеме детето със СОП“. Изкуство притежава достатъчно възпитателни възможности, които имат свое място в
процеса на интегриране на деца със СОП. [5, с. 47]
От тук пред мен стои въпроса как на практика мога да реализирам интеграцията на децата със СОП ?
Отговорът на този въпрос би могъл да бъде разгледан в следните аспекти:
„Музиката е особено ценно средство за интеграция на деца със СОП. Днес музикотерапията се явява средство за лечение на физическа и интелектуална недостатъчност, аутизъм, нарушения в плавността на речта (заекване), депресия. Музиката помага да се намали стресът и агресията, затова може да се използва чрез подходящи техники при деца с хиперактивно поведение. Тя може да се прилага като средство за интеграция на деца със СОП посредством различни психолого-педагогически техники за
възприемане и импровизиране“. [8, с. 25-26] Учителят не е музикотерапевт, той трябва да използва музиката в педагогически аспект. Разглеждат се музикални техники,
които са използвани в практиката на много педагози и точно те са доказали своето
въздействие в положителна посока върху децата със СОП. Те могат да бъдат условно
разделени на две групи:
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1. За стимулиране на психо-моториката
Музиката влияе стимулиращо по отношение на двигателната дейност на децата
със СОП. Това се осъществява чрез различни музикално-ритмични движения. Например такава техника е свързана с използването на музика с различен ритъм, като задачата на децата е да се движат едновременно и ритмично. „Учителят сменя ритъма, а
децата би трябвало да синхронизират движенията си с новия ритъм. Съчетаването на
музиката с ритмичните движения им помага да ги усвоят, да усетят ритъма и динамиката, овладява се вниманието, развива се паметта, анализаторите, провокира се бодро
настроение, което увеличава стимулиращия ефект. Синхронизиране на движението на
децата със СОП с различна в метрично отношение музика, създава условия за подобряване на психо-емоционалното им състояние, на двигателната им активност, комуникацията и интеграцията им в групата (класа). Това, което е важно за мен е констатацията на авторите, че тези техники могат да се използват успешно при децата със сензорни нарушения – например с намален слух, с леки умствени увреждания, с езиковоговорни нарушения и разбира се с обучителни трудности“. [по 5, с. 47 - 48]
„Изобразителен танц“ е друга подобна техника, при която „децата чрез двигателни импровизации изразяват съдържанието на звучащата музика. Не е задължително
музиката да е танцувална. Техниката може да се изпълнява индивидуално, по двойки
или в група. В края е подходящо да се използва бавна музика, построена в ритъма на
ходене, а на участващите деца да се даде възможност да ходят бавно в кръг или да
поседят“. [по 8, с. 27]
2. За активизиране на познавателната дейност
„В педагогиката е известна тезата на Пиаже, че всички деца и особено тези със
специални образователни потребности се учат по-добре, когато в процеса на обучение
се включат повече сетива. Например в техниката „Научи ляво и дясно” стимулиращият ефект е свързан с използване на детски музикални инструменти – маракаси,
които детето държи в лявата и в дясната си ръка. Когато учителят каже „наляво”, детето разклаща лявата си ръка, а когато каже „надясно”, детето разклаща дясната си
ръка. Самото използване на детските музикални инструменти има голям ефект върху
детето със СОП, тъй като създава желание и потребност от активност и самостоятелно
музициране, развива музикалната възприемчивост. Макар и кратката ми практика в
училището и детската градина ми дава основание да мисля, че овладяване на посоките
ляво и дясно са трудните за децата. По тази причина аз мисля, че би могло за овладяването на тези посоки да се използва успешно помощта на музиката.
Друга техника, която стимулира познавателните процеси и смятам, че ще мога
да приложа в своята практика е „Да научим фигурите”. Тя е свързана с разпознаване
на геометричните фигури чрез музика. Нейното съдържание е следното: „На земята се
рисуват различни геометрични фигури. Децата се движат под звуците на определена
музика, когато музиката спре, се назовава някоя геометрична фигура, а децата трябва
да застанат до нея. Тази техника може да се моделира като децата свържат определен
музикален жанр с конкретна геометрична фигура – например марш с триъгълник,
заради по-отривистата и насечена мелодия, и валс – с кръг, заради неговата плавна мелодична линия. Това свързване е добре да се визуализира чрез цветни фигури или рисунки на предмети, които ги съдържат – например палатка за триъгълника и слънце за
кръга. Прозвучаването на съответния жанр, освен синхронизирано движение предполага и показването на съответната фигура“. [по 5, с. 47 - 48]
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От тук мога да направя следните изводи, които ще ми помогнат в бъдещата ми
работа като педагог в чисто практически план:
- Децата със СОП все повече ще се срещат в масовото училище и детска градина и всеки педагог е добре да е информиран и подготвен за работата с тях.
- Всеки учител да разбере как да организира тази подкрепяща среда на деца извън норма.
- В основата точно на тази среда стои музиката и всеки бъдещ педагог като мен
е необходимо да е запознат с различни музикални техники, които да използва.
Заключение
Бих искала да подчертая благоприятното влияние и възпитателната роля на музиката при децата със СОП. Точно това изкуство заема ключова роля в интеграцията и
интегрирано образование на тази немалка група деца в съвременното българско училище. Тя се явява един основен фактор за превръщането на училището днес в едно
училище за всички.
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ЕДУАРД БЕРНАЙС -ДИРИГЕНТЪТ НА НЕОСЪЗНАТИТЕ
ЧОВЕШКИ ЖЕЛАНИЯ
Йоана Николаева Иванова
Бургаски свободен университет

EDWARD BERNAYS – MASTER OF DESIRES
Yoana Nikolaeva Ivanova
Burgas Free University

Abstract: Edward Bernays – „the father of public relations”.
Key words: public relations, emotions, desires.
Едуард Бернайс е диригентът на неосъзнатите човешки желания.
Той е един от първите, които използват психологията, за да проектират публичните кампании на своите клиенти и достига до извода, че произведените стоки трябва
да се свързват с неосъзнатите желания на хората.
В природата на човек е да прави избори, които в голяма степен се ръководят от
емоциите му. Те са също основен двигател в комуникацията. Когато човек се съветва с
емоциите си, той е склонен на ирационални действия, за да притежава определен продукт, защото точно той ще го накара да се почувства по-добре.
Доказано е, че мнението на масите може да бъде контролирано, но Бернайс пръв
прилага психологически подходи открил механизмите за това. На практика те са много прости. Даниъл Канеман ги описва като Система 1 и Система 2 в книгата си „Мисленето“ в ума на човек. (Канеман, 2013).
Система 1 оперира несъзнателно и бързо, без усилие на емоционално ниво. Човек се запознава със света използвайки нея, защото чрез нея се извършва първия контакт със света. При множество експерименти е установено, че човек приема за истина
нещо, за което няма дълбоки познания, но е чувал или виждал много пъти. Още по-голям ефект би имало, ако то произлиза от лидер на мнение, каквито използва Бернайс,
защото лидерът на мнение се носи с определен авторитет и това, което казва с лекота
би повлияло мнението на масата. Така в демократичното общество умело и интелигентно може да се контролира голяма маса от хора, защото е в природата на човек да
използва по-често Система 1, вместо да се натоварва допълнително и да навлиза в
Система 2.
Бернайс използва и прилага на практика изводите, които неговият чичо Зигмунд
Фройд е направил, а именно, че човек се ръководи много повече от вродени природни
инстинкти и рефлекси (нагони), отколкото се е предполагало от науката по негово време и в този смисъл, човек твърде често не е разумно същество, а по-скоро е природно
същество и е много по-близо до животните и до животинския свят, отколкото се е мислело до тогава.
При раждането, човешката нервна система превъзхожда с малко животинската –
То. Нервната система, То, превежда нуждите на организма в мотивационни сили –
инстинкти или драйвове. Фройд също ги нарича „желания”. Тази трансформация от
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нужди в желания е т.нар. „първичен процес”. То действа в съответствие с принципа на
удоволствието – можем да го обясним като искане незабавно да се задоволят потребностите.
Съзнателното се свързва със света чрез сетивата. През първата година от живота
на детето около нея част от То става Аз. Аз-ът свързва организма с реалността чрез
съзнанието и търси обекти, за да задоволи желанията и исканията, които То създава за
да представи нуждите на организма. Дейността по решаване на проблеми се нарича
„вторичен процес”.
Рационализацията е когнитивното изопачаване на „фактите”, с цел даден импулс
да стане по-малко заплашителен. Правим го често на доста съзнателно ниво, когато си
измисляме извинения за разни неща. За много хора с чувствителен Аз, измислянето на
извинения е толкова лесно, че дори не си дават сметка, че го правят. С други думи,
мнозина са съвсем подготвени да вярват в собствените си лъжи.
В пиара за основа се използва и пирамидата на ценностите на Маслоу: за Маслоу
здравата човешка личност е тази, която е постигнала минимума от човешки потребности – материални (храна, подслон), любовни (любов към някой, който също обича и
теб), социални (уважение и място в обществото). Ако човек веднъж е имал тези базисни потребности, той вече може и да се откаже от тях, без това да навреди на психиката
му, но, ако никога не ги е постигал той живее само с обсесията да ги постигне и така
психиката му деградира. Човекът, който е постигнал базисните си потребности е заплашен обаче да се демотивира да живее и затова той непрекъснато трябва да се самоактуализира като си поставя нови цели и предизвикателства, които да го вълнуват и да
осмислят живота му.
Т.е. човек винаги се стреми да задоволява базисните си материални потребности,
за да достигне до етапа, в който да се надгражда, развива и самоактуализира, а корпорациите използват това, за да продават своите продукти.
Ванс Пакард разкрива осем скрити нужди и желания, които ръководят живота на
човек:
1. желание за емоционална сигурност;
2. човек търси уверение,че заслужава мястото си в обществото;
3. удовлетворяване на егото;
4. креативност;
5. любов;
6. желание за контрол;
7. желание за принадлежност;
8. безсмъртие.
Тези скрити нужди се използват, за да се проектират рекламните кампании във
всички индустрии.
Козметичната индустрия например използва скритите желания на човек да изглежда добре. Човек не приема тези продукти като прости предмети, а като способ за
удовлетворяване на своето желание, затова е склонен да даде определена сума пари
или дори несъзнателно свободата на избора си, за да осъществи това си желание. Установено е, че когато човек желае нещо, той не мисли трезво, а се осланя на емоциите
си, но след това измисля разумно обяснение, за да оправдае разхода си. (напр. ниска
цена, добро качество и прочие.)
По същия начин и компаниите, които произвеждат автомобили, също искат да засегнат емоциите на хората при изготвянето на стратегия, за да привлекат купувачи. Те
правят така,че определена марка или модел да се свързва с престиж, високи доходи, и
добър живот и това отключва желанието на повечето хора да инвестират в такава, не
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защото имат обективна нужда от нея, а за задоволят желанието си да бъдат приети с
такъв статут в обществото и най-вече, защото вярват, че ще изпитват положителни
емоции, притежавайки я. След тази инвестиция, разбира се, могат да бъдат изтъкнати
безброй рационални причини за това, а именно, че тази кола е по-сигурна, би имала
по-малко повреди и други.
Бернайс провежда кампания за „Американ Табако“ наречена „Факлите на свободата“, в която използва неравнопоставеното положение на жените в обществото в 20те години на 20-ти век.(Като до този момент се смята, че само мъжете могат да пушат.)
Той отключва желанието на жените да са равни с противоположния пол индиректно –
в случая цигарата се възприема като факла на свободата и равноправието и всяка жена
иска да я притежава без да усети манипулацията.
В книгата си „Пропаганда“ Бернайс пише: „В почти всяка дейност в живота ни,
независимо дали е в сферата на политиката или бизнеса, в нашето социално поведение или нашето етично мислене, ние сме контролирани от относително малък брой
хора, които разбират умствените процеси и социалните модели на масите. Именно те
дърпат конците, които контролират съзнанието на хората, които впрягат старите
социални сили и измисля нови начини да се свързват и да ръководят света.“ (Бернайс,
1928, 37)
За да е успешна кампанията на всеки един пиар, той трябва да е наясно с това
каква е точната му цел – само така може да разработи стратегия, която да въздейства
върху емоциите на хората и да я постигне.
Сега ще разгледаме най-добрият пример за такава кампания, а именно „Писмо за
промяна“ - тя е обявена за ПР кампания номер 1 в България, защото генерира найбързи резултати до момента.
За много кратко време тази кампания взривява медиите. Всичко по тази кампания е предварително планирано до най-малкия детайл, за да успее да въздейства толкова силно. Целта на кампанията е да повиши информираността относно проблемите
на хората с мускулна дистрофия и да ангажира обществеността, като по този начин
накара властите да поемат отговорност за проблема, като променят съществуващото
законодателство и осигурят необходимото лечение. Партньор на кампанията е БНТ1,
те споделят новината в сутрешния си блок в присъствието на Министъра на здравеопазването, минути след публикуването ѝ. Обявяването ѝ в присъствието му допълнително усилва ефекта. За няколко часа трогателния разказ на момчето болно от мускулна дистрофия, което пуска обява в ибей, за да продаде органите си, за да си осигури
пари за терапия, обикаля всички медии и социални мрежи. То повлиява изключително
много на емоциите на хората, защото засяга най-големия страх на човека – а именно
страха от смъртта.
Ванс Пакард описва 8-те скрити нужди на човек, а безсмъртието е най-желаната
от тях, защото страхът от смъртта е заложен във всеки един от нас. Според Пакард
страхът от смъртта е толкова голям, защото хората се страхуват, че ще изчезнат и ще
се превърнат в нищо. Най-голямата цел на човека е да остави нещо след смъртта си,
затова хората оставят поколение, творят и винаги се стремят да създават нови неща, за
да не приключи живота им след смъртта, а да оставят следа, която да напомня за
съществуването им.
Именно сблъсъкът с историята на едно младо 14-годишно момче, което все още е
на прага на живота и е застрашено от смъртта, повлиява на всеки един. Новината се
разпространява лавинообразно. Отзвука в социалните медии е огромен – над 10 000
души изпращат писмо за промяна на всички ключови институции в рамките на 3 дни,
също така има над 350 отразявания в различни медии. Това показва, че страховия апел
действа изключително силно. Ефектите от самата кампанията: президентът призовава
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отговорните органи да решат проблема, провеждат се срещи от съветниците на президента и министър председателя и председателя на Асоциацията, министерството на
здравеопазването стартират процедура за промяна на законодателната мярка.
В заключение може да се каже, че всеки един човек, който се занимава с PR може
да използва механизмите, които Бернайс е затвърдил, а именно – да въздейства на емоциите на хората, за да изпълни и целите, които си е поставил. Той оставя забележителна следа в историята и не случайно е определен за един от 100-те най-влиятелни
личности.
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Резюме: Дългосрочната нестабилност породена от ключови промени в съвременната икономическа система се превърна в основна причина за законодателите от двете страни на Атлантическия океан да търсят решения към проблемите на задлъжнялостта чрез нова форма на процедура по несъстоятелност към нормативната
уредба. Появата на потребителската несъстоятелност, известна в по-широк смисъл като личен фалит, успя да докаже своята ефективност в даването на решение
за проблемите на длъжниците, но от друга страна не престава да бъде обект на дебати поради множеството измами, които са свързани с нея. Независимо от това
обаче потребителската несъстоятелност става част от правните системи на все
повече и повече държави като рационално решение на проблема с растящите лични
дългове. Въпреки това България все още не е приела закон, който да имплементира
потребителската несъстоятелност, но скорошните събития показват волята на националния законодател не само да приложи сходни процедури, но и да следва тенденциите
и решенията като „новия старт“, давайки повече защита на длъжника, докато се акцентира на цялостната рамка на дългосрочната икономическа нестабилност.
Abstract: Long-term instabilities caused by substantial changes in the modern economic
system have become a major reason for lawmakers from both sides of the Atlantic Ocean to
address debt-related problems by applying a new form of insolvency procedures to the legal
system. The introduction of consumer insolvency more commonly known as personal
bankruptcy has on one hand proven very efficient in providing relief to the debtors but on
the other hand is still very debatable issue due to numerous fraudulent activities regarding
bankruptcy procedures. Nevertheless consumer insolvency is currently being adopted by
more and more countries as a very reasonable approach to looming personal debt. Bulgaria
however still hasn’t adopted a law implementing consumer insolvency but recent
developments have shown the will of lawmakers not only to imply such procedures but also
to follow tendencies and solutions such as the “fresh start” and providing the debtor with
more protection while focusing on the whole frame of long-term economic stability.
Key words: consumers, insolvency, personal bankrupcy, financial deregulation, legal protection.
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По своята същност периодът от края на 70-те години на XX век до началото на
Световната финансова криза през 2008 г. се отличава с множество и разнообразни
промени от политическо, икономическо и правно естество. По-добрата дефиниция би
могла да бъде епоха на глобализъм – време, което се характеризира с нараснала
взаимна зависимост, със застъпване на интереси и все повече пропускливи граници,
през които могат да минават от терористи и технологии до болести и демократични
идеали1. Особен момент за този период от време представлява една съществена
промяна в икономическия модел, която водейки до трансформация в обществените
отношения, създава нуждата от регламентирането им от по-съвременна правна рамка,
отговаряща на създаващите се тенденции.
Именно това разбиране би следвало да служи за отправна точка при една теоретична обосновка на понятието за потребителска несъстоятелност, което се появява в
един по-късен етап в историческото развитие на традиционния институт на несъстоятелността, представляващ част от търговското право. Причината се състои в това, че
появата на производството срещу потребители не се корени толкова в историческата
традиция на правните системи, колкото в съвременното развитие на икономиката и
общите тенденции към явленията „комерсиализация на потреблението“2 и „демократизация на кредита“3, преки проявления на дефинираното в горния абзац понятие за
„глобализъм“.
Според Иън Рамзи, професор по право в Osgoode Hall Law School, York University в
Торонто, Канада, основният аспект, който трябва да се проследи в търсене на причините за възникването на нуждата от процедура по несъстоятелност срещу потребители е специфичното преструктуриране на съвременната пазарна икономика от регулирания модел на следвоенната фордистка ера към модел, който се основава на все
по-голямата роля на финансовите пазари и липсата на ограничения пред икономическата дейност с национален и международен финансов капитал4. Разполагайки с технологичния потенциал на глобализацията и освободените от регулации парични възможности, финансовите институции получиха възможността коренно да изменят съществуващите икономически отношения, въвеждайки нови финансови инструменти и
развивайки своята дейност на един глобален пазар в невиждани до този момент размери.
Така в продължение на период от няколко десетилетия световната икономика
попадна в редица силни икономически кризи, задвижени чрез финансовите пазари
(кризата на кредитите и спестяванията от 80-те години, т.н. „дот-ком“ балон от края
на 90-те години и „пукането“ на балона в сферата недвижимите имоти през 2007-2008 г.),
доходите на едно голямо количество от участващите в оборота субекти започнаха да
стагнират, което се превърна в трайна тенденция, а търсенето на алтернативи за поддържането на определен стандарт на живот ги насочи към все по-голямо задлъжняване. Непрекъснато растящите дългове на физическите лица и все повече ескалиращите
конфликти с кредиторите се превърнаха в трайна пречка пред стабилността на икономическите процеси и общата стопанска устойчивост. Като последствие от тези тенденции в Съединените щати и множество европейски държави бе възприет подход,

1

„Madam Secretary”, Madeleine Albright, 2004 г., Pan Macmillan, p.504
„Несъстоятелност на лица-нетърговци“, Янка Тянкова, 2012 г., Сиела, стр.272
3
„Тhe Explosive Global Growth of Personal Insolvency and the Concomitant Birth of the Study of
Comparative Consumer Bankruptcy”, Barbara Betcherman, Osgoode Hall Law Journal, Volume 42,
Article 6, p. 667
4
„Comparative Consumer Bankruptcy”, Iain Ramsay, article from the conference „Consumer
Bankruptcy and Credit in the Wake of 2005 Act”, 2006, p.243
2
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свързан с използването на института на несъстоятелността като „пазарен инструмент
за оздравяване на икономиката“5. За да бъдат обаче разяснени неговите базисни характеристики, би следвало да се изведе едно общо понятие за несъстоятелността, известна като търговска несъстоятелност, прилагаща се по отношение на онези стопански субекти, комуто законът придава качеството на търговци.
Историческите корени на института на несъстоятелността биха могли да бъдат
открити още в рамките на системата на римското право. Значително развитие тя получава чрез Ординанса на крал Луи XIV от 1667 г., откъдето преминава във Френския
търговски кодекс от 1807 г. В България несъстоятелността се регламентира в Търговския закон от 1897 г., чрез който се възприема френската система за несъстоятелност,
а през 1932 г. е приет Закона за предпазния конкордат – предпазният конкордат представлява регламентирана по нормативен път възможност заплашеният от несъстоятелност търговец да наложи на своите кредитори да преговарят за известно облекчаване
на задълженията му, така че да бъде избегнато обявяването му в несъстоятелност, давайки му правна защита. В най-общ смисъл институтът на несъстоятелността цели едновременно да постигне справедливо удовлетворяване на кредитора и възможност за
оздравяване на задлъжнелия субект, отчитайки интересите на кредиторите, длъжника,
работниците и служителите на длъжника и обществения интерес. Вече самата търговска несъстоятелност би могло да бъде разгледана в една определена двойнственост,
имайки едновременно качеството на производство(процес) и това на правно състояние на
длъжника, което произлиза като резултат от самото производство, възникващо при
предпоставките неплатежоспособност, спиране на плащанията или свръхзадълженост.
Изпадналият в несъстоятелност длъжник бива ограничен в своето участие в стопанския живот и във възможността си да се разпорежда и използва своето имущество.
Самото производство по несъстоятелност би могло да се определи като универсално
принудително изпълнение и сложна колективна процедура, тъй като чрез процесът се
удовлетворяват всички вземания на всички кредитори от цялото секвестируемо имущество на длъжника. Особена важност има наличието на две определени материалноправни предпоставки, които предопределят предмета на производството по несъстоятелност – неплатежоспособността(свръхзадължеността, спиране на плащанията) и
търговското качество на длъжника по правоотношението.
Развитието на стопанската действителност обаче, както и описаните в по-горното изложение икономически тенденции, водят до една промяна в приложението на института на несъстоятелността, която се състои във включването на една по-широка
група от правни субекти, които се явяват носители на определени качества – това на
физически лица и това на потребители, извеждайки несъстоятелността от традиционната орбита на търговското качество на длъжника(в законодателството съществува само една хипотеза за несъстоятелност по отношение на ФЛ, комуто е признато качеството на търговец – едноличните търговци). Докато различните правни системи имат
общо сходство по отношение на това, че длъжникът по този вид несъстоятелност
трябва да бъде дееспособно физическо лице, то те възприемат различен начин на регламентиране на неговото стопанско положение. В правните системи в Европа понятието за „потребител“ е обвързано с определено нормативно значение, заложено в
конкретни правни актове, то американската система акцентира на конкретни изисквания, на които трябва да отговаря лицето, например определен месечен доход, определен размер на задълженията и др. Самото континентално виждане по тази проблематика би могло и по-скоро да се обвърже с понятието „корекция на дълг“, отколкото с

5

„Потребителска несъстоятелност“, Янка Тянкова, сп. „Съвременно право“ бр. 5, 2013 г., стр. 33
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понятието за „банкрут“ или „фалит“, залегнало в англосаксонската правна система,
въпреки корелативното взаимодействие, в които се намират и двете6.
Появата на потребителската несъстоятелност в Съединените щати става факт с
голямата реформа в несъстоятелността през 1994 г., когато се кодифицира цялата
правна уредба, касаеща производствата по несъстоятелност. Глава 13 от създадения
кодекс вече урежда един отделен вид производство, приложимо срещу физически
лица, които имат необезпечен дълг не по-малко от 290 525 долара и обезпечен дълг не
по-малко от 871 550 долара. Самата тема за потребителската несъстоятелност продължава да бъде силно дискутирана, което води и до приемането на допълнителни
законодателни мерки в тази област като например Закона за защита на потребителите
и превенция на злоупотребите с несъстоятелността (BAPCPA)7.
Особеностите на американското производство по несъстоятелност са свързани с
определени нормативни разрешения, които целят да дадат по-широка възможност на
конкретната категория правни субекти да продължат своето участие в стопанския живот, като например „план за разсрочено плащане“, който може да бъде представен от
длъжника при наличие на регулярни и стабилни доходи пред съда. При потвърждение
от съда длъжникът ще може да изпълнява престацията си спрямо кредиторите на базата на посочени от него вноски, дори и кредиторите да не са съгласни с това. Американското решение по повод потребителската несъстоятелност е пряко свързана и с института „освобождаване от дълг“ (debt discharge), който е възприет като възможност
на добросъвестния длъжник да се освободи от по-нататъшните си задължения.
От своя страна институционалната рамки на държавите от европейските правни
системи по отношение на потребителската несъстоятелност възприема различни, но в
същото време и близки парадигми до използвания подход в Съединените щати. Докато в американската правна система водеща роля по отношение на производството по
несъстоятелност заема системата на съдилища, европейското решение акцентира върху доста определен режим, ръководен от администрацията. Във Франция болшинството от производствата по потребителска несъстоятелност биват процедирани от централната банка на Франция чрез Commissions de surendettement8. Moделът на Германия
в това отношение се формира с приемането на нов и отделен закон за несъстоятелността (InsO) през 1994 г., който в най-общ смисъл цели даде възможност на неплатежоспособния длъжник сам да подаде молба за откриване на процедура и по пътя на
едно извънсъдебно споразумение да се освободи от остатъчни дълг. Особена важност
заема законодателството на Европейския съюз в лицето на Регламент № 1346/2000 г.
на Съвета на Европейския съюз относно производството по несъстоятелност. Този
регламент закрепя на европейско ниво идеята, че предмет на производството по несъстоятелност би могло да бъде и физическо лице, посочвайки, че се прилага и към
този вид процедура. По своята юридическа сила регламентът има пряко действие в
страните-членки и йерархическо предимство по отношение на националните нормативни актове, тоест, за да се прилагат хармонизирано неговите разширения по отношение на цялостното производство по несъстоятелност, би следвало страните-членки
да въведат в националното си законодателство мерки, които да дадат подходящите
разширения на регламента по отношение на една или друга процедура с цел неговото

6

„Търговска несъстоятелност“, Георги Стефанов, Абагар, 2011 г., стр. 13
„Тhe new bankruptcy law and you”, Jeanne Sahadi,
http://money.cnn.com/2005/10/17/pf/debt/bankruptcy_law/index.htm
8
„Comparative Consumer Bankruptcy”, Iain Ramsay, article from the conference „Consumer
Bankruptcy and Credit in the Wake of 2005 Act”, 2006, p.250
7
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по-добро прилагане и с цел избягването на наказателни процедури заради неспазени
изисквания.
Особено значение за разбирането на европейското понятие за потребителска несъстоятелност има и понятието за потребител, което в редица случаи е нормативно установено в редица законодателни системи. В най-общ смисъл потребителят представлява физическо, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени
за извършване на търговска или професионална дейност. Такова значение е залегнало
като дефиниция и в допълнителните разпоредби в българския Закон за защита на потребителите.
Различните нормативни подходи възприети по отношение на производството
срещу потребители дават възможност за цялостен анализ, който да бъде използван като пример, когато една правна система, не възприела до момента този институт, реши
да въведе законодателни разширения, които да трансформират класическата несъстоятелност, разширявайки кръга от субекти спрямо които би се приложило едно подобно
производство. Това обаче само по себе си води до много въпроси спрямо подхода,
който би следвало да бъде възприет и начина, по който да бъдат дефинирани изискванията за възможността на представител на тази стопанска категория да бъде годен като субект. По начало опитът посочва, че приоритет за законодателя представлява подпомагане на длъжника в неговото оздравяване, спирането на индивидуалните принудителни изпълнения на отделните кредитори, постигане на извънсъдебно споразумение с кредиторите, приемане на план за изплащане на задълженията и в максимална
степен удовлетворяване на тяхната претенция.
Пряко проявление и на една либерална правна тенденция представлява използването на института на „новия старт“, свързан с идеята за освобождаване от дълг. Особено интересно в тази област представлява решението на Франция, която позволява
отписване на дълг след период от една година, когато физическото лице докаже, че е
„непоправимо засегнато“ и няма вероятност да започне изплащането на дълговете в
обозримо бъдеще9. По-консервативна на фона на това остава немската система, при
която изискването за освобождаване от дълг е обвързано повече с идеята за добро поведение на длъжника, отколкото за неговата трайна платежоспособност по отношение
на съответните вземания, като това се обвързва с молба за изплащане на управителя
на масата на несъстоятелността определена част от своите доходи по трудово правоотношение в период от шест години, за да се придобие възможността за отписване на
непогасената част от дълга.
Развитие по въпроса за имплементирането на производството по несъстоятелност срещу потребители наскоро даде входираният в правната комисия на Народното
събрание проект за Закон за защита при свръхзадълженост на физическите лица10.
Според мотиви за изготвянето му той представлява отражение на определени правни,
икономически и социални тенденции в Европа и в България, целейки да адресира
проблема със свръхзадължеността на определена категория стопански субекти, да разреши проблема с т.н. „вечни длъжници“ и даде възможност за освобождаването от непогасени дългове. Самият законопроект се състои от 33 члена, разработен като отделна законодателна форма, което показва взетото решение да се търси разрешение на
проблема посредством един изцяло нов правен акт, а не чрез изменение и допълнение
на вече съществуващ такъв(при наличие на предложения потребителската несъстоятелност да бъде допълнена в Търговския закон).

9
10

Article 330-1 of the French Code de la Consommation
http://parliament.bg/bills/43/554-01-30.pdf
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В най-общ смисъл обаче този законопроект трудно би могъл да бъде разгледан
като цялостно нормативно решение по отношение на потребителската несъстоятелност, а по-скоро като въвеждане на предпазен конкордат за длъжника, правейки паралел със сходна процедура в историята на българското законодателство, а именно Законът за предпазния конкордат от 1932 г.11 В същото време той разглежда възможността за защита на едно физическо лице единствено в рамките на наличието на
свръхзадълженост като юридически факт, обвързвайки това условие с невъзможност
да се покрие определена маса дълг, без да бъдат разгледани евентуални правни последици при други традиционни предпоставки за започване на производство по несъстоятелност – неплатежоспособност и спиране на плащанията. Каква защита би била дадена на длъжник, който не е свръхзадължен, но все пак е неплатежоспособен по смисъл
на чл. 71 ЗЗД12 или при дефинираната хипотеза в чл. 608 от Търговския закон? Създаването на охранително производство за свръхзадължен длъжник при кумулативно
приложени изисквания изключва евентуалността им, която е приложена в процедурите на други правни системи. Неяснота има и при определяне на характера на задължението, дали невъзможността за неговото изплащане касае неговата цялост или невъзможност за изплащане на определено количество текущи и бъдещи вноски.
В използваните дефиниции законопроектът не се придържа към дефинираното
легално понятие за потребител по отношение на дейност и стопанско положение, а
посочва като субект физическо лице, което отговоря на определени условия за доход
и дълг, представлява местно лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ и бъде „добросъвестен“ длъжник, условие, понятие, чиято дефиниция е дадена в самите разпоредби, което я разграничава от характерното и традиционно за гражданското право понятие за
добросъвестност. Възприетият подход може да бъде разгледан като частично възприет от англосаксонската система, тъй като производството се отнася до лице, към
което се отнасят определени икономически и социални условия, а не се визира определена стопанска категория. Разгледана е също така възможността за „отписване на
дълг“ като три години след постановяването на решението всички задължения на
длъжника биват погасени, което е по-дълъг срок от този във Франция и не се прави
преоценка на неговото имуществено състояние и икономическа адекватност, но е пократък от използвания в немската правна система, където обаче отписването на дълга
не настъпва автоматично, а с решение на съда при преценка на определени законови
обстоятелства.
Всички посочени примери дават възможността за осмислянето на форма, според
която институтът на потребителската несъстоятелност да бъде въведен в българското
законодателство. Основният акцент би следвало да попадне върху една опростена
процедура за физическото лице, която едновременно да цели процесуална икономия
за съдебния орган и да бъде икономична с оглед на разходите, които би направил
един субект за нейното извършване. Според действащия Търговски закон13 съществува правна фигура в лицето на споразумението, която е сходна до тази на използването
в западните страни извънсъдебни споразумения между кредитори и длъжници по отношение на несъстоятелността. Постигането на подобно споразумение заедно с възможността на длъжника сам да предложи пред съда план за удовлетворяване на кредиторите, който да бъде одобрен под формата на оздравяване, са особено важни разширения на несъстоятелността, касаеща потребителите с цел запазването на общата
стопанска устойчивост. Един потенциален подобен институт, приложен в национал-

11
12

„Сборник на действащите съдебни закони 1878-1942“, Държавна печатница, 1942 г., стр. 843-860
„Облигационно право“, Ангел Калайджиев, „Сиби“, 2013, стр. 272
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ното законодателство би следвало да може и да възприеме концепция по отношение
на „освобождаването от дълг“, която да включва изисквания за добро поведение в определен период от време и преценка на възможността за изплащане на непокритите
дългове на длъжника, които като кумулативно приложение предпоставки да предоставят възможен за облекчаване на задлъжнялостта и приключване на производството.
Не бива да се пропуска също така възможността за злоупотреба с несъстоятелността и
за приемането на разпоредби, които да ограничат подобни практики, проявили се в
други правни системи, където се прилага това производство.
По своя вид в индустриалните западни общества потребителската несъстоятелност представлява правно разширение на класическата търговска несъстоятелност с
оглед на нарастващия потребителски дълг, съпътстващ бързото технологично развитие, промяната на икономическата база и финансовата либерализация. В България той
би могъл да представлява адекватно възможност за решаване на ескалиращи конфликти между кредитори и длъжници в сферата на естествените монополи, а също и свърхзадълженост поради общ потребителски дълг. Въпреки че няма аналог в националната
правна система на Република България, потребителската несъстоятелност е доказала
своята адекватност като процедурно решение на един растящ икономическо-социален
проблем, давайки възможност за запазване на стопанското участие на длъжника в
оборота и за максимално удовлетворяване на претенциите на кредиторите спрямо
него.
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ОСОБЕНОСТИ В ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
НА ОБИКНОВЕНИТЕ ДРУГАРИ
ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Владимира Петрова Алексиева
Бургаски свободен университет

PARTICULARITIES IN THE LEGAL POSITION OF ORDINARY
COMPANIONS IN APPEAL PROCEEDINGS
Vladimira Petrova Aleksieva
Burgas Free University

Abstract: This scientific development considers some topical problems regarding the legal
position of the ordinary companions in appeal proceedings. I express herein my sincere
gratitude to Prof. Silvi Chernev, who directed me at the issue under consideration as well as
to Assistant Daniela Zareva and Dr. Krasimir Koev for the support and cooperation
rendered by them.
Key words: Ordinary companion, needed companion, appeal proceedings, an ordinary
companion who did not appeal, needed companion who did not appeal.

I. Общи положения. Исторически преглед
Другарството (litis consortium), познато още в теорията и като субективно съединяване на искове, е институт на гражданското процесуално право, който е уреден още
в първия български Закон за гражданското съдопроизводство от 08.02.1892 г.1 (наричан по-долу за краткост ЗГС). В своята цялост ЗГС е реципиран от руското процесуално право, но материята, уреждаща другарството, е взаимствана от немското законодателство. Правната уредба на другарството се запазва и в първия Гражданско процесуален кодекс (по-долу в текста за краткост ГПК), приет през 1952 г., и е възпроизведена и в сега действащия ГПК. Настоящото изследване няма за цел исторически и сравнително правен анализ на другарството като процесуален институт, но поставеният в
заглавието проблем изисква, най-общите различия при развитието на българското
процесуално право да бъдат отбелязани.
Иск може да бъде предявен от няколко ищци или срещу няколко ответници, ако
предмет на спора са общи техни права или задължения, или права и задължения,
които почиват на едно и също основание. Тази дефиниция на другарството е дадена в
първия ГПК от 1952 г. и е запазена и в сега действащия ГПК от 2007 г. Следва да се

1

До Освобождението и под влиянието на османското религиозно и светско право процесът не е
бил разграничаван на граждански и наказателен. Ищецът и обвинителят по наказателни дела са
обозначавани като „mudda-I”, а ответникът и подсъдимия като „muda-I aleyh”.
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отбележи, че според чл. 139 ЗГС „Няколко лица могат да бъдат другари в делото
като ищци или като ответници, когато между тях съществува едно общо право или
задължение по отношение предмета на спора, или когато тяхното право или задължение фактически или правно почива върху едно и също основание”. В правната доктрина е изразена критика относно това, определено право или задължение фактически „или” правно да почиват на едно и също основание, като се отбелязва, че следва
правото и задължението и фактически и правно да почиват на едно и също основание.2
Възможно е по едно материално правоотношение на една от страните, било тази
на кредитора или на страната на длъжника, да стоят няколко лица. Връзката между
лицата, които се намират на една от страните в правоотношението, може да се дължи
на техни общи права или задължения или правата или задълженията им да почиват на
едно и също основание. Именно тази общност на права или задължения или такива,
почиващи на едно и също основание, поражда необходимостта при възникване на
правен спор между двете страни на едно материално правоотношение, да се допусне
участието на повече лица, за да се избегне постановяването на противоречиви решения по отношения на тях.
Законът допуска на страната на ищеца или на ответника или и на двете страни в
процеса да участват повече от едно лице, като по този начин, освен избягването на
противоречиви решения при тъждественост на делата, се постига и процесуална икономия поради спестяването на процесуално време от гледането на повече от едно
дела.
При litis consortium са налице множество процесуални правоотношения, тъй като
всеки от ищците и/или ответниците се намира в отделно процесуално правоотношение с правораздавателния орган (съд или арбитражен съд). Другарството е допустимо
при наличието на определени от закона условия и само при възможността, предявените искове да могат да бъдат разгледани по един и същи производствен ред. Ако предявените искове се разглеждат по един и същ производствен ред недопустимо е съдът да
постанови те да бъдат отделно разгледани поради това, че съвместното им разглеждане ще бъде значително затруднено.
За да бъде допустимо другарството е необходимо ищците или ответниците да
имат общи техни права или задължения, или права и задължения, които почиват на
едно и също основание. Общност на право или на задължение може да възникне при
наследяване, активна и пасивна солидарност, неделими задължения, съсобственост
и при други форми на множество носители на права и/или задължения в едно правоотношение. Второто основание, при което е допустимо другарството в процеса, е наличието на права или задължения, които почиват на едно и също основание. Основанието е едно и също тогава, когато правата или задълженията произтичат от един и
същ юридически факт (напр. наследяване). Възможно е, те да произтичат не от юридически факт, а от фактически състав, като в този случай е достатъчно само някои от
отделните ЮФ, образуващи ФС да са еднакви за другарите. В правната доктрина е отбелязано, че не е достатъчно основанията да са еднородни, а е необходимо да е налице
еднаквост на основанията.

2

Проф. Силяновски, Д., Гражданско съдопроизводство, Том първи, Обща част, Трето издание,
София, Университетска печатница 1945 г.
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II. Видове другарство
1. Активно и пасивно. Критерий на това деление е на коя от страните в процеса
участват повече от едно лице. Ако на страната на ищеца участват две или повече лица
другарството се нарича активно и обратно – ако е при няколко участници на страната
на ответника, другарството е пасивно. Възможно е и е допустимо да съществува едновременно в едно и също производство активно и пасивно другарство, като това зависи
от особеностите на материалното право, предмет на делото.
2. Задължително и факултативно. Делението е в зависимост от това, дали другарството може да възникне по волята на ищеца или е задължителна процесуална
предпоставка за допустимостта на иска, тъй като е предвидено в изрична законова
разпоредба.
3. Другарството се разграничава на обикновено или необходимо в зависимост от
степента на сходство на делата на другарите, което се предопределя от материалното
правоотношение. При обикновеното другарство делата на отделните другари се различават и поради това могат да се постановят различни решения за всеки от другарите. При необходимото другарство решението трябва да бъде еднакво за всички другари в процеса.
III. Правно положение на другарите
Според чл. 216, ал. 1 ГПК всеки от другарите действа самостоятелно и неговите
процесуални действия и бездействия нито ползват, нито вредят на останалите. При
обикновеното другарство всеки другар действа самостоятелно в процеса и следователно се намира в отделен процес с всяка една от страните. Извършването или пропускането да се извършат едни или други процесуални действия от един от другарите
нито ползва неизвършилият ги другар, нито водят до неблагоприятна последица за него. Законно или съдебно определените срокове текат отделно за всеки един другар.
Ако един от другарите в хода на делото се окаже, че е процесуално недееспособен,
процесът спрямо него ще бъде недопустим и ще се прекрати, докато по отношение на
останалите другари делото ще продължи. Предложеното обезпечение от един от другарите ползва само него, а не и останалите другари. Направеното възражение за изтекла погасителна давност ползва само възразилия другар. Самостоятелността на другарите в процеса се изразява и в това, че един от другарите може да оттегли иска си, да
направи отказ от него или да сключи спогодба, като всички тези действия няма да се
отразят на останалите страни в процеса. Това следва от различното материалноправно
положение, което заема всеки един от другарите, и обосновава възможността за постановяване на различно решение спрямо всеки другар. Постановяването на различни
решения спрямо отделните обикновени другари, разбира се, не изключва възможността за решение, което да е еднакво за всички другари.
Въпреки така очертаните граници между другарите в процеса съществува и изключение, именно поради което законодателят е предвидил съвместното разглеждане
на няколко дела в един процес. Изключението са т.нар. „общи факти”. Това са такива
факти, които имат еднакво значение и са породили едно и също материалноправно
действие за всички другари в процеса. Затова тези факти не могат да бъдат установени от съда по различен начин за отделните другари. Общи са и фактите, които трябва
да се установи, че са се осъществили по отношение на всички другари.. При солидарната отговорност, например, не може да се приеме, че по отношение на един от другарите договорът е нищожен, а за друг – действителен; че по отношение на един от делинквентите има извършено деяние, а по отношение на друг – не, и други. Съгласно
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чл. 217 ГПК, ако фактическите твърдения на другарите си противоречат, съдът ги преценява във връзка с всички обстоятелства по делото. И тук принципът за установяване
на истината, закрепен в чл. 10 ГПК, налага, когато другарите твърдят различни факти,
съдът да ги преценява съобразно всички обстоятелства по делото.
IV. Въззивно обжалване при обикновеното другарство. Особености
1. Когато пред първоинстанционния съд производството се е развила с участието
на другари, това субективно усложнение неминуемо се отразява и на производството
пред въззивната инстанция и в нейните рамки също се разглежда като отклонение от
типичното развитие на въззивното производство.
Според чл. 265, ал. 1 ГПК всеки от другарите по делото може да се присъедини
към въззивната жалба, подадена от неговия съищец или съответник. Това право може
да се упражни не по-късно от първото по делото заседание пред въззивната инстанция. От това следва, че въпреки пропусната възможност да обжалва първоинстанционното решение всеки другар може да се присъедини към въззивната жалба, но в този
случай процесуалното положение на по-късно присъединилия се другар е обусловено
от това на обжалвалия решението (при недопустимост на жалбата или оттеглянето й
присъединилият се другар също ще преустанови своето участие в процеса, тъй като
процесуалното му положение е обусловено от това на упражнилия правото си на жалба другар). Задължение на съда е да призове другарите, а те могат да се присъединят
към въззивната жалба като подадат писмена молба с преписи за всяка от страните.
Изложеното до тук се отнася, както за обикновените, така и за необходимите другари.
Съгласно разпоредбата на чл. 265, ал. 2 съдът има задължението служебно да
конституира необжалвалите необходими другари. Това законодателно разрешение е
продиктувано от необходимостта за постановяване на еднакво решение по отношение
на всеки другар, поради идентичността на предмета на делото. Въпреки че законът
предвижда задължителното конституиране на необходимите другари на жалбоподателя, в теорията и практиката се приема, че служебно следва да се конституират и необходимите другари на въззиваемия, срещу които не е била подадена въззивната жалба.
Задължителното конституиране на обикновените другари във въззивното производство никога не е било законодателно регламентирано. Тяхното участие във въззивното производство е предоставено единствено и само на тяхната воля.
2. Субективни предели на въззивното решение. Според чл. 271, ал. 3 ГПК съдът
отменява първоинстанционното решение и по отношение необжалвалите го необходими другари. Това законодателно разрешение е продиктувано от тъждествеността на
предмета на делата и наложителността от постановяване на еднакво решение за всички другари. Например: при иск, предявен от дете за установяване на неговия произход, задължителни другари - ответници в процеса са майката и бащата и решението,
което може да се постанови спрямо всеки един от тях, не може да бъде различно, т.е.
трябва да е еднакво и за двамата. Обратното би довело до житейски и правен абсурд.
Различно е законодателното решение при обикновените другари. При тях, както
бе посочено в изложението, въпреки самостоятелността на всеки един другар, съвместното разглеждане на делата в един процес е продиктувано от т.нар. общи факти.
И тук, при въззивното обжалване, се поставя въпросът за общите факти и каква е
законодателната уредба при отмяна на първоинстанционното решение по отношение
на необжалвал другар, когато въззивното решение се отнася до общите факти.
ЗГС от 1892 г. не е предвиждал, второинстанционният съд да може да отмени
решението спрямо необжалвалите го обикновени другари. Според чл. 206, ал. 2, изр. 1
ГПК, отм. „Съдът отменя решението и по отношение на необжалвалите другари на
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жалбоподателя.”. От тази разпоредба и от формулировката „необжалвали другари”
се прави изводът, че законът има предвид, както необжалвалите необходими другари,
така и необжалвалите обикновени другари. В ТР № 1/2000 г. на ОСГК ВКС, т. 2 се
приема, че първоинстанционното решение се отменя и по отношение на необжалвалите го обикновени другари само тогава когато се отнася до общите факти между
тях. Когато обжалваното решение следва да се отмени и постанови друго, което не се
отнася до общите факти, решението не може да се отмени и по отношение на необжалвалия го обикновен другар. По-различно е положението на обикновените другари,
които са на страната на въззиваемия и срещу които не е подадена въззивна жалба. В
цитираното тълкувателно решение е прието, че дори и когато обжалваното решение
следва да се отмени по отношение на въззиваемия на основание общите факти, същото не се отменя и по отношение обикновените другари на въззиваемия.
При действащия ГПК разпоредбата на чл.271, ал.3 посочва, че обжалваното решение се отменя и по отношение на необжалвалите го необходими другари. Така
обикновените другари са изрично изключени от субективните предели на съдебното
решение. Този законодателен подход ми се струва неоправдано санкциониращ спрямо
обикновените другари, особено когато въззивното решение се отнася/променя?! (до)
общите факти между тях. Изложеното становище ще илюстрирам с няколко примера,
които имат не само теоретична насоченост, но и практическо значение.
1. Ищец – увредено лице предявява иск за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди едновременно срещу делинквента на основание чл. 45 ЗЗД и иск
срещу възложителя на работа на основание чл. 49 ЗЗД, който носи т.нар. обективна
или безвиновна отговорност. Първоинстанционният съд постановява решение, с което
отхвърля иска на увреденото лице като неоснователен поради липса на един от елементите на ФС на непозволеното увреждане, а именно липса на противоправно
деяние3. Увреденото лице, ищец, обжалва решението поради това, че първоинстанционният съд неправилно е приел, че не е налице противоправно деяние, но насочва
жалбата си само срещу възложителя на работата на делинквента. Второинстанционният съд, след като приема, че има извършено противоправно деяние, отменява решението на първоинстанционния съд и постановява ново решение, с което уважава иска
на въззивника и осъжда въззиваемия (възложителя на работа по чл. 49 ЗЗД) да изплати дължимото обезщетение за причинените от деянието вреди. Въззивната жалба не е
била насочена срещу ответника-делинквент, който е обикновен другар и съдът няма
задължение да го конституира като страна във въззивното производство. Решението
на първоинстанционния съд, с което е прието, че не е налице непозволено увреждане
и поради това е отхвърлен искът за обезщетение на вреди, спрямо ответника-делинквент е влязло в сила като необжалвано. Второинстанционният съд приема, че е
осъществен фактическият състав на непозволеното увреждане, отменява решението
на първоинстанционния съд по отношение на възложителя на работа и постановява
решение, с което уважава иска на увреденото лице за обезщетение на причинените
му вреди.
2. Ако използваме същия пример за непозволено увреждане, но нека сега съдът
да уважи предявения иск на увреденото лице и да постанови осъдително решение
спрямо делинквента и възложителя на работа. Делинквентът обжалва осъдителното
решение и въззивният съд приема, че не е извършено противоправно деяние (което е

3

При неизбежна отбрана за причинените вреди на нападателя отбраняващия не носи както
наказателна отговорност, така и гражданска.
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общ факт за другарите), отменява решението и постановява друго, с което отхвърля
иска на увреденото лице (ищец в първоинстанционното производство). Първоинстанционното решение ще е влязло в сила за възложителя на работа, тъй като той не го е
обжалвал, съдът няма задължение да го конституира като страна във въззивното производство, няма задължение и да отмени решението спрямо него, въпреки че основанието за отмяна се отнася до общ факт между другарите – наличието или липсата на
изпълнителното деяние на непозволеното увреждане.
3. Кредитор, който предявява иск едновременно срещу главния длъжник и срещу
поръчителя. Първоинстанционният съд постановява осъдително решение спрямо
главния длъжник и поръчителя. Главният длъжник обжалва решението като неправилно, поради това, че претенцията на кредитора-ищец се основава на нищожен договор. Второинстанционният съд отменява решението и след като приема, че договорът
между кредитора и главния длъжник е нищожен, постановява решение, с което отхвърля претенцията на кредитора. Решението на първоинстанционния съд е влязло в
сила по отношение на поръчителя и неговата отговорност, която е акцесорна и следва
съдбата на главното задължение, се основава на нищожен договор, тъй като това е установено от въззивния съд.
4. Като използваме предходния пример да приемем, че съдът постанови решение, с което отхвърля иска на кредитора, поради това, че претенцията му се основава
на нищожен договор. Кредиторът подава въззивна жалба срещу решението на първоинстанционния съд, но насочена само срещу поръчителя. Второинстанционният съд
приема, че договорът е действителен, отменява решението и постановява друго, с което уважава иска срещу поръчителя. Отново сме изправени пред житейски, логичен и
правен абсурд, при който въпреки, че отговорността на поръчителя е допълнителна,
акцесорна и следва съдбата на главното задължение е ангажирана или по-точно казано главният длъжник не дължи, защото договорът е нищожен, но поръчителя следва
да изпълни задължение, произтичащо от същия нищожен договор.
Изложените примери ясно илюстрират несправедливото положение, в което са
поставени обикновените другари. Постановяването на различни решения между обикновените другари, когато това се отнася до общите факти, не може да бъде преодоляно и чрез извънредните способи за съдебен контрол, както е предвидено в текста на
чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК за неучаствалия в делото необходим другар. В този случай разпоредбата на чл. 303, ал.1, т. 4 ГПК също ще бъде неприложима, тъй като за да се отменят две противоречиви решения е необходимо на първо място те да са постановени
между същите страни – предпоставка, която липсва при описаните хипотези. Считам,
че когато обжалваното решение се отнася до общите факти между обикновени другари и подлежи на отмяна, независимо дали необжалвалия обикновен другар е от страната на жалбоподателя или на въззиваемата страна, решението следва да се отмени и
спрямо необжалвалите обикновени другари, в противен случай може да се стигне до
постановяването на несправедливи и взаимоизключващи се решения. Нормата, която
урежда отмяна на решението по отношение на необжалвалите необходими другари е
императивна, поради което не може да се тълкува разширително или по аналогия, за
да се отменява решението и спрямо на необжалвалите обикновени другари. Посочената празнота в закона може да бъде преодоляна чрез изменение на действащата уредба, за да не се стигне до разрешение на разгледания проблем чрез тълкувателната дейност на ВКС.
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ГРАЖДАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ТРАКТАТ
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЖОН ЛОК
Синтия Христова
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

CIVIL MANAGEMENT IN THE SECOND TREATISE
OF JOHN LOCKE
Sintia Hristova
University of Veliko Turnovo „St. Cyril and St. Methodius”
Аbstract: In the natural state held by each individual the executive authority over the laws
of nature, will object that it is unreasonable that people judge themselves and that the
selfishness would make the people biased to themselves and to their friends. Only in the
moment of disintegration of management, the people have the right to restore it. The right of
this effort is invariably, it is in the very essence of the man as a rational being.
Кeywords: natural state,state of war, property, right of resistance, law of nature,
management
В естественото състояние всеки притежава изпълнителната власт
по отношение закона на природата, ще се отправи възражението, че е
неразумно людете да съдят сами по себе си и че себелюбието би направило
хората пристрастни към самите тях и към техните приятели.
Единствено в момент на разпадане на управлението народът е в правото
си да го възстанови. Правото на това усилие е неотменно, то е в самата
същност на човека като разумно същество.

Напълно основателно Вторият трактат на Джон Лок се смята за един от найвлиятелните текстове в историята на европейската политическа мисъл. Основополагащите за Лок понятия са: „естествено състояние”, „състояние на война”, „закон на природата”,”собственост” и „право на съпротива”.
Още в самото начало Лок предлага дефиниция за понятието „политическа
власт”. За да разберем правилно политическата власт, ние трябва да разгледаме в какво състояние се намират по природа всички хора. Две са основните характеристики на
естественото състояние: състояние на пълна свобода и състояние на равенство.
В състояние на пълна свобода хората се разпореждат със собственото си имущество и личност така както намерят за добре. При състояние на равенство цялата
власт и юрисдикция са реципрочни като никой не ги притежава в повече от другия.
Състоянието на свобода не е състояние на всепозволеност. Макар, че човек в това състояние притежава неограничена свобода да се разпорежда със своята личност и имущество въпреки това той няма свободата да унищожава себе си и или каквато и да
било друга твар в неговото притежание освен ако някаква по-благородна полза от
257

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

простото съхранение не го призове към това. Човек може да бъде изпълнител на закона на природата, като има право да наказва нарушителите. Човекът, който е бил ощетен, притежава правото да наказва и правото да иска обезщетение.
Естествената свобода не бива да се разбира като липса на всякакви ограничения
пред хората, понеже в естественото състояние те се ръководят от закона на природата.
Този закон учи всички хора, че те са равни и независими и че никой не трябва да накърнява живота, здравето, свободата или имуществото на друг човек. Ако управлението трябва да бъде лек за злините, а един човек, който има свободата да съди сам
себе си и да управлява множество хора и може да се разпорежда с всички тях, без
някой да има и най-малка свобода, що за управление е това?
Естественото състояние трябва да се разбира като определена форма на човешки
взаимоотношения; неговото наличие е без относително към степента на политически
опит на намиращите се в него хора; то може да съществува по всяко едно време в човешката история без да се изключва и бъдещето. Всички владетели и управници на
независими държави по целия свят се намират в естествено състояние един спрямо
друг, което показва, че това понятие е далеч по-всеобхватно. То трябва да се разбира
като определена форма на човешки взаимоотношения; неговото наличие е без относително към степента на политически опит на намиращите се в него хора. Определението на Лок за гражданско общество е: състояние, при което хората живеят при наличие
на някаква обща висша инстанция. В дефиницията „състояние на война” липсва ключовият термин „обща висша инстанция”. Употребата на сила без авторитет винаги
поставя онзи, който я използва в състояние на война. В естественото състояние всеки
притежава власт да изпълнява закона на природата.
Лок разграничава понятийно двете състояния. Той говори за ясната разлика между естественото състояние и състоянието на война, които независимо от обърканите
твърдения на някои люде, те са толкова отдалечени едно от друго, колкото състоянието на мир, добра воля, взаимопомощ и безопасност е отдалечено от състоянието на
злоба, враждебност, насилие и взаимно унижение. Колкото по-различно е естественото състояние от състоянието на война, толкова по-трудно става привеждането на доводи в полза на тезата, че хората доброволно го напускат, за да изградят политическо
или гражданско общество и да поемат свързаните с тях задължения.
Нито едно управление на земята не би могло да бъде сигурно и дълготрайно, ако
не се основава върху този неизбежен принцип на човешкото поведение. Хората неизменно действат, ръководени от него независимо от различните условия. Обща висша
инстанция, общ безпристрастен съдник, наличие на справедливи действащи закони,
упражняване на политическа власт – това са условията на гражданското общество,
които обясняват напускането на естественото състояние.
Следващата стъпка към умопостигането на „истинните принципи на управлението” и окончателното отхвърляне на патриархализма изисква обяснение на произхода
на собствеността. Човек е имал възможността да има собственост върху толкова земя,
колкото е могъл да обработи. Собствеността е нещо частно – трудът и нещо общо –
земята. Тя не трябва да надхвърля онова, което може да използва без да похаби.
Нов фактор за Лок станали парите, които идват на света по силата на естественото развитие. В началото хората са разменяли недълготрайни срещу по-трайни храни; по-късно те са започнали да разменят предмети срещу парче метал, който им е харесвал. Накрая те са се споразумели да използват тази размяна на редки и трайни неща – късове сребро и злато. Така са влезли в употреба парите, тоест нещо дълготрайно, което хората биха могли да съхраняват без да се развали и което по взаимно съгласие приемат за размяна срещу действително полезни, но недълготрайни средства за
съществувание. Чрез тях станал възможен не само икономическия растеж, но и иконо258
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мическото неравенство. Хората биват принудени бързо да се организират в общество.
Затова „мъдър и богоподобен владетел” е онзи, който установи закони за свободата,
осигуряващи защитата на честното трудолюбие на хората.
Гражданското общество е създадено от човека, за да служи на великата цел –
съхраняването на човешкия живот, свобода и имущество, и за да се осигурят необходимите за това средства – политическа власт, закони и съдилища. За разрешаване на
възникналите спорни въпроси е бил необходим нов принцип – мажоритарният. Според закона на природата и разума, цялото трябва да се подчини на действието на мнозинството. Съгласието на мнозинството е в основата на легитимността на всяка форма
на управление. Разделената и ограничената политическа власт са първоизточниците
на законодателната и изпълнителната власт в гражданското общество. Установяването на законодателната власт е основополагащият закон за всички държави. Тя е не само върховната в една държава, но е свещена и неизменна в онези ръце, в които
обществото веднъж я е поверило. Основният принцип за разделението на политическата власт е задължителен за доброто управление, понеже изкушенията биха били
твърде силни за слабостта човешка и онези, които създават законите, могат да поискат
и да следят за тяхното изпълнение, а това ще доведе до пренебрегване на публичното
благо в полза на частния интерес.
Лок отказва да даде еднозначен отговор на един от въпросите за европейската
политическа теория. Вместо да рефлектира върху „най-добрата форма на управление”, той предлага двата основни принципа на гражданското управление – мажоритарният принцип и разделението на политическата власт. Политическата теория на
Лок не цели умопостигането на „идеална държава”, а формулирането на принципи,
чието спазване гарантира, че целта, поради която хората са встъпили в обществото,
ще бъде и единствената цел за управляващите. Всяка форма на управление, в която
действат тези принципи, е добра, понеже ще осигури спазването на естествения закон
и съхраняването на живота на хората. Но Лок изрично подчертава, че абсолютната
монархия не може да бъде форма на гражданско управление.
Гражданското общество възниква чрез договор, чрез съгласието на всеки участник в този договор да се поемат ограничения в полза на общото благо. Както произтичащата от естествения закон власт на народа, така и законодателната власт в гражданското общество са върховни, но те никога не могат да се противопоставят една на
друга, понеже условията, при която действа едната, изключва действието на другата.
Докато има гражданско управление народът не може да упражнява своята власт. Това
е възможно единствено при „разпадане на управлението.”
За Лок политическото измерение на естествения закон е безспорно. Задълженията, произтичащи от закона на природата, не изчезват в обществото, само в повече
от случаите биват ясно изразени и според човешките закони биват съпътствани от известни наказания, задължаващи придържането към тях. По този начин природния закон застава като вечно правило пред всички хора без да се изключват и законодателите. Правилата, които те определят за постъпките на други люде, подобно на
собствените им и чужди действия, трябва да бъдат в съответствие с природния закон,
тоест с волята на Божия, чието проявление той изявява; и понеже част от него е съхраняването на човечеството, нито една човешка санкция не може да бъде подходяща и
обоснована, ако му противостои.
„Никъде не съм открил по-ясно обяснение на собствеността от направеното в една книга със заглавие „Два трактата за управлението”. Тази оценка е дадена от самия
Джон Лок в препоръката му към един млад джентълмен, силно желаещ „да вникне в
устройството на управлението и истинските интереси на своята страна”.
259
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В естественото състояние изпълнението на природния закон е поставено в ръцете на всеки човек, за да бъдат възпирани всички хора от посегателството върху правата на другите и от взаимно нараняване, както и да се съблюдава закона на природата,
който изисква мир и съхранение на цялото човечество; по този начин всеки има право
да наказва престъпилите този закон в степен, която би възпрепятствала нарушаването
му. В противен случай законът на природата, както и всички други закони, засягащи
хората по света, би бил безполезен, ако в естественото състояние един човек може да
накаже друг за някаква злина, която е извършил, то следователно всеки може да
постъпи така.
В естественото състояние всеки притежава изпълнителната власт по отношение
закона на природата, ще се отправи възражението, че е неразумно людете да съдят сами по себе си и че себелюбието би направило хората пристрастни към самите тях и
към техните приятели. От друга страна, злонамереността, страстта и отмъщението ще
ги тласнат твърде далеч в наказването на другите, от което не ще последва нищо друго освен смут и безредие.
Идва и моментът, в който трябва да си зададем въпроса: Къде хората са и били
ли са те някога въобще в такова естествено състояние? Засега ще бъде достатъчно да
отговорим, че доколкото всички владетели и управници на независими държави по
целия свят се намират в естествено състояние един спрямо друг, то очевидно светът
никога не е бил, нито пък ще бъде лишен от голям брой хора, намиращи се в това състояние.
Само народът може да отсъди дали е дошъл моментът, в който той трябва да упражни върховната си власт. Единствено в момент на разпадане на управлението народът е в правото си да го възстанови. Правото на това усилие е неотменно, то е в самата същност на човека като разумно същество.
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Abstract: This report is considered as official doctrines and political consequences both
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1. Въведение
След двете световни войни европейските народи бяха въвлечени в нов сблъсък –
Студената война. Противопоставянето на двете Суперсили отприщи позабравения импулс на съзидателната стара европейска култура. Така се появи идеята за „европейска
идентичност“, която породи най-оригиналният политически проект на XX в. – създаването на европейска интеграционна общност. Изправена пред проблема за своята сигурност, Европа създаде Западноевропейски съюз (ЗЕС), макар да продължи да се осланя преди всичко на Северноатлантическия съюз (НАТО).
След падането на Берлинската стена и разпадането на СССР на съставните му
части Европа бе изправена пред нови предизвикателства. Тя не успя да обуздае възродените национализми и те се превърнаха в нейната „Ахилесова пета”. Опитите на
Европейската общност да се справи с етническите, религиозните и политическите
противоречия в Югославия през 1991-1993 г. претърпяха провал, тъй като през тези
години тя бе ангажирана предимно със собственото си преобразуване в Европейски
съюз (ЕС). Но имаше и друга причина. Най-критичната точка в Стария свят се оказаха
Балканите. След разпадането на Организация на Варшавския договор западноевропейците продължиха да гледат на Балканите като на „апендикс на Европа“, който
трябва да бъде изрязан в името на доброто й здраве. Един добре познат рефрен е достатъчно показателен за настроенията през този период – че всеки опит за европеизиране на Балканите неминуемо ще доведе до „балканизиране на Европа“. Така определянето на балканските народи като културно несъвместими със западноевропейците
допринесе за провала на ЕС да се превърне в главен регулатор на европейските кризи.
Докато изчакваха търпеливо международната общност да се убеди в провала на
Европа, САЩ не просто стояха отстрани и наблюдаваха, но и помогнаха това
наистина да се случи – хитро подхранваните етнически конфликти в Босна, Косово и
261

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

Югославия даваха така желаните поводи за щатска намеса във вътрешноевропейските
противоречия [9]. Русия също се опитваше да възвърне поне частично изгубените си
позиции на Балканите, противопоставяйки се на бомбардирането на сръбските позиции в Босна без мандат на Съвета за сигурност на ООН и установявайки военен контингент в северозападната част на Косово.
Понесла тези тежки удари, Европа започва да преодолява своите предразсъдъци
към Балканите и осъзнавайки собствената си слабост откъм парадипломатически
средства за постигане на своите цели, незабавно пое курс към създаване на Обща
европейска политика на сигурност и отбрана в рамките на Общата политика в областта на външните отношения и сигурността, фиксирана в Договора на Европейския
съюз от Амстердам (юни 1999 г.)[13]. С наложителното интегриране на ЗЕС в ЕС се
зае бившият генерален секретар на НАТО – Хавиер Солана, без този път да има американски посланик до себе си.
След атентатите от 11 септември 2001 г. се откроиха различните подходи на
САЩ и на ЕС в борбата с международния тероризъм[12]. Приетата през септември
2002 г. от САЩ нова Стратегия за национална сигурност акцентира предимно върху
превантивни военни действия по света. В последвалата обстановка на изтъняване на
евроатлантическата връзка по повод американската Война в Ирак европейците организираха широка обществена дискусия по въпросите на европейската сигурност [10].
Така се появи първата Стратегия за сигурността на ЕС (декември 2003 г.) [1]. Найсъщественото различие от американския й аналог бе убедеността в невъзможността на
военно решение в борбата с тероризма. Вместо да се предприемат превантивни военни мерки за предотвратяване на заплахите, идващи от трети страни, ЕС настояваше за
добре функциониращи международни институции и укрепване ролята на ООН за гарантиране на световния мир. На Балканите вече не се гледаше като на „заден двор“ и
не се търсеше разделителна линия с тях, a се пое курс към консолидирането им като
партньор от изключително важно значение.
Нарастващата динамизация на международните процеси в началото на ХХІ в.
утвърди разбирането за сигурността като предпоставка за развитието на европейското
общество. Така Европейската стратегия за сигурност получи своеобразно естествено
допълнение – приетата през 2010 г. Европейска стратегия за вътрешна сигурност.
Макар сама по себе си да не бе насочена към създаване на нови компетенции, тя очерта насоките за действие относно възникналите съвременни заплахи и предизвикателства пред сигурността на ЕС, на неговите държави-членки, на всеки европейски гражданин. Двете стратегии за сигурността на ЕС са неразривно свързани европейски отговори на предизвикателствата на новата среда на международна сигурност от началото на ХХІ столетие [5].
І. ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ ОТ ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА
Първоначалният вариант на Европейската стратегия за сигурност бе изработен
под ръководството на генералния секретар на ЕС – Хавиер Солана, през юни 2003 г., а
през септември с. г. бе договорен и окончателният текст, приет на 12 декември. [2].
Целта на Стратегията за сигурност на ЕС е не да сдържа, а да успокоява третите страни чрез сътрудничество в широк спектър от области. Този дълбоко вложен
смисъл на Европейската стратегия за сигурност (ЕСС) е схванат и от неевропейците.
Както отбелязва Гарет Еванс – бивш външен министър на Австралия, тя цели „консултация, а не конфронтация; успокояване, а не сдържане; прозрачност, а не секретност; превенция, а не последващи действия и взаимозависимост, а не едностранна доминация”[3]. Европейската стратегия за сигурност търси подкрепа от ООН като клю262
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чов фактор за гарантиране на международната сигурност. От нея се вижда как европейците благоговеят пред международното право. Те имат смелостта да признаят, че
никоя държава (която и да е тя) не е в състояние да се справи със сложните проблеми
на съвремието и сама да гарантира собствената си сигурност. Както и че адекватният
отговор на международния тероризъм не е войната с него, а борбата за изкореняване
на причините, подхранващи непрекъснато това явление.
Европейската стратегия за сигурност е структурирана в три части – заплахи,
стратегически цели и политически последици.
1. Основни заплахи
 Международен тероризъм – той подкопава устоите на европейското общество и представлява нарастваща стратегическа опасност за цяла Европа. Тероризмът е с
глобален мащаб и в днешно време се свързва преди всичко с крайния религиозен
екстремизъм. Той става все по-обезпечен и е готов да си служи с всякакви средства, за
да нанася колосални материални и човешки щети.
 Разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) – най-голямата заплаха за сигурността в Европа. Този въпрос бе уреден с международни договори
под егидата на ООН, но през последните години светът навлиза в опасен период на
превъоръжаване. Допълнителен фактор на несигурност е напредъкът в развитието на
биологическите науки, който дава възможности за създаване на нови биологически и
химически оръжия, радиоактивни вещества, нанотехнологиите като цяло. Най-лошият
сценарии е попадането на такива оръжия и технологии в ръцете на терористични групировки.
 Регионални конфликти – конфликтите могат да доведат до екстремизъм, тероризъм и ерозия на държавността. Така те могат да се превърнат в причина за по-голямо търсене и намиране на канали за снабдяване с оръжие за масово унищожение. Решаването на регионалните „замразени“ конфликти на практика е най-добрият начин
за справяне с глобалните предизвикателства и заплахи.
 Дефицит на държавност – лошото управление, корупцията, злоупотребите с
власт, отслабените институции и гражданските конфликти разяждат държавите отвътре. Вътрешната опасност е обусловена преди всичко от вилнеещите в подобни страни
организирана престъпност и тероризъм. Дефицитът на държавност води до нестабилност на целия регион, превръща се в проблем от първостепенно значение за сигурността на Европа и подкопава управлението в глобален мащаб.
2. Стратегически цели
 Предприемане на действия срещу заплахите – мерките включват европейска
заповед за арест; действия за борба с финансирането на тероризма; споразумение за
правна взаимопомощ със САЩ; програма за укрепване на Международната агенция
за атомна енергия и всеобщо стриктно спазване на договорите за неразпространение
на ОМУ; разрешаване на регионалните конфликти; възстановяване на страните с дефицит на държавност.
 Изграждане на сигурност в съседните региони – от общ европейски интерес
е в крайграничните на ЕС държави да има добро, стабилно управление. Съседни
страни, в които процъфтява организираната престъпност, има сериозни конфликти,
проблемни общества и прекалено висок прираст на населението, представляват
проблем за Европа[11].
 Международен ред, основан на ефикасен многостранен подход – основна цел
на ЕС е създаване на една по-силна международна общност, добре функциониращи
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международни институции, укрепване ролята на ООН и основан на правила международен ред. Този правов ред следва да се развива като отговор на новите предизвикателства, пред които се изправя не само Европа, но и светът – тероризъм, разпространение на ОМУ, регионални конфликти, глобалното затопляне, достъп до енергийни
ресурси.
3. Политически последици
 Тенденция за отваряне на пространствата, носеща както позитиви, така и негативи.
 Непрекъснат имиграционен поток – хората напускат домовете си и търсят
спасение, повече сигурност за себе си и за своите близки.
 Бедност и болести, които вземат превес на юг от Екватора.
 Постоянно наличие на конфликти в различни региони, отразяващи се пагубно
върху социалната инфраструктура: разрушаване на доверието в институциите; възпрепятстване на инвестициите, а оттам и на осъществяването на нормална икономическа
дейност; насърчаване на организираната престъпност, която е тясно свързана чрез
различни канали с тероризма.
 Непрекъснат цикъл от конфликти, несигурност и бедност, в който някои държави и региони са въвлечени умишлено поради геополитическото им стратегическо
местоположение и постоянната надпревара на Великите сили за природни ресурси –
вода, нефт, газ. Не трябва да се забравя и глобалното затопляне, което ще предизвика
бъдещи имиграционни движения и допълнителни сътресения в международните и
между континентални отношения.
Всъщност визираните в Стратегията за сигурност на ЕС проблеми засягат както
външната, така и вътрешната му сигурност. Те показват как през XXI в. сигурността е
инструмент на споделения суверенитет, който налага преразпределяне на отговорностите. На Срещата на върха на ООН през 2005 г. бе постигнато общо съгласие, че
„имаме обща отговорност да защитим народите от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпления срещу човечеството“. За да бъде изградена
Европа на сигурността в един по-добър свят, е необходимо ЕС не само да поеме основните задължения за собствената си сигурност, а и отговорностите си като глобална
сила за международната стабилност.[4]
4.
Нерешени въпроси в Стратегията за сигурност на Европейския съюз
Струва ни се, че пред ЕС все още стоят открити няколко насъщни стратегически
въпроси в областта на външната му сигурност.
 Определен проблем е, че ЕС все още разчита повече на НАТО, отколкото на
самия себе си. Отчитайки това, на 8-и март тази година председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призова Европейския парламент да подкрепи инициативата за създаване на европейска армия, с която „заедно да носим отговорността на
Европа за събитията в света“. Обединена Европа трябва да следва по-плътно своите
интереси и да не допуска друг да предизвиква несигурност и да диктува събитията
както в Стария свят, така и в другите части на планетата.
 Сериозен проблем остава наличието на „замразени конфликти“ като т. нар.
„Севернокипърска турска република”, Южна Осетия и Абхазия, самообявилата се
Приднестровска молдовска република, очертаващият се украински Донбас и други.
 Променянето на смисъла на инициативата „Източно партньорство“ от добросъседство към присъединяване към ЕС и стремежът на НАТО да опаше Русия от всички страни предизвикват естествената реакция на Москва, изправя Европа пред растяща несигурност, а света – пред опасността от нова Студена война.
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ІІ. СТРАТЕГИЯТА ЗА ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОТ 2010 ГОДИНА

Нарастващата в началото на ХХІ в. потребност от персонална и общностна
сигурност подтиква ЕС да вземе определени мерки и да предприеме редица действия,
за да отговори по-адекватно на възникващите заплахи и да повиши сигурността в
Европа. Влезлият през 2009 г. в сила Договор за функционирането на ЕС от Лисабон
[8] и насоките, дадени впоследствие в Стокхолмската програма и плана за действие
към нея, разкриват пред ЕС възможността за разработване на Стратегия за вътрешна сигурност (СВС) на ЕС, приета в началото на 2010 г. по време на испанското
ротационно председателство в управлението на Съюза[6].
1. Основни направления в стратегията
1.1. Борба с организираната престъпност
 Незаконните наркотици представляват огромна заплаха за здравето и безопасността на хората и на обществата в Европейския съюз. Всяка година около 6100
европейци умират от свръхдоза, а други 1700 души – от ХИВ/СПИН, свързани с
употребата на наркотици. Стотици хиляди страдат от тежки здравословни проблеми,
причинени от наркотици. Потреблението на наркотици остава високо, като дори една
четвърт от възрастните в ЕС (80 милиона души) са опитвали незаконни наркотични
вещества. Трафикът на наркотици е най-големият престъпен пазар в света и основен
източник на парични средства за престъпните групировки. Стратегията на ЕС за
борба с наркотиците за периода 2013-2020 г. набелязва нови насоки в областта на
борбата с трафика на наркотици. Първият доклад за пазарите на наркотици, изготвен
съвместно от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании
(ЕЦМНН) и Европол и публикуван през януари 2013 г., е значителна стъпка напред
към установяване на възникващите тенденции и насърчаване на синергиите между
отделните агенции[7].
 Трафикът на хора се смята за робството на нашето време. Само в ЕС стотици
хиляди души стават жертва на този трафик всяка година с цел сексуална експлоатация, принудителен труд, принудително просене, домашно прислужване или отнемане
на органи. Европейският съюз е хармонизирал законите на държавите-членки за борба
с трафика на хора и гарантира наличието на строги разпоредби за защита на жертвите.
В политиката му за борба с трафика на хора се прилага всеобхватният и мултидисциплинарен подход на 4-те „П“: предотвратяване, предпазване, преследване, партньорства. През 2013 г. е създадена Платформа на гражданското общество в ЕС за
борба с трафика на хора, която обединява усилията на повече от 100 организации.
 Корупцията е тясно свързана с организираната престъпност и често улеснява
незаконната търговия с цигари и наркотици, трафика на хора, проституцията, които
обикновена представляват трансрегионални заплахи. Срещу движената от печалбата
мотивация на престъпните групи са приети важни мерки за противодействие, като
създаването на служби за възстановяване на активи (СВА) в държавите-членки и
установяването на трансгранично сътрудничество между тях, предложението за
Четвърта директива срещу изпирането на пари и за регламент относно паричните преводи, както и споразумението за нова директива за обезпечаване и конфискация на незаконно придобито имущество.
 Прането на пари се състои в „изчистване“ на печалби от престъпления с цел
прикриване на незаконния им произход. Европейският съюз се бори с този проблем
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чрез регулиране на финансовите институции, като например изисква от тях да съобщават за всички подозрителни или необичайни транзакции.
 Фалшифицирането е глобален проблем, който има сериозни икономически и
социални последствия. През 2009 г., например, митническите органи по външните
граници на ЕС предотвратиха влизането на над 43 500 контейнера със стоки поради
подозрение в нарушаване на права върху интелектуална собственост. В тях е имало
общо 118 милиона артикула. Освен това фалшифицираните храни, лекарства, торове,
козметични продукти и продукти за децата носят сериозен риск за здравето и безопасността на хората. Разпространението на фалшиви продукти е не само по-лесно днес
поради повсеместното използване на интернет, но е и изключително доходоносен и
нискорисков бизнес. За да се попречи на търговията с такива продукти в ЕС, прилагането на правата върху интелектуална собственост в Съюза е подобрено и държавитечленки вече могат да използват ненаказателни санкции и мерки против фалшификаторите.
1.2. Предотвратяване на тероризма и борба с радикализацията
Заплахата от тероризъм няма граници. В рамките на европейското пространство
на свободно движение държавите от ЕС трябва да действат съгласувано, за да защитават демократичните ценности на обществата си, както и правата и свободите на
своите граждани. За да бъдат предотвратени терористични атаки, тероризмът трябва
да бъде изкоренен из основи, което означава предотвратяване включването на хората
в терористични организации и появата на нови поколения терористи. През септември
2011 г. Европейската комисия създаде Мрежата за осведоменост по въпросите на
радикализацията (RAN), даваща възможност на работещите в тази област лица на
място да се справят с проблемите, свързани с радикализирането и вербуването. За решаването на този насъщен проблем ЕС търси съдействието на САЩ, с които през
2010 г. приема съвместна Програма за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ), даваща възможност за идентифициране и проследяване на терористи
и на мрежи, които ги подпомагат, в целия свят.
За да могат да се справят с кризите в момента на възникването им, като терористичните актове в Бургас и Тулуза, държавите-членки са подпомогнати от Европол,
Евроюст, Центъра на ЕС за анализ на информация (IntCen) и правоприлагащи платформи като ATLAS. Мрежата на ЕС ATLAS, състояща се от специални интервенционни сили в 28-те държави-членки, продължава да развива своя капацитет. През април
2013 г. тя проведе успешно съвместни учения в отговор на симулирано координирано
терористично нападение в девет държави-членки.
1.3. Кибер престъпленията
С навлизането на домашното банкиране и пазаруването онлайн в ежедневието
ни рискът от киберпрестъпления нараства. Това е нискорискова, но печеливша престъпна дейност, която не познава граници. Кибер престъпленията могат да се извършват в големи мащаби и от разстояние. Отделни хора, предприятия, правителства
и дори цели общества могат да пострадат от онлайн измами и атаки, като например
кражба на самоличност, фишинг (примамване на хора да споделят чувствителни данни), спам, компютърни вируси и хакери. Информационните системи и инфраструктури са особено уязвими от атаки чрез ботнет (група заразени с вирус компютри, които
са под контрола на друг компютър без знанието на техните собственици). В специално проучване на Евробарометър относно киберсигурността 76 % от гражданите на ЕС
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смятат, че рискът да станат жертва на кибер престъпления се е увеличил през последните дванадесет месеца. Въз основа на описаното по-горе ЕС прие Директивата относно атаките срещу информационните системи, целяща хармонизация на наказателното право на държавите-членки относно тези престъпления (например, незаконен
достъп до информационни системи, незаконна намеса в системи и данни, незаконно
прихващане) и улесняване на сътрудничеството между правоприлагащите органи.
През февруари 2013 г. бе приета Стратегия на ЕС за киберсигурност, в която се
подчертава значението на сътрудничеството между публичния и частния сектор за подобряване на превенцията и повишаване на устойчивостта. В началото на 2013 г. към
Европол започна да работи Европейски център за борба с кибер престъпността
(ЕС3), който си сътрудничи с държавите-членки и бързо се превърна в център за контакти по въпросите на кибер престъпността.
1.4. Управление на общите външни граници
Наличието на общи външни граници изисква от всички държави на ЕС да инвестират в своята защита, за да гарантират сигурността в рамките на Съюза. Разходите по
управление на границите обаче са твърде високи за някои държави, особено за разположените по външните граници на Съюза, които са подложени на силен миграционен натиск. С Фонда за външните граници за периода 2007-2013 г. и Фонда
„Вътрешна сигурност“ за 2014-2020 г. се подпомагат държавите, за които контролирането на общите външни граници е тежко финансово бреме. Предприемат се мерки
за повишаване на знанията на граничните служители и на митническите, на полицейските и други органи по суша, море и въздух. Вече съществува по-стабилна основа,
даваща възможност да се определят и предприемат пропорционални и ефективни мерки по границите на Съюза. Важна мярка е влизането в сила в края на 2013 г. на
EUROSUR – мултифункционална система за откриване и предотвратяване на
трансграничната престъпност, която допринася и за спасяването на мигранти по
външните граници на Шенгенското пространство.
1.5. Управление на кризи и бедствия
За да предприеме ефективни действия във връзка с кризите, ЕС трябваше да отговори на основни въпроси (кой е отговорен за какво, кога, къде и как) и да използва
между секторен подход. Това доведе до съвместното предложение на Европейската
комисия и Европейския съвет по вътрешни дейности за решение на Съвета относно
прилагането на клаузата за солидарност, въведена с Договора от Лисабон (чл. 222),
което в момента се обсъжда с държавите-членки. Приемането му ще предостави
цялостен отговор на въпроса как ще се прилага клаузата за солидарност в ситуации,
при които „държава-членка стане обект на терористично нападение или жертва на
природно или предизвикано от човека бедствие“.
2. Бъдещи предизвикателства и заплахи
Това в най-общи линии са основните дейности и мерки, предприети от ЕС за засилване и укрепване на вътрешната сигурност. Струва ни се обаче, че Стратегията на
ЕС за вътрешната сигурност не отдава необходимото внимание на някои нарастващи
заплахи пред европейската сигурност. За какво става дума?
 В определен проблем се превръща възрастовата структура на ЕС, която може
да се дефинира като „застаряваща Европа“ – според публикувания доклад на ЕС за
застаряването, до 2060 г. почти една трета от европейците ще са над 65-годишна
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възраст, което поставя на дневен ред предстоящите тежки проблеми на социалната
сигурност, свързани с финансирането на пенсионните системи и на здравеопазването.
 Тази неблагоприятна перспектива поражда и друга: драстично намаляване
на хората в трудоспособна възраст – очаква се делът на населението на възраст
между 15 и 64 години да намалее от 67 до 56 процента. На практика това означава, че
вместо четирима, на всеки пенсиониран гражданин ще се падат само по двама работещи.
 Все по-осезаемо се чувства засилващият се имиграционен натиск над
Европа – през миналата година е отчетен три пъти по-голям брой на имигранти, като
очакванията са тази тенденция да се развие (данните от последния доклад на Европейската агенция за наблюдение на границите – Фронтекс, сочат, че над 270 000 са опитали да преминат незаконно границите на ЕС през миналата година, докато през 2013
броят им е бил малко под 100 000). След Студената война ЕС се превърна в предпочитана дестинация за имиграционните потоци в света, тъй като предлага по-голяма сигурност, по-добро заплащане, по-добри възможности за кариерно израстване, шансове
за по-добро образование, по-добро здравеопазване, въобще за по-висок стандарт на
живот. Проблемът пред ЕС всъщност е двуяк. От една страна, Европа се чувства
длъжна да осигури хуманитарна закрила на хора, търсещи спасение от различни конфликти по света, като същевременно тя може да се възползва, макар и частично, от
свежа квалифицирана работна ръка. От друга страна, обаче се изостря проблемът с
вътрешната сигурност на ЕС, тъй като прииждащите на вълни имигранти пораждат
конфликти с местното население, сред което започва да се шири ксенофобията. По-големият проблем се състои в това, че преобладаващата част от имигрантите са мюсюлмани, които не се превръщат в дисперсна общност, а се установяват съзнателно там,
където вече има формирани локални мюсюлмански мнозинства и на практика не се
интегрират в европейската общност.
 Масовото прииждане на мюсюлмани е „златен шанс” за ислямския фундаментализъм, който се опитва чрез интегриране на религия, държавност, политика,
модерни технологии, военни способности и тероризъм „да превземе Европа отвътре”.
Привържениците на политическия ислям отхвърлят демокрацията, правата на човека,
плурализма и си поставят за цел промяна на установения в Европа обществен ред.
Следователно, много важно е да се осъзнае опасността не само от „терористичния ислям”, но и от „политическия ислям”, целящ разрушаването на ЕС чрез неговата ерозия
отвътре.
 Макар за шест десетилетия ЕС да не допусна война между свои държавичленки, за което получи Нобелова награда за мир, пресилено би било да се твърди, че
липсва напрежение в самия Съюз – продължаващите вече цели десетилетия конфликти на Великобритания с Ирландия за Северна Ирландия, както и с Испания за
Гибралтар, са достатъчно красноречиви и неспособността на ЕС за тяхното регулиране не може да не буди тревога.
Въз основа на изложеното можем да заключим, че през последните дванадесет
години ЕС е постигнал видим напредък в усилията за гарантиране на външната и вътрешната си сигурност. Но изпълнението на съответните Европейски стратегии съвсем
не е приключило. За да могат да се реализират пълните възможности на ЕС в сферата
на сигурността, са необходими по-голяма политическа воля, повече съгласуваност и
по-голяма активност от всички държави-членки за укрепване на общностните способности за справяне със съществуващите и със зараждащите се нови заплахи в Европа.
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF PUBLIC SECTOR
Polina Nikolova Glindjurska
University of Veliko Turnovo „St. Cyril and St. Methodius”
Abstract: Тhe structure of the public sector is different in different countries. The control
plays the role of a feedback, providing the necessary information for management in public
organizations. The laws underpin the stable state government, making it fairly and reliably.
Effective governance is based on equality and routines. The good governance must be:
responsible, disciplined, organized, sustainable, effective and transparent.
Резюме: Структурата на публичния сектор е различна в отделните страни. Контролът играе ролята на обратна връзка, осигурявайки информация на управленските органи в организациите. Законите са в основата на стабилното управление, превръщайки го в справедливо. Ефективното управление се базира на равноправие. То
винаги е: отговорно, дисциплинирано, организирано, ефективно и прозрачно.
Key words: public institutions, Efficiency, law, justice, control, public organizations,
effective management.

Управлението на публичния сектор е процес на целенасочена човешка дейност.
Неговата структура, естествено, е различна в отделните страни. Съвременните тенденции към усъвършенстването на публичните организации са ориентирани към увеличаване ефективността на тяхната дейност, чрез подобряване както на административните дейности, така и на предоставяните услуги в полза на обществото. За да бъде ефективно това управление, е нужно неотлъчното преследване на набелязаните цели и тяхното постигане в най-кратки срокове, като броят на нежеланите отклонения трябва да
се сведе до минимум, да се спазва балансираността между приходи и разходи. За
постигане на целите, от голяма важност е рационалното използване на ресурсите, защото те са ограничени, което налага воденето на отчети за това какви дейности са извършени и какви разходи са направени за тях.
Разграничаването между ефективността на управлението в частния и държавния
сектор, се свежда главно до това, че ефективността на частния се измерва с мащабността на производството и печалбата, а тази на публичния/държавния – с това да се
предоставят публични услуги и блага в различни области, а тези услуги и блага се
финансират чрез данъчните приходи. Публичните организации не се стремят към печалба или изгода, те работят за гражданите и защитават техните интереси.
В статията „Измерване ефективността на публичните организации”, проф.
Христо Христов казва, че законодателите, административните служители и гражданите оценяват дейността на публичните институции от различна гледна точка. Гражда270
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ните се интересуват от услугите, законодателят – от решаването на въпросите, свързани с размера на отделените средства от бюджета, което изисква той да разполага с информация за характера на изпълняваните дейности и постигнатите резултати. Административните служители се интересуват от изпълнението на целите, поставени от
административния орган за управление. [1]
Ефективността на публичния сектор зависи от:
- прозрачността
- равноправието
- законоустановения ред
- контрола
- знанията и компетенциите на управляващите
- качеството на предоставяните услуги
За да бъде едно управление ефективно, то трябва да бъде прозрачно, както и
съобразено с нормативната база. Нещо повече – законите стоят в основата на стабилното държавно управление, като го превръщат в справедливо и надеждно. Ефективното управление се базира на равноправие и установен ред. Според Фредерик Бастиа –
френски философ и публицист, при отсъствието или неспазването на нормативния
акт, обществото просто ще се изгуби, ще спре да съществува, ще изчезне. Законът и
нашият собствен морал ни дават представа за това кое е правилно и кое не е. [2]
Именно, за да не изчезне обществото, е нужно то да бъде ръководено по равноправен
и справедлив начин, а законът е гарант за това. Не бива да се допуска разделение в
действието на закона. Ако веднъж си затвори очите пред една несправедливост, то тя
ще продължи да се повтаря и ще се превърне във всеобхватна, а ефективното управление в никакъв случай не е несправедливо. Целта на закона е да бъде пречка пред това
и да защитава интересите и правата на обществото.
Липсата на прозрачност в управлението създава неблагоприятни условия за развитие, това е предпоставка за наличието на множество злоупотреби и измами, като се
преследват лични цели, облаги, вземане на рушвети. Всичко това може да се определи като пречка пред осъществяването на работния процес, възпрепятства се изпълнението на различните задачи и операции, което от своя страна забавя постигането на
целите. По този начин се намалява ефективността на извършваната работа и качеството на обслужване. Изборът на прозрачно управление е добър способ за превенция от
подобни, както и други незаконни действия. Благодарение на откритостта, в управлението се установява законност, доброто функциониране на дадената институция, а от
тук - високата й ефективност и производителност. Оправдава се гласуваното доверие.
Доброто управление задължително е: отговорно, дисциплинирано, организирано, устойчиво, ефективно и прозрачно.
Без закони, съществуването на една държава би било немислимо. Когато властва
справедливият закон, тогава се създадат здрави основи за управление. Според адвокат
Николай Антов, темата за справедливостта е една от най-често срещаните. В частност,
засегната е справедливостта в отношенията между хората, която се защитава от държавата, в лицето на нейните институции. А именно това е ефективното управление –
основано на справедливост, която дава усещане за равенство у гражданите; основано
на компетентност; знания; отговорност; лоялност; сигурност; отдаденост, без да се
търси лична изгода и облага; управление, основано на закон, който стриктно се спазва. Това са предпоставките за ефективно управление, което работи в интерес на гражданите, което ще води до осъществяването на набелязаните цели и ще дава положителни резултати, благодарение на които обществото ще се развива, ще върви напред и
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ще се усъвършенства. А целите, които публичните институции преследват, трябва да
насърчават това развитие, доброто управление, да са свързани с обслужване на населението и предоставяне на услуги в негова полза.
В „Измерване ефективността на публичните организации”, според проф. Христов
ефективността не се разглежда само като икономичност. Според него е неправилно
анализирането на ефективността като възможно най-малки разходи за създаването на
определен продукт. Проф. Христов смята, че поне две неща елиминират подобна дефиниция: първото, малките разходи са синоним на бедност и ниско качество; второто,
може да се произведе много икономично един продукт и той да бъде безполезен за
индивида и обществото. От тук следва изводът, че ефективността е симбиоза между
икономичност и полезност. [3]
Елементи на управлението на публичния сектор са: обекти на управление, субекти на управление, управленски процес. Субектите на управление са именно ръководителите, които трябва да използват най-подходящите принципи, подходи и методи, с
които да насърчават работата на обектите на управление, за да се осъществява ефективно управленския процес, а той, от своя страна, се характеризира с обвързването на
ресурсите и поставените задачи, чрез което се постигат набелязаните от организацията цели. Освен това, управленският процес се определя и като съвкупност от взаимосвързани управленски функции, например: планиране, контрол, организиране, ръководене, регулиране и др.
В „Управление на публичния сектор”, проф. Христов посочва някои от институциите и организациите, които работят в публичен интерес, а именно: държавни, общински, обществени, частни, кооперативни, търговски, производствени, земеделски,
академични, политически, религиозни и други. Относно изпълнението на функциите в
публичния сектор, в същия труд, проф. Христов посочва и някои от дейностите, които
държавата трябва да извършва, например: приемането на закони, които да регламентират нейните икономически и социални отговорности; създаването на институции,
които да осъществяват тяхното изпълнение; концентрирането на ресурси, чрез които
се финансират разнообразни дейности. [4]
В публичния сектор се откроява и необходимостта от контрол – чрез него се проверява изпълнението на поставените задачи; благодарение на контрола, правейки се
съпоставка между фактическото състояние и установените стандарти, могат да бъдат
открити навреме нежелани отклонения, както и да се установят причините, довели до
тях. Следващата стъпка е тяхното премахване, с което ще се подпомогне нормалното
протичане на работния процес. Контролът играе ролята на обратна връзка, осигурявайки необходимата информация на управленските органи в публичните организации;
чрез него се постига оптимизирането на процесите в публичния сектор. Контролът
там се осъществява в две направления, а именно: контрол върху управлението и контрол върху изпълнението. Контролът и ръководството са присъщи на управлението.
При тях се откроява възможността да бъдат съсредоточени в правомощията както на
един, така и на повече държавни органи.
За просперитета на държавния сектор е нужно управляващите да притежават необходимите знания и компетенции, които да им помагат за оптималното решаване на
важни задачи в процеса на управление, което съдейства за постигането на желаните
резултати. Динамиката на съвременната среда изправя ръководителите пред сложни
предизвикателства, които те трябва да съумеят да решат по възможно най-добрия начин, а в някои ситуации това изисква незабавно и адекватно реагиране, за да не се отклоняват от правилото за осъществяването на ефективно управление. Търсенето на
нови възможности за развитие и усъвършенстване също е част от просперитета на организациите, защото светът се променя, навлизат все повече нови технологии, с по272
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мощта на които публичните институции, администрации и организации могат да подпомогнат държавното управление. Така предоставянето на услуги ще бъде по-бързо,
по-качествено и по-ползотворно. Обществеността трябва да се интересува, да вижда и
да бъде запозната с извършваните дейности в публичния сектор, което налага необходимостта от прозрачност, сигурност, достъп до информация и, разбира се, законност в
сектора. По този начин ще се създаде доверие у гражданите.
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ПОЕМАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ СМЪРТ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ
Цветелина Тодорова Николова
Бургаски свободен университет

TAKING OVER THE MANAGEMENT OF A COMMERCIAL
ENTERPRISE IN CASE OF DEATH OF THE SOLE TRADER
Tsvetelina Todorova Nikolova
Burgas Free University

Целта на изложението е да се изяснят правните последици при смърт на едноличен търговец (ЕТ), както и проблемите, свързани с откриването на наследството на
ЕТ, наследствената маса на наследодателя, проблемите с приемане на наследството на
ЕТ, най-вече правните последици от поемането или не поемането на предприятието на
ЕТ.
Едноличния търговец, съгласно разпоредбите на Търговския закон, е търговецфизическо лице, което извършва по занятие търговска дейност, изразяваща се в
сключването и изпълнението на търговски сделки. ЕТ притежава общите белези на
търговеца – фирма, седалище, предмет на дейност, също така подлежи на задължително вписване в търговския регистър, съгласно Закона за търговския регистър. В
Решение № 478/3.V.1994 г. бившия Върховен съд е имал възможността да изясни
правната същност на едноличния търговец и да даде отговор на въпроса дали ЕТ е
отделен правен субект, различен от физическото лице. Съгласно цитираното решение,
ВС приема, че не може да се говори за отделни правни субекти, тъй като още от систематичното място на разпоредбата се разбира, че ЕТ е търговец – физическо лице. В
тази връзка е и Тълкувателно решение № 2 от 2001 г. на ОСГК на ВКС.
Тъй като вече стана ясно, че ЕТ не е различно от физическото лице, следва въпроса дали началото и края на съществуването на търговското предприятие следва да
се различава от раждането и смъртта на физическото лице, което е негов притежател.
Предприятието възниква чрез създаването на неговата организационна структура и
преустановява съществуването си чрез преустановяването на неговата организация и
неговото действие. В теорията се приема, че не е пречка предприятието на ЕТ да бъде
предмет на завещатели разпоредби. В Решение № 491/22.07.2005 г. ВКС приема, че са
възможни само две хипотези на прехвърляне на предприятието на ЕТ – чрез правна
сделка, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от ТЗ и чрез наследяване при смърт.
Със смъртта на търговеца-физическо лице то престава да бъде правен субект и
носител на права и задължения, но търговското предприятие остава обект след неговата смърт и правата, задълженията и фактическите отношения на ЕТ представляват
съставна част от неговото наследство.
Освен това ЕТ може да завещае предприятието си на определено лице. Според
някои автори, тази теза би била неприложима поради факта, че ТЗ предвижда определена форма за сключването на търговска сделка, в случая едностранна правна сделка,
която поражда действие с оглед смъртта на търговеца. Завещанието съгласно Закона
за наследството е също строго определен формален акт – то може да бъде саморъчно
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или нотариално. Проблем би настъпил в случаите, в които завещанието е саморъчно.
В теорията някои автори приемат, че след като със саморъчно завещание могат да се
завещават всякакви права, дори вещни права върху недвижими имоти, това би следвало да се приложи и относно прехвърлянето на предприятието. Друга част от авторите
считат, че Търговския закон е специален по отношение на Закона за наследството, тъй
като тук става въпрос за тесен кръг обществени отношения, които засягат интересите
на по-широк кръг от лица, каквито биха били кредиторите на ЕТ.
Важно е да се уточни, че предприятието може да бъде прехвърлено както със
общо завещателно разпореждане на цялото имущество, включващо и предприятието
на ЕТ, така и отделно самото предприятие. В правната теория обаче се счита за
прието, че прехвърлянето на предприятието става само със завещание, а не със завет и
това произлиза именно от правната му същност – съвкупност от права и задължения и
фактически отношения, а не конкретно имуществено право.
Търговското предприятие е съвкупност от права и задължения и фактически отношения и като такова, то става неразделна част от наследствената маса на наследодателя заедно с личното му имущество. Но въпреки, че това е специфичен случай на
наследяване, Закона на наследството не съдържа никакви по-особени правила за наследяване на предприятие на ЕТ. Следователно предприятието на ЕТ се наследява по
общите правила на ЗН – чл. 5 и чл. 9, ал. 1 от ЗН по пътя на универсалното правоприемство върху неговите наследници.
Всеки един от наследниците на ЕТ може да приеме или да направи отказ от
наследството, което включва и предприятието като съвкупност от права и задължения
и фактически отношения. В случаите, когато наследството бъде прието и дейността на
ЕТ продължена, е възможно да има разминаване при разпределението на размерите на
дяловете на наследниците на физическото лице, различни от общите разпоредби на
Закона за наследството, тъй като чрез постигане на споразумение, наследниците предоставят възможността един от наследниците /правоприемник/ да придобие еднолично търговското предприятие на ЕТ в неговата цялост. С Решение № 491/22.07.2005 г.
ВКС приема, че поемането на фирмата, наред с предприятието, способ за
прекратяване на съсобствеността по отношение на имуществото на ЕТ – т.е. само този
наследник, който поема търговското предприятие е този, който има всички права и
задължения, произтичащи от ЕТ.
След приемане на предприятието на ЕТ наследникът става правоприемник на
всички включени в него права и задължения на починалия търговец. В случаите,
когато дяловете на останалите наследници са придобити от приемателя по реда на
чл. 15, ал. 1 ТЗ, спрямо тях намират приложение нормите на чл. 15, ал. 3 и чл. 16а.
Но какви са правните последици при смъртта на ЕТ в случаите, на отказ от
наследство и приемане на наследството със и без продължаване на дейността на ЕТ.
В хипотезата, когато наследниците упражнят правото си на наследяване с което
правят отказ от наследство с изрично писмено заявление до районния съд по местооткриване на наследството, което се вписва с особена книга, те изразяват нежеланието
си да придобият наследството дори в случаите, когато в наследствената маса са
включени правата и задълженията на ЕТ. В тези случай отказалият се губи правото да
приеме наследството. Но тук трябва да се направи разграничени с хипотезата, в която
наследството е прието и наследниците на ЕТ не поемат предприятието.
Когато наследството бъде прието, наследниците имат две възможности: 1) да не
продължат дейността на предприятието на ЕТ; 2) да „поемат“ дейността на ЕТ.
Интересна би била хипотезата, в която наследниците приемат наследството и не
поемат дейността на предприятието на ЕТ. В такива случай, ВКС се е произнесъл по
този въпрос поради противоречива съдебна практика. В Решение № 437/07.01.2012
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ВКС приема, че ако „наследниците по закон на починалия собственик на ЕТ не желаят да извършват и да продължат търговската дейност на своя наследодател, не поемат предприятието и фирмата на едноличния търговец, отговарят за задълженията на
своя наследодател, които са възникнали в резултат на търговската му дейност, тъй като имуществото на физическото лице и на едноличния търговец са едно цяло и отговорността на едноличния търговец не е ограничена от имуществото на фирмата. Това
е така, тъй като ЕТ носи отговорност за задълженията си с цялото си имущество, независимо дали е част от предприятието на ЕТ, дали е лично имущество, или имущество
СИО, поради което и неговите наследници отговарят за тези задължения със същото
това имущество, независимо дали са поели или не са поели предприятието на ЕТ.“
Тук би следвало да се отбележи, че преминаването на правата и задълженията от
предприятието на ЕТ към наследствената маса на наследодателя, търговската дейност
следва да бъде прекратена. Това става по реда на чл. 60а, т. 2 от ТЗ, Закона за търговския регистър и Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, според които при смърт на ЕТ вписването на едноличния търговец се заличава от
Търговския регистър със заявление за вписване на обстоятелства относно едноличния
търговец /в случая става въпрос за прекратяване на търговската дейност на ЕТ/ заедно
с удостоверение за наследници, издадено от кмета на общината, на района или на
кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.
Значението на заличаването на ЕТ от Търговския регистър има оповестително
действие и целта му е да осведоми трети лица за актуалното правно състояние на
търговеца (Решение № 4355 от 06.04.2010 г. на ВАС). Според съдебната практика, дори „ЕТ да е заличен от регистъра и вече да не съществува като участник в търговския
оборот, придобитите от него права и поетите правни задължения не се погасяват и
могат да бъдат търсени от наследниците на физическото лице.“
Проблеми има обаче при обратната хипотеза, когато наследството е прието и
наследниците искат да поемат дейността на предприятието на ЕТ, заедно с фирмата.
Всъщност поемането на предприятието от наследниците се изразява в продължаване
на търговската дейност на наследодателя си. В теорията се приема, че още в заглавието на чл. 60 ТЗ „Прехвърляне на фирма“ се показва, че в основата на тази разпоредба
стои възможността да се запази фирмата на починал търговец, дори когато предприятието премине към неговите наследници.
Първата от тях е в случаите, когато наследодателят е оставил само един наследник и той като такъв иска да поеме предприятието на ЕТ. Но от тук следва въпросът
дали той трябва да е вече регистриран в Търговския регистър едноличен търговец,
или е възможно регистрирането му като такъв да стане към момента на подаването на
заявлението за поемане на предприятието на ЕТ. Важно е да се отбележи, че едноличен търговец може да бъде само едно физическо лице, което да отговаря на условията,
необходими за да се регистрира като ЕТ. В случаите, когато наследникът, който по
поема предприятието на ЕТ не е регистриран като такъв подлежи на първоначална регистрация. При регистрирането си като ЕТ той трябва да посочи фирмата на наследодателя, като към нея добави собственото си име съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 3
ТЗ. Съгласно Наредба № 1 в случаите на поемане на търговско предприятие на ЕТ от
наследник на основание чл. 60, ал. 2 от Търговския закон към заявлението за вписване на обстоятелства относно поемане на търговско предприятие, когато наследникът
не е регистриран като едноличен търговец, се прилага допълнително заявление за
първоначална регистрация по образец. Оттук следва извода, че за да може едно лице
да поеме предприятие, следва да бъде регистрирано като търговец към момента на
подаване на заявлението или да подаде заявление за първоначална регистрация заедно
с него.
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Втората хипотеза е, когато ЕТ оставя повече от един наследник, като всички желаят да продължат търговията и да поемат предприятието. В тези случай, продължаването на дейността на предприятието като ЕТ е невъзможно, тъй като ЕТ може да бъде
само едно физическо лице. В тези случаи в теорията се приема, че е възможен само
случая, в който следва да се осъществява обща дейност с общо предприятие, като
наследниците следва да образуват едно от посочените в ТЗ търговски дружества
Третия възможен вариант е в случаите, когато има няколко наследници, но само
един от тях желае да поеме дейността на ЕТ. ВКС приема, че при наследяването на ЕТ
и поемането на предприятието от наследниците възможно последните да постигнат
съгласие един от тях да поеме предприятието на ЕТ заедно с фирмата. Фирмата,
съгласно чл. 60, ал. 1 ТЗ, може да бъде прехвърлена само заедно с предприятието на
едноличния търговец. Съгласието, с който останалите наследници дават разрешение
за еднолично придобиване на търговското предприятие на един от тях следва да бъде
в дадено в предвидената от чл. 15, ал. 1 ТЗ форма, т. е. формата е същата, както за
прехвърляне на предприятието – писмена с нотариална заверка на подписите на всички наследници.
Наследяването на едноличния търговец, идентичен с физическото лице – наследодател – обхваща голям кръг обществени отношения, които не се разпростират само
по отношение на наследственото право, а засягат в най-голяма степен търговските
правоотношения. Поемането на търговското предприятие, като продължаване търговската дейност на починалия ЕТ, от своя страна засяга и правоотношенията, свързани
с: гражданското, административното, данъчното, трудовото и осигурителното право.
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РОЛЯТА НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ
ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРТИВНИЯ СЕКТОР
Никола Живков
Мариета Живкова
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. В. Търново

Резюме: Обликът на съвременния кооперативен сектор се определя от земеделски,
потребителни и трудовопроизводителни кооперации. В него има място и за други
форми на сдружаване, ако на първо място се предприемат действия за промени в
Закона за кооперациите и на второ място в уредбата и на други закони, регламентиращи дейности, които са по възможностите и на кооперациите.
Abstract: The appearance of modern cooperative sector is determined by the agricultural
and user cooperative. There is room for other forms of association. But in first place there
will have to be some improvements to the Cooperative law and after that in the regulation
and other laws regulating cooperatives.
Ключови думи: земеделски кооперации, трудовопроизводителни кооперации, взаимоспомагателни кредитни кооперации, водни кооперации, горски кооперации.
Key words: agricultural cooperatives, cooperative enterprises, water cooperatives, forest
cooperatives.

Увод
Кооперацията като форма на сдружаване възниква за пръв път в Англия с цел
удовлетворяване потребностите на своите член-кооператори и подпомагане на тяхната
дейност. За първообраз на кооперацията се приема „Рочдалското дружество на честните пионери”, основано на 28.10.1844 г.
Кооперацията има своите дълбоки корени и в българския стопански и икономически живот. Първата възниква в с. Мирково (Пирдопско) на 26.10.1890 г.
Законът за кооперативните сдружавания от 1907 г. е първият в България, който
регламентира кооперацията като форма на сдружаване. До края на 40-те години на
XX в. у нас са създадени над 3000 кооперации. Промените в политико-държавното
устройство след 1944 г. намират отражение и върху разбирането за мисията на кооперациите като сдружения, удовлетворяващи интересите на държавното планово стопанство. Формите на сдружаване като ТКЗС, Селкооп в селата, ТПК и Наркооп в градовете се създават до известна степен и по административен път.
Основната цел на теоретичната разработка е да изтъкнем някои положителните
страни и несъвършенства в действащия Закон за кооперациите и да покажем непълнотите в други закони, които влияят пряко върху развитието на кооперативния сектор.
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1. Положителни страни и несъвършенства на действащия Закон
за кооперациите
Конституцията на Република България от 1991 г. в чл. 19, ал. 1 гарантира и защитава свободната стопанска инициатива. Съгласно ал. 4 от същия член „законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък”[ 9, чл. 19].
През 1991 г. е изработен и приет нов закон за кооперациите, който през 1999 г. е
доуточнен. В съответствие с неговите изисквания започва преструктурирането на стария тоталитарен кооперативен модел. След реорганизирането и пререгистрирането на
някои от функциониралите в него предприятия, както и със създаването на нови, в
пазарната среда започват да функционират съвременните земеделски, потребителни и
трудовопроизводителни кооперации.
Голяма част от земеделските кооперации са изградени през периода 1992-1994 г.
след ликвидирането на старите колективни форми. Дори в този период от време започват да функционират около 3000 земеделски кооперации, обаче голяма част от тях
фалират, тъй като дълго време работят при крайно неблагоприятни условия. Стабилизацията настъпва едва след 2007 г., когато започват да получават субсидии и национално доплащане. В страната днес функционират 940 земеделски кооперации за производство на земеделска продукция и услуги. [1].
Условията за земеделие у нас днес са по-благоприятни за арендаторските стопанства, но земеделските кооперации ще оцелеят, защото като бизнес модел се базират върху принципа на доброволното членство, равнопоставеност, демократичен
контрол, сътрудничество, взаимопомощ и загриженост за общността. В центъра на
общността стои човекът, хората, което прави кооперативния бизнес модел устойчив и
му придава човешки образ [1].
На територията на страната са регистрирани 795 потребителни кооперации с
149,761 кооперативни членове. Потребителните кооперации на регионално ниво са
обединени в 34 кооперативни съюзи, а на централно в национален съюз – ЦКС.
Трудовопроизводителните кооперации се представляват от малки и средни предприятия за производство на промишлени стоки и извършване на услуги на населението. В страната са регистрирани 251 кооперации с над 14,000 кооператори. Те се обединяват в 14 регионални (териториални) съюза, които от своя страна за защита на свойте
интереси членуват в създадения от тях НС на ТПК. [2].
Инвалидите в България са обединени в НСКИ. Той включва 30 кооперации от
цялата страна с около 1700 член-кооператори. Те осъществяват различни дейности
като: шивашка, книговезка, картонажна, опаковъчна и производство на пластмасови
изделия.
Тези кооперативни сдружения дават облика на съвременния кооперативен сектор. Ако се обърнем към чуждестранния опит и към нашите традиции ще установим
голямо разнообразие от кооперативни форми на сдружаване и ще почерпим идеи за
бъдещото развитие на този сектор. [5].
Днес кооперациите имат своите проблеми, но това не означава, че са изчерпили
възможностите си за кооперативно сдружаване в условията на пазарна икономика.
Това състояние в кооперативния сектор ни заставя да търсим причините не само в интересите и нагласите за сдружаване на съвременните поколения, но и в законодателната база за развитие на кооперациите и на първо място в несъвършенствата на Закона
за кооперациите. Той дава шансове за сдружаване само на физически лица, но не и на
корпоративни юридически лица, освен това не създава най-добри условия за финансовата стабилност на кооперациите.
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Според чл. 1 на Закона за кооперациите от 1991 г. тя се дефинира като „доброволно сдружение на физически лица с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват стопанска и друга дейност за задоволяване на интересите си” [10]. Законът от 1999 г. и корекциите към него от 2007 г. и 2008 г. поддържат възприетото от 1991 г. определение, но с известни допълнения. Според тях кооперацията се дефинира като „доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техните икономически, социални и
кулурни интереси“ [11].
Тази обновена дефиниция, която българският законодател дава за кооперацията
не позволява тя да разгърне пълния си потенциал. Дефиницията е несъвършена, първо, от гледна точка на тези, които могат да бъдат нейни членове, а именно само физически, но не и юридически лица. Това противоречи на европейската практика с Регламент 1435/2003/ЕО относно устава на Европейското кооперативно дружество, където
в чл. 2, ал. 1 е записано, че SCE може да се образува по няколко различни начина: само от ФЛ, като техният минимален брой е 5 души, може да се образува едновременно
от ФЛ и ЮЛ, или само от ЮЛ [21]. Прави впечатление, че в Регламента не се поставят
никакви ограничения относно лицата, които могат да го учредят. Тук трябва да уточним също, че според чл. 2, ал. 1 от ЗК необходимият брой дееспособни ФЛ за учредяване на кооперация е 7 души, което е доста остаряла разпоредба. Както се вижда самата европейска практика, говори за едно плавно намаляване на броя на учредителите
и даване на възможност кооперации да се създават и от по-малко лица. Второ, кооперацията според Закона за кооперациите се учредява за осъществяване на търговска
дейност. Така дефинирана целта на кооперацията е известен парадокс във връзка с
текста на чл. 52, ал. 1 от ЗК, според който всяка кооперация може да създава кооперативни предприятия или да образува с други кооперации междукооперативни предприятия за извършване на стопанска дейност. Както знаем кооперативните и междукооперативните предприятия са капиталови ТД (ЕООД или ЕАД, съответно ООД или
АД). Защо кооперацията, която не е ТД по смисъла на ТД се квалифицира като търговска, а дейността на тези предприятия, които са ТД по смисъла на ТД се квалифицира като стопанска. По този въпрос проф. Г. Стефанов изказва следното становище „…
чл. 1 и чл. 52, ал. 1 от ЗК би следвало да дават обратна квалификация на дейността,
като тази на кооперациите се опредяла като стопанска, а дейността на кооперативното
и междукооперативното предприятие се дефинира като търговска.“ [19., стр. 15]
Настоящата дефиниция на целите на кооперацията, обезличава нейната социална мисия, свързана на първо място с извършване на услуги за удовлетворяване потребностите на член-кооператорите й. Освен това създава и неясноти при дейността на кооперативните предприятия. В тази връзка е необходима по-точна дефиниция, чрез която
да се реализират основните принципи, върху които е изградена кооперацията като
форма на сдружаване.
Друг подход е възприет в Хартата за кооперативната идентичност, която е създадена през 1995 г. в Манчестър. Според дефиницията, дадена в нея кооперацията е
„автономно сдружение на лица, обединени доброволно с цел да посрещнат своите общи икономически, социални и културни потребности посредством съвместно притежавано и демократично управлявано предприятие” [6]. В определението не е уточнено какви са лицата, които могат да участват в кооперацията, но ако го подложим на
разширено тълкуване, то може да се разбира като физически и юридически лица. Според нас, целта е да се даде свобода при създаването на кооперацията, без да се налагат
ограничения от какъвто и да е порядък, което води до по-голяма свобода в правоприлагането. В съвременните условия все по-често кооперативните законодателства до280
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пускат и членове, които са юридически лица. Тази дефиниция не поставя ограничения
за разбиране същността на кооперация, а позволява на законодателя свободно да я
тълкува и прилага. Тя представлява чиста канава за всяка държава, която иска да я реципира.
Според немското законодателство, кооперацията е „Дружество с неопределен
брой членове, чиято цел е да подпомага поминъка и стопанството на своите членове и
техните социални и културни потребности” [7. раздел I, чл.1]. Това определение показва по-добрата приемственост и свобода, която дава германският законодател при
формиране на дефиницията за кооперация в Германия.
За жалост българското законодателство не я реципира по най-добрия начин след
като дава шанс за сдружаване само на физически лица.
Освен това нашият Закон за кооперациите има и други слаби страни, тук ще
обърнем внимание на въпроса за кредитната дейност. Законът за кооперациите в чл.
36 позволява на всяка кооперация по решение на Общото събрание и на Българска
народна банка при условия и ред, уредени в специален закон да извършва влоговокредитна дейност. Досега с правилник е уреден само редът за създаването и функционирането на взаимоспомагателните каси. Според Огнян Герджиков тази законова
разпоредба води до извода, че специалният закон не е ЗКИ, а трябва друг специален
закон, който да предвиди условията и реда за осъществяване на влогово-кредитна дейност от кооперациите [18., 241]. Такъв закон все още няма. По този причина банковата дейност на практика може да се осъществява само от АД, а предоставената възможност в Закона за кооперациите е само илюзорна.
Докато ние се колебаем да позволим ли със закон създаването на кредитни
кооперации, то в световен план съществуват повече от 53 000 кредитни кооперативи и
кредитни съюзи. В Европа има близо 4 200 кредитни кооперативни банки с 63 000
клона. Тези кооперативни банки имат 50 милиона членове (близо 10% от населението
на континента), 181 милиона клиента и оценени на близо 5,65 милиарда евро активи,
със среден пазарен дял от близо 20%, и близо 780 000 служители [20].
Положителна крачка е направена със изработването на правилник за дейността
на взаимоспомагателните каси. Регламентирането на правния им статута даде възможност да се създадат в някои български градове взаимоспомагателни кредитни
кооперации като Кооперативен съюз „Асоциация на популярните каси в интернет”
със седалище гр. Пловдив, „Федерацията на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани” и др.
Във връзка с отношението на член-кооператорите към Закона за кооперациите
ще цитираме едно анкетно проучване направена през 2002 г. сред кооператорите на
територията на РКС – Русе, и РКС – Смолян, на което бяха получени следните резултати. Законът за кооперациите се оценява положително само от 25 % от кооперациите,
други 25 % нямат мнение по въпроса. Останалите посочват редица негови недостатъци: липса на яснота относно имуществените дялове; не дава възможност за развитието
на кооперациите; не стимулира създаването на нови кооперации и други [3]. Тази анкета подкрепят разбирането ни, че Законът за кооперациите се нуждае от съществени
изменение, за да могат кооперациите да реализират и разгърнат своя потенциал. Необходимостта от промени в Закона за кооперациите се споделя и от трите кооперативни
съюза – ЦКС, ЦС на ТПК и НСЗКБ. Те работят активно върху Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за кооперациите, както и за внасяне на промени и в
други закони, свързани с необходимостта от създаване на по-добри условия за работа
на кооперациите [1].
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2. Липса на уредба в други закони
Разрастването на кооперативния сектор е възможно чрез насърчаване от страна
на държавата на кооперативната форма на сдружаване със специални закони, което и
се вменява като задължение в чл. 1а от Закона за кооперациите. Друг е въпросът, доколко се работи в тази насока с постоянство и настойчивост. На първо място „ЗК съдържа твърде ограничен брой правила за кооперации, в които участват ограничено
дееспособни лица, които имат за предмет на дейност производство на стоки и извършване на услуги… и за кооперации, които членовете предоставят земеделски земи или
земи от горски фондове“ [19., стр. 23]. На второ място има редица Закони, които регламентират различни видове дейности в ползва на обществото, но в тях се пренебрегва участието на кооперацията като форма на сдружаване.
Според проф. Г. Стефанов „Разпоредбите на общия кооперативен закон (ЗК) и на
специалните (особените) закони относно класифицирането на кооперациите са не само ограничени по обхват и съдържание, но не са и систематизирани, поради което в
точния смисъл на думата като отделен вид кооперация може да се определи само
взаимно застрахователната кооперация и ЖСК“ [19., стр. 23]. Това становище е водещо за нас при анализа на специални (особени) закони, регламентиращи дейности които могат да се извършват и от кооперации.
Непостоянство в действията на законодателя се вижда например в Закона за водите. Първоначалната формулировка на Закона за водите предоставя възможност да
се създават тъй наречените водни дружества, представляващи доброволно сдружение
на физически или юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват водностопанска дейност (чл. 88, ал. 1). А в ал. 2 на същия член е допълнено,
че те могат да съществуват под формата на кооперации или търговски дружества.
Тази формулировка в закона от 1999 г. ясно говори за предоставените възможности за
развитие на кооперацията във водния сектор. В чл. 90, ал. 1 от същия закон е пояснено, че членове на сдружение за напояване могат да бъдат физически и юридически
лица, собственици и упълномощени от собствениците ползватели на земеделски земи,
разположени на територията на сдружението, които имат интерес от неговата дейност
[13]. Отчита се потребността на хората от сплотяване, от сдружаване с цел удовлетворяване на потребностите им. Самата идея за разширяване кръга от сфери на дейности
за работа в кооперативния сектор е стъпка напред в развитието на обществото и подпомагането на държавата. Тази възможност не е доразвита от законодателя и не е даден шанс на кооперацията да разгърне своя потенциал и да реципира европейския и
световен опит. През 2003 г. Законът за водите (ДВ, брой 42) е изменен и водните дружества са отменени, т. е. тази форма на сдружаване престава да съществува.
За разлика от нас, днес в Аржентина и Боливия един голям градски воден кооператив обслужва близо 700 000 потребители, което показва неговите практически възможности и потенциал [8].
Примери за полезността на водните кооперации може да се почерпи и от българските кооперативни традиции през 20-те години на ХХ век, когато чрез реформи правителството на БЗНС създава три вида водни синдикати – кооперативни организации
за напояване, за корекции на реки и отводняване на заблатени места и за електродобив. [5. 205].
Друг закон, който следва да привлече нашето внимание е Закона за горите. В чл. 94,
ал. 1 на същия се посочват субектите, които могат да извършват залесяване и защита
на горските територии. В чл. 111, ал. 2, както и в чл. 181, ал. 1, т. 3 също се сочи кои
субекти могат да управляват горските територии, собственост на общината. [14] Фор-
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мулировката навсякъде е еднаква, че тази дейност се осъществява от физически лица
или търговци, вписани в публичния регистър в Изпълнителната агенция по горите. В
този случай понятието търговци е използвано в широк смисъл на думата както ТД, така и кооперации. Знаем, че кооперациите са определени като търговци в сегашния
закон, но те имат не само търговски, а и социален елемент, който е ясно представен в
Закона за кооперативните сдружавания от 1907 г. За съжаление днес под въздействието на пазара този елемент бива заличаван все повече и повече. Това се отразява и върху начина на мислене на законодателя в други правни сфери на живота. Според нас, в
Закона за горите, кооперацията трябва да бъде предвидена като отделна форма на
сдружаване, за да изпълнява своите цели и задачи и да получи развитие и в този сектор, а не да се включва под общия знаменател търговец.
Не е по различен и въпросът със създаването на браншови организации в горския сектор по чл. 214 и чл. 215 от ЗГ. Там отново се говори за физически лица,
търговци и юридически лица с нестопанска цел, които могат да осъществяват такава
дейност, но никъде не е спомената като самостоятелна организационна единица кооперацията, която да образува браншови организации в този сектор.
Българският кооперативен сектор има традиции и в горското стопанство. Основите му се полагат също през 20-те години на ХХ век. Инициатор за създаването на
горски кооперации е Горският кооперативен съюз, учреден през 1922 г.
Съвременното българско семейство, особено това на младите хора, се нуждае от
услуги със социално-битова насоченост. Те се организират от сдружения регистрирани основно по Търговския закон. Тези услуги могат да бъдат и предмет на дейност на
кооперациите, т.е. да са инициатива на социално мотивирани лица, които чрез взаимопомощ и задружност изявяват желание да ги организират в свой интерес, а след това и
за потребностите на пазара. Това право на кооперациите е дефинирано и в Хартата за
кооперативната идентичност, в която се казва, че кооперацията е „автономно сдружение на лица, обединени доброволно с цел да посрещнат своите общи икономически,
социални и културни потребности посредством съвместно притежавано и демократично управлявано предприятие” [6].
Положителното в специалните закони е, че социална кооперация днес е възможно на първо място в системата на здравеопазването. Законът за лечебните заведения
разрешава регистрирането на лечебни заведения и хосписи и по Закона за кооперациите. На второ място в Закона за интеграция на хора с увреждания в чл. 28 разрешава създаването „специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания“, и
не само в ал. 2 на чл. 28 е записано „Специализираните предприятия и кооперации на
хора с увреждания могат да бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания
по целеви проекти и програми по ред, определен в правилника за прилагане на закона“ [15]. Тук ясно проличава ангажираността на държавата в предоставянето на възможности за осъществяването на социална дейност от кооперации на инвалиди, но
дали това е достатъчно? Защо в Закона за социалното подпомагане липсва уредба за
кооперациите. В чл. 18 от същия е посочено, че социални услуги се извършат от: държавата; „общините; български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и
юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически
лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство“ [16].
В тази настояща уредба на закона, никъде не се споменава, че кооперациите могат да
осъществяват такава дейност. Не трябва ли те също да могат да предоставят такива
услуги при положение, че принципите, на които се изграждат кооперациите са на
взаимопомощ и сътрудничество за задоволяване на социални, културни и икономи283
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чески интереси на член-кооператорите и по този и на цялото общество. По този начин
една от основните цели на кооперациите, а именно – социалната е пренебрегвана от
законодателя, като явно ненужна в условията на сегашния начин на живот. Нека да
вземем пример от Италия, където този тип коопериране е особено разпространен.
През последните две десетилетия социалните кооперативи се превръщат в ключови
партньори в рамките на социалната система. От създаването си, социалните кооперативи в Италия са регистрирали средногодишен темп на нарастване между 10% и 20%.
За 2008 г. съществуват 13 938 социални кооперативи, с близо 350 000 служители. [17].
Законите, които бегло разгледахме, а има и други, не дават възможност на кооперацията като форма на сдружение да разгърне своя потенциал. Според доклада на
Генералния секретар на ООН „ударението трябва да се постави върху приложното изследване на непосредствената полза от подобряване ефективността на кооперацията,
върху разширяване на ползите за обществото и подобряване на ползите между кооперативното движение и правителството“ [3. 29].
3. Заключение
След пререгистрирането на някои от функциониралите до 1991 г. кооперации
както и със създаването на нови, в пазарната среда започват да функционират съвременните земеделски, потребителни и трудовопроизводителни кооперации. Те определят в известен смисъл облика на съвременния кооперативен сектор. В него има място
и за други форми на сдружаване, ако има желание за промени в Закона за кооперациите.
Другата възможност е българският законодател, да даде възможност за развитие
на кооперативния сектор чрез промени в уредбата и по отношение на закони, регламентиращи дейности, които са по възможностите и на кооперациите. Разрешените
дейности от анализираните закони за водите, за горите и за социалното подпомагане
могат да бъдат извършвани и от кооперативни сдружения.
Само така ще бъде преодоляна и негативната обществената нагласа към кооперациите, натрупана през годините. Според нас, задружността и разбирателството създават много повече качествени блага и услуги за един човек и за един народ, отколкото отделната човешка единица.
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Abstract: The research examines three major complications, concerning the jurisdiction on
civil lawsuits under the Civil procedure code, adopted in 2007. These issues can be
especially significant to foreigners, filing or defending against a lawsuit before Bulgarian
civil courts, but as well to native lawyers and citizens, not familiar with those specific legal
specifications. The paper analyzes a legal loophole, allowing avoiding the due jurisdiction
of a higher court through dividing the claim into several smaller ones – the current Code
does not take into account sum value; on the second place – the stability of a higher court
decision on a case triable before a lower court and the third matter discussed is defining the
due local jurisdiction of property claims connected with more than one court of equal rank.
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Подсъдността е процесуален институт, който определя кой съд е компетентен да
разгледа и реши конкретен гражданскоправен спор. Чрез правилата на подсъдността
гражданските дела се разпределят между различните граждански съдилища. Първото
деление е според предмета на делото. Това разпределение става по правилата на родовата (материална, предметна) подсъдност. Тя разделя съдебните искови дела на две
големи групи – дела, подсъдни като първа инстанция на районен или на окръжен съд.
Между многото първоинстанционни районни и окръжни съдилища гражданските дела се разпределят по правилата на местната (териториална) подсъдност. Като
критерий на привързване се използва връзката му със съдебния район.
Функционалната подсъдност разпределя правосъдните функции по едно и също
гражданско дело в инстанционно отношение.
Уредбата, дадена от действащия Граждански процесуален кодекс (по-долу наричан за краткост ГПК), обнародван през 2007 г. и влязъл в сила на 01.03.2008 г.,
поставя някои специфични проблеми във връзка с родовата и местната подсъдност.
Общото между тези въпроси е, от една страна, възможността за заобикаляне на нормално очаквания от ответника съд, а от друга – удобството, което се предоставя на ответника и гарантирането в по-голяма степен стабилността на постановените съдебни
решения. Тези проблеми се свеждат до 3 пункта:
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възможността да бъдат предявени с една молба няколко иска на обща стойност над 25 000 лв., които остават подсъдни на РС
правилото, че постановено от окръжен съд решение не може да бъде обезсилено, само защото искът е бил подсъден на районен съд
определянето на подсъдността на иск за имот/имоти, който/които се намира(т) в различни съдебни райони.

По принцип определяйки родовата компетентност на окръжните съдилища, законодателят включва в нейния кръг дела, които поради предмета си представляват поособена сложност за решаване или последиците от които са по правило посъществени. Изхожда се от разбирането, че съдиите от окръжните съдилища имат поголям професионален стаж и опит.[1] Един от критериите, обуславящи компетентността на окръжните съдилища, е размерът на материалния интерес, т.е. – цената на иска.
Съгласно. чл. 104, т. 4 ГПК „На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни
исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв.“. Действащата
уредба обаче дава възможност за заобикаляне на това правило. Чл. 72 (1) от ГПК
предвижда, че „За предявените с една молба кумулативно съединени искове се събира
държавна такса по всеки иск.“ За да изясним значението на тази формулировка за
поставения проблем, трябва да я съпоставим със съответната разпоредба от отменения
кодекс. Уредбата в чл. 55 (3) на Гражданския процесуален кодекс, обнародван 1952г.,
отменен, е изглеждала така: „Когато с една молба са предявени няколко иска, цената
на иска е равна на сбора на отделните искове.“
Разликата е много съществена. Цената на иска е от значение не само за определяне на дължимата държавната такса като условие за редовност на исковата молба, но
и на родово компетентния първоинстанционен съд. След като законодателят за кумулативно съединените искове се е произнесъл само по въпроса за държавната такса и
не е предвидил регламентация на цената на исковата молба, очевидно няма да се прилага разрешението от отменения кодекс, а цената на исковете ще се определя по общия ред – за всеки от тях по отделно. Това на практика дава възможност районните
съдилища да разглеждат и да се произнасят по претенции с доста значителен материален интерес, както и ищецът, ако по едни или други причини предпочита да заобиколи подсъдността на окръжен съд, да разбие претенцията си на множество искове под
прага от 25 000 лв. Ето защо уредбата на разглеждания въпрос в новия кодекс не е
удачна и противоречи на духа на закона, на основния принцип за определяне на родовата подсъдност, затова и бе подложена на основателна критика, но независимо от това все още е факт. Същевременно такава регламентация дава възможност на ищеца с
формулирането на иска да заобиколи следващата от закона подсъдност, като се има
предвид, че в настоящата уредба на исковото производство от решаващо значение за
изхода на процеса и защита на ответника са първоначалните действия, които се
извършват пред първоинстанционния съд.
Поради изложените съображения намираме уредбата в отменения кодекс за поудачна и бихме предложили да бъде съобразена от законодателя при последващо
изменение на ГПК. Цената на иска следва да се определя от реално преследвания от
ищеца общ материален интерес, а не от формално обособените искове.
Вторият проблем, който е поставен за разглеждане в това изследване, е въпросът
относно валидността на решение, постановено от окръжен съд като първа инстанция

1

Този аргумент излага и проф. Любен Корнезов в том I на своята книга „Гражданско съдопроизводство“ – „Исков процес“, издателство „СОФИ-Р“, С., 2009 г., с.217.
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по дело, по което компетентен е бил районен съд. Трябва да се отбележи, че в отменения кодекс е фигурирал следният текст – чл. 80 (2) „Окръжният съд може да изземе и
да реши дело, което е подсъдно на районен съд от неговия съдебен район.“ В настоящия такъв текст няма, но с невъзпроизвеждането на тази разпоредба се цели преди
всичко осигуряване вътрешната независимост на съдебната система и се лишава висшестоящия съд от правомощието да упражнява подобна активност, няма отношение
към случаите, в които окръжният съд е сезиран от ищеца с иск при нарушаване правилата за родовата подсъдност. За последните има отделна разпоредба възпроизведена
дословно и в новия кодекс: „Решението на окръжния съд не може да бъде обезсилено
само поради това, че искът е бил подсъден на районния съд.“ (чл. 270 (4) ГПК, респ.
чл. 94 отм.). В основата на това правило отново стои идеята, че съдиите в окръжен съд
са по-опитни и по-компетентни, така че страните не могат да се считат ощетени в това
отношение и на това основание да претендират отмяна на решението. Разбира се, по
точно противоположния начин стоят нещата при постановено от районен съд решение
по дело, подсъдно на окръжен. Що се касае до съпоставката с гореспоменатата възможност за окръжния съд да изземва дела, понастоящем изключена, намираме решението на законодателя за правилно. Подобна дейност може да се счита за упражняване на натиск над долустоящия съд, а и не е приемливо съдът да проявява такава активност – очаква се да бъде безпристрастен и да разглежда и да се произнася само по
това, с което е сезиран. Подобно изземване на дела, които би следвало въобще да не
са достигнали до знанието на висшестоящия съд, навежда на основателни подозрения
за заинтересованост на съда от изхода (и съответно – от предмета) на делото и противоречи на един от основните и международно признати принципи на гражданския
процес – този на диспозитивното начало, изразяващ се в забрана за самосезиране на
съда. Още повече, че изземването, по правило, се извършва едностранно, без оглед волята на страните. В сравнение, когато окръжният съд е сезиран от ищеца погрешно
вместо районния, ответникът би могъл да направи възражение за подсъдност и делото
да бъде прекратено и изпратено на компетентния районен съд, така че в тези случаи
все пак е запазена една относителна защита за ответника. Поради тези съображения
считам настоящата уредба на въпроса, възприета с новия ГПК, като много по-удачна.
Третият проблем, поставен на разглеждане в настоящото изследване, е специфичното за местната подсъдност усложнение, до което се стига в случаите, когато дело за недвижим имот е привързано към компетентността на повече от един съд.
Проблемът произтича от чл. 116 пр. 2, според който „Иск за (…) за имот, който се намира в различни съдебни райони, се предявява по избор на ищеца в съда на един от
тези райони.“ Веднага трябва да посочим, че до такава хипотеза не може да се стигне.
Един недвижим поземлен имот, колкото и обширен да е, не би могъл да се намира на
границата на два (или повече) съдебни района и да попада във всеки от тях. Това е
така по следните причини:
Уредбата на териториалното устройство на нашата страна е такава, че един
имот не може да попада на територията на две (или повече) общини. За имоти в границите на населените места (респ. селищните образувания) това е очевидно, т.к. населеното място е основна градивна единица на общината – съгл. чл. 7 (1) ЗАТУРБ „общината се състои от едно или повече съседни населени места“, всяко населено място
спада към определена община. Що се касае до поземлените имоти, намиращи се извън
границите на населени места (напр. земеделски земи и гори), те също попадат в територията на една определена община, защото съгл. чл. 45 (1) Наредба № 7/03г. МРРБ,
приета в изпълнение на чл. 13 (1) ЗУТ, устройството им се определя (обособяват се) с
общи и подробни устройствени планове, които се приемат с решение от Общинския
съвет. Няма как Общинският съвет със свой акт да даде уредба на имоти, попадащи на
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територията на друга община, понеже би излязъл извън рамките на компетентността
си. От това логично следва, че всеки такъв имот попада в териториалните граници на
една, точна определена община.
Съдебните райони, от своя страна, са определени с Решение № 8 от 31 март 1981 г.
на Държавния съвет на НР България /ДВ бр.44 от 1981г./ за определяне на районите и
седалищата на съдилищата, което е в сила и до днес. Понастоящем определянето на
съдебните райони съгл. чл. 30 (1) т. 2 ЗСВ е правомощие на ВСС, но съветът с такива
решения е извършвал единствено промени в районите на отделни съдилища, не е
приемал решение, с което да даде цялостна уредба на въпроса и да отмени посочения
акт, така че последният остава важим, като се съобразяват нанесените от ВСС отделни
корекции. Любопитен факт е, че този нормативен акт е неизвестен на мнозинството
практикуващи юристи, които за съдебните райони се доверяват на информация от интернет, която обаче не е задължително да е достоверна. В това решение на Държавния
съвет границите, в които се простира териториалния обхват на правомощията на съдилищата са дадени описателно, като за всеки районен съд е посочено териториите на
кои общини включва. Както по-горе споменахме, в България не е възможно един имот
да попада на териториите на две общини и – следователно – в районите на две или повече районни съдилища. Тъй като районите на окръжните съдилища се формират от
тези на районните, включени в тях (за апелативните по същия начин – районите на
включените в съдебния им район им окръжни съдилища), съответно при тях този
въпрос не се поставя.
При това положение логично се поставя въпросът за практическото значение на
обсъжданата разпоредба на ГПК. Доколкото буквално разбирана тя се явява неприложима, налага се схващането, че подлежи на корективно тълкуване и следва да се има
предвид не за случаи на имот попадащ в различни съдебни райони, а за случаите, когато предмет на делото са имоти, попадащи в териториалния обхват на различни съдебни райони.
Теоретично това би следвало да е възможно за всички видове искове, посочени в
чл. 109 от ГПК, но в практиката проблемът възниква преди всичко при делбени искове – както при прекратяване на обикновена съсобственост, така и при делба на СИО и
делба на наследство в случаите на чл. 110 (2) от ГПК – при делба на наследство на
български гражданин, открито в чужбина, което включва имоти в България, намиращи се в районите на различни съдилища. Основен принцип на подсъдността на искове
за недвижимости, възприет в Европа още от Римското право е формулата forum rei
sitae – компетентен е съдът по местонахождението им. Идеята се състои в това, че този съд би могъл най-лесно да се запознае с имота и с обстоятелства около него, тъй
като именно този имот се явява предмет на делото. В условията на глобализация и информационно общество може да се спори доколко този принцип е актуален, още повече, че в практиката съдът не извършва огледи на имоти, а информацията във връзка с
тях се набавя преди всичко по документален път или чрез заключенията на вещи лица. Следва да се има предвид и че макар имотът да се явява предмет на делото, все пак
той обикновено не е такъв сам по себе си, а във връзка с някакво правоотношение
между страните, което стои в основата на претенцията и се явява същината на делото.
Законодателят обаче се е ръководил от класическия принцип и съответно, когато
предмет на делото са имоти, попадащи в различни съдебни райони, всеки от тях предпоставя компетентност на съда по местонахождението си, така че ищецът може да избере пред кой от всички местно компетентни съдилища да предяви иска си. Пред този избор не са поставени никакви ограничения и това може да доведе до сериозни неудобства за ответника (да не забравяме, че общият принцип, на който се основава подсъдността по граждански искове, е предявяването на исковете да се извършва според
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адреса на ответника, за да му се гарантира удобство и предвидимост и да се улесни и
облекчи защитата му). Законът не предвижда като коректив някакви привързващи
фактори, напр. ако в един от тези райони на имотите е и адресът на ответника, компетентен да бъде само този съд, или пък съдът, където се намира най-значителната по
стойност част от имотите, или имотът, който последно е бил използван съвместно от
страните или друго. Такава обстойна уредба на териториалната подсъдност, широко
употребявана в регламентите на Европейския съюз, би осигурила по-голяма предвидимост за ответника, но от друга страна прекалената обстоятелственост в регламентацията би затормозила практиката и евентуално осуетила принципа за бързина на производството, ако като привързващи фактори се използват факти от действителността
(като например стойността на имотите или съвместното ползване и пр.), които подлежат на изначално установяване (и съответно – на оспорване) за да предпоставят компетентността на съда. Възприетата от нашия законодател уредба поне е кратка и понятна. Тя е в полза на ищеца, предоставяйки му възможност за избор на съд.
В обобщение, анализът на разгледаните проблеми води до извода, че уредбата на
подсъдността подлежи на развитие. Някои от новите разрешения се оказват удачни,
други – не толкова. При последващи изменения следва да се държи сметка за актуалните условия на съвременната действителност, тъй като нормите се създават преди
всичко в интерес на лицата, и за баланса на интересите на страните в процеса.
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ПРАВОТО НА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
В ПРАКТИКАТА НА ЕСПЧ. ПРОБЛЕМИ ПО
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Добрил Янев
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THE RIGHT OF PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE
IN THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS. PROBLEMS IN REALIZATION OF PROTECTION
Dobril Yanev
Burgas Free University

Abstract: The report begins with introduction in the phenomenon of domestic violence and
highlights its significance as an issue for modern society and for the individuals. The paper
then presents the notion of ‘domestic violence’ and range of possible victims established in
the European court’s practice and points out the most common violations of rights,
guaranteed by the European Convention on Human Rights, determined by the ECHR in
cases of or related to domestic violence. The report lists and discusses the specific problems
and deficiencies of implementation of due protection to victims which lead to violation of
their human rights.
Thank to my scientific advisor Associate Prof. PhD Svetla Margaritova for guidance on
choice of topic and providing translated set of ECHR decisions on the matter.
Key words: domestic violence, protection, problems, failures, states, violations, human
rights, European court, European convention
Феноменът на домашното насилие винаги е съпътствал човешката цивилизация
от самото ѐ зараждане до наши дни. Докато в миналото (а и в някои консервативни
общества и до днес) на него се е гледало като на семеен проблем, частни отношения,
или дори въобще не се е осъзнавал проблемният му характер, то в модерното
общество се възприема като предизвикателство към цялата общественост. Домашното
насилие е явление, което често остава скрито и същевременно лишава индивида от сигурност в собствения му дом и затова е още по-тревожно поради тежките физически,
психически и социални последствия за жертвите му, особено когато това са деца. Подобни прояви са несъвместими с представите за цивилизованост, равноправие и демократизъм и правото ги разглежда през призмата на нарушаване на основни човешки
права. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ или още Съдът) има богата
практика по тази материя, включително от последните няколко години, което показва,
че държавите страни по Европейската конвенция за правата на човека и основните
свободи (ЕКЗПЧОС или още Конвенцията) не съумяват да се справят успешно с проблема.
Същевременно е важно да се подходи трезво и сериозно към темата, като не се
допуска радикализиране на реакциите и популистки решения. В мотивите по едно от
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пилотните си решения ЕСПЧ изтъква, че „ако източникът на злоупотребата е родителят, детето е в риск от своя първичен и естествен покровител в личния живот и дома
си. Насилието над деца е наистина тежка форма на престъпно поведение, като същевременно съществуването му е трудно за откриване. Бебетата и малките деца не са в
състояние да кажат, а по-големи деца често са твърде уплашени. Въпросът, повдигнат
в подобна ситуация, е как да се постигне по-добър баланс, когато родителят е погрешно заподозрян в злоупотреба с детето си, и как да се защитят децата, за които има
риск от настъпването на значителни вреди.“
В практиката си Европейският съд се ориентира към възможно най-широко тълкуване на понятието „домашно насилие“. То може да приема различни форми – насилие в тесния смисъл на понятието (физическо насилие), сексуално малтретиране и
злоупотреба, психически тормоз и емоционално малтретиране, включително на обществени места и в интернет пространството, икономическо лишаване, ограничаване
на личния и социален живот, личната свобода и личните права и пр. Кръгът на лицата,
които могат да се разглеждат като жертви на домашно насилие също се очертава от
ЕСПЧ максимално обширно – от една страна лицата, живеещи в общо домакинство,
без значение дали са семейство, имат ли роднински връзки или са просто съквартиранти; от друга страна – бивш партньор и деца, с които насилникът вече не води
съвместно съжителство.
Жалбите до ЕСПЧ във връзка с домашно насилие най-често сочат на нарушения
на следните права, признати от Конвенцията: забрана на изтезанията (чл. 3), право на
зачитане на личния и семейния живот (чл. 8), право на ефективни правни средства за
защита (чл.13) и в по-редки и драстични случаи, когато се стига до убийство –нарушение на правото на живот (чл. 2). Ако квалификациите по чл. 2, 3 и 13 от Конвенцията
са очаквани, интерес представляват мотивите на Европейския съд за приложимост на
чл. 8 (нарушено право на личен и семеен живот, разглеждано през призмата на
неизпълнение на задълженията на държавата да защити това право). В тях се посочва,
че докато основният предмет на член 8 от Конвенцията е да защитава индивида срещу
произволни действия от страна на публичните власти, може в допълнение за държавите да възникват и позитивни задължения, за да се гарантира ефективна „връзка“ на
личния и семейния живот. Понятието за личен живот обхваща физическата и морална
неприкосновеност на дадено лице. Концепцията на личния живот се простира и върху
сферата на взаимоотношенията между отделни лица, така че тези задължения могат да
включват приемането на мерки в областта на взаимоотношенията между отделни
лица. Децата и други уязвими групи, по-специално, имат право на ефективна защита.
Например насилие упражнявано от единия родител над другия в присъствието на децата, макар и да не е насочено към тях, се възприема като намеса в тяхното право на
личен и семеен живот и уважението към дома, т.к. засяга неблагоприятно психологическото благополучие и жизнената им среда.1
Най-често констатираните в практиката на Европейския съд нарушения от националните органи, ангажирани в борбата с домашното насилие се свеждат до следните:
- Изпълняват формално задълженията си, не познават в детайли видовете домашно насилие и в много случаи не го разпознават като такова; това важи за всички
по-нови форми на насилие – психическия тормоз, заплашване, обиди и публичното
опозоряване на жертвата и членове на нейното семейство, икономическата принуда и

1

Дело Eremia v. the Republic of Moldova (жалба № 3564/11, решение от 28 май 2013).
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социални ограничения (като например забрана да работи или да излиза без разрешение).
- Не прилагат закона и не изпълняват задълженията си, влизат в ролята на парламентьор вместо на регулатор и съветват жертвата и насилника да се споразумеят
помежду си или пък ги отпращат с мотив че въпросът не е от компетентността им.2
- Постановяват се несправедливи и неправилни решения, с което с което ги поставят в унизително положение; така например:
 националните съдилища не са приемали психологически становища, протоколи и др. документи на пострадалите за доказването на домашно насилие, въпреки разпоредбата на чл.13 от ЗЗДН, че това са доказателствени
средства и е отхвърлял молбите за защита.
 националният съд не е разпитвал водените от жертвата на домашно насилие свидетели и при безспорно доказана вина на извършителя, който
признава, че е извършвал деянията, е отхвърлял молбите за защита.3
- Жертвите на домашно насилие са принудени да обжалват, което увеличава
травмите и агонията им, допълнително ги натоварва с разноски, а в повечето случаи
те нямат средства; същевременно трайната практика на ЕСПЧ изисква от държавните
органи по-активно поведение за противодействие на домашното насилие, което означава щом до знанието им е достигнала информация за такива прояви, служебно да
предприемат действия, макар и да не са спазени формалните изисквания за сезирането
им – задължението на държавата да защитава своите граждани е безусловно. Така например съдилищата не са приемали препратените им жалби на пострадалите от домашно насилие, в които е указано на жертвите от прокурор, че формата за защита е по
ЗЗДН.
- Националният съд е отхвърлял мерките за защита по чл.5, ал.1,т.5 от ЗЗДН –
задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми”, с
мотива, че „нямало създадени такива програми”.
- Не е изпращал насилници с психически отклонения на задължителен медицински преглед или не е постановявал лечение, а когато такова е постановено, реално
не се провежда. Особено впечатление прави и случай, при който лицето е признато за
виновно по три обвинения за заплахи за убийство и е осъдено на осем месеца лишавае
от свобода. Срещу него са водени няколко серии наказателни дела по повод отправени заплахи за убийство не само на съпругата му, но и на следователката и съдията по
делото. Въпреки наказанието лишаване от свобода е заменено с глоба тъй като в затвора нямало свободни места. Поради липсата на специалисти, които да провеждат
психотерапия, такава не е осъществена с насилника. Впоследствие той убива съпругата и детето си.4
- Не е осъждал извършителите на домашно насилие да заплатят на пострадалите съдебно-деловодните разноски и адвокатско възнаграждение.
- Не е записвал в съдебните протоколи и не е глобявал агресивни извършители
на домашно насилие, които са обиждали жертвите в съдебни заседания.
- Правоприлагащите органи са се отнасяли подигравателно и унизително с
жертвите с твърдения, че жертвите „не били доказали как и колко са страдали от психическия тормоз”, че трябвало „да не могат да изпълняват ежедневните си задължения от психически тормоз” или пък че при физическо насилие не било причинено ув-

2
3
4

Дело Bjakaj and Others v. Croatia (жалба № 74448/12, решение от 18 септември 2014)
Дело Valiulienė v. Lithuania (жалба № 33234/07, решение от 26 март 2013)
Дело A. v. Croatia (жалба № 55164/08, решение от 14 октомври 2010 г.)
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реждане на здравето, за да се окачестви като проява на насилие5, че били „провокирали” насилника.
- Националният съд е подлагал на репресии жертвите на домашно насилие и по
другите дела, които имат срещу насилника. По дела за делба, граждански и наказателни спорове съдиите не са приемали постановеното решение по ЗЗДН на жертвата като
основно доказателство, че е невъзможно да живее под един покрив с насилника и е
поставена в заплашителна и рискова среда. В отделни случаи след развод и доказано
домашно насилие дори е отказвано отстраняване на насилника от жилището с мотив,
че същият „няма къде да отиде да живее“6.
- Съдилищата са се ръководели от имотното състояние и при разводи са оставяли деца при домашен насилник.
- Постановените заповеди за защита не са изпълнявани; нарушенията им не са
санкционирани.7
- Не са отнемали оръжието на домашни насилници.8
- Изпращали са отново и отново жертвите на домашно насилие на съд срещу
насилника, прилагайки стеснителен и формалистичен подход и дискриминационно
отношение.9
- Не са запознати с практиката на ЕСПЧ по подобен вид дела и са допускали
отново същите нарушения, за които държавата вече е била осъдена.
В обобщение анализът на практиката на Европейския съд в материята на домашното насилие показва, че проблемът е актуален в европейското пространство и държавите допускат системни нарушения на Конвенцията, не съумявайки да се справят с
предизвикателствата, които този социален феномен поставя. Националните власти не
успяват да осигурят необходимата защита на жертвите, въпреки възприетите във
всички европейски страни модерни закони в областта на домашното насилие, което
демонстрира невъзможността един широк обществен проблем да бъде решен само на
законодателно равнище, чрез приемане на норми (често пъти директно заимствани от
чужди законодателства и несъобразени с националните условия), които, без да е детайлно разработен механизмът за осъществяването им, си остават в голяма степен само пожелателни. Проблемът с домашното насилие е не само юридически, но дълбоко
социален и психологически, въпрос на стереотипи и манталитет, на поведенчески нагласи. Решаването му не може да се търси само с юридически средства и ограничения,
необходимо е създаването на цялостна по-позитивна атмосфера на толерантност в обществото, за което трябва да се работи целенасочено в медийната среда, в образованието, чрез провеждане на разяснителни кампании и създаване на корекционни програми за преодоляване на последващи прояви на насилие и виктимизация. Същевременно в борбата срещу домашното насилие винаги трябва да се държи сметка за разумния баланс на интересите – между това никой да не бъде подлаган на такова и, от
друга страна – запазването на семейната среда като една от основните ценности за
всеки човек.

5

Дело T.M. and C.M. v. the Republic of Moldova (жалба № 26608/11, решение от 28 януари 2014 г.)
Дело B. v. the Republic of Moldova (жалба. 61382/09, решение от 16 юли 2013)
Дела Eremia v. the Republic of Moldova и Mudric v. the Republic of Moldova (жалба № 74839/10,
решение от 16 юли 2013)
8
Дела Kontrová v. Slovakia (жалба № 7510/04, решение от 31.05.2007 г.) и Bjakaj and Others v.
Croatia
9
Дело T.M. and C.M. v. the Republic of Moldova
6
7
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Людмил Георгиев Иванов
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UNFAIR COMPETITION
Lyudmil Georgiev Ivanov

Abstract: The unfair competition is an economic institute that found place in the legislation.
The main problem is seeking the balance between the interests of the competitors and the
customers. The current review is a brief explanation of the subjects and objects that can be
threatened by the effects of unfair competition.
Keywords: unfair competition, misleading advertising, comparative advertising, imitation

I. Въведение
Свободната пазарна икономика предполага наличието на множество търговци,
осъществяващи една и съща дейност, които, с цел привличане на клиенти, се конкурират на ценово и неценово равнище. Необходимостта от конкуренция намира
своята логическа обоснованост в множество научни трудове, разглеждащи термина от
различни аспекти. През призмата на икономическата теория, конкуренцията е това
явление, което се наблюдава при наличие на няколко стопански субекта, които с цел
да запазят или разширят своя пазарен дял, променят условията по сделките с предлаганите от тях стоки или услуги. По този начин те взаимно ограничават възможностите
си едностранно да определят или да влияят върху условията на съответния пазар, което стимулира конкурентите да оптимизират стопанската си дейност с цел повишаване
качеството и/или количеството на предлаганите от тях стоки и услуги, както и намаляване на производствените разходи, респективно цената.
Правната наука изцяло възприема достиженията на икономическата теория, като
с оглед създадената с приемането на четвъртата българска Конституция обстановка на
възможности за развитие на стопанска дейност, възниква и необходимостта от защитата на последната, явяваща се по своята същност и конкурентна дейност. Задачата,
която стои пред правото като основен регулатор на обществените отношения, е да утвърди и защити чрез своите механизми застъпените в икономическата наука закономерности по отношение на конкуренцията.
II. Изложение
Преди да бъде обърнато внимание на формите на нелоялна конкуренция, считам
за необходимо да се направи характеристика на основните елементи от фактическия
състав на явлението. Те намират своята правна уредба в чл. 29 от ЗЗК1 и са следните:
осъществяващо стопанска дейност предприятие, противоречащо на добросъвестната

1

Закон за защита на конкуренцията.
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търговска практика деяние (действие или бездействие), вреда или възможност от увреждане и конкурентни предприятия.
На първо място, следва да бъдат разгледани субектите в конкурентното право и
тяхната дейност. В ЗЗК се говори за конкуренти и конкуриращи се предприятия, като
в това число следва да бъдат включени не само търговците по смисъла на чл. 1 от ТЗ2,
но и „всяко физическо, юридическо лице или неперсонифицирано образувание, което
извършва стопанска дейност, независимо от правната и организационната си форма”
(§1, т. 7 от ДР на ЗЗК). Една от фундаменталните разлики между залегнатия в ТЗ и в
ЗЗК смисъл на понятието „предприятие” е, че терминът конкурентно предприятие по
смисъла на ЗЗК следва да се тълкува разширително, за разлика от уреденото в чл. 15
от ТЗ определение на предприятие като „съвкупност от права, задължения и фактически отношения”3. Следва да се направи уточнението, че от гледна точка на конкурентното право дефинирането на субектите единствено по критерий дали са търговци
и дали извършват търговска дейност, не може да бъде възприето. Напротив, в конкурентното право за субекти следва да бъдат счетени освен търговците по чл. 1 от ТЗ, но
и тези по чл. 2 от ТЗ. Също така, субектите в конкурентното право се характеризират
по това дали извършват стопанска дейност – понятие с по-широк смисъл от понятието търговска дейност. Въпреки, че не рядко двете понятия се използват като синоними, то не може да не се отчете факта, че стопанската дейност е по-скоро икономически термин, който включва в себе си не само заложените в чл. 1, ал. 1 от ТЗ търговски
дейности, но и множество други дейности, „резултатите от които са предназначени за
размяна на пазара” (§1, т. 13 от ДР на ЗЗК). Следва да се отбележи, че не става въпрос
за натрупване на остатъчна стойност – печалба, а напротив – за стокооборот. Въпреки
че не рядко се среща схващането, че стопанската дейност цели натрупване на печалба
под формата на парични средства, то трябва да се уточни, че паричните знаци са
средство за измерване на стойност, която поради своите качествени и количествени
характеристики улеснява стокооборота, което е и причината да е толкова разпространена. Това в никакъв случай не означава, че стопанските субекти са длъжни единствено и само да използват парично-стоковия метод за размяна. Напротив – възможна и
нерядко срещана е размяна на стоки срещу други стоки, стоки срещу услуги, както и
размяна от смесен тип – стоки или услуги срещу други стоки или услуги и доплащане
на разликата в стойностите. Пример за това са сделките с автомобили, при които едно
предприятие заменя един автомобил с друг, като разликата в цените се изравнява с
пари.
Вторият основен елемент е противоречащо на добросъвестната търговска практика деяние. По своята същност то може да се прояви в две форми – действие или бездействие, като и при двете целта е да се предизвикат определени промени в конкретната действителност. Това деяние трябва да е в противовес с добросъвестната търговска практика, която по силата на §1, т. 2 от ДР на ЗЗК представлява съвкупност от
„правила, определящи пазарното поведение, които произтичат от законите и обичайните търговски отношения и не нарушават добрите нрави”. В така даденото определение ясно си проличават трите условия, които трябва да бъдат налице кумулативно, за
да бъде определена на дадена търговска практика като добросъвестна. Първото условие е търговската практика да не противоречи на закона. Тук законодателя е използ-

2

Търговски закон
В настоящата разработка терминът „предприятие” ще бъде използван с оглед целите на конкурентното право.
3
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вал терминът „законите” в най-широк смисъл – всички влезли в сила нормативни актове. Също така считам, че не само нарушението, но и заобикалянето на закона може
да създаде предпоставки за увреждане на конкурентите. Следва да се отбележи, че не
всяко нарушение на закона може да бъде възприето като акт на нелоялна конкуренция, а само релевантните нарушения, от които едно предприятие извлича или може да
извлече полза, увреждайки или имайки възможност да увреди своите конкуренти.
Второто условие е да не бъдат нарушавани обичайните търговски отношения. Трайни
са тези отношения, протичащи между търговци от съответен бранш на съответен пазар, които са придобили относителна стабилност и постоянство във времето, като при
възникването на сходна ситуация се очаква от страните да реагират по подобен начин.
Третото условие е да не нарушават добрите нрави. По своята същност добрите нрави
са морална категория, която се характеризира с най-висока субективност при преценката за наличие на нарушение от останалите три. За да бъде оценена степента на нарушение на добрите нрави, следва да се има предвид не деянието само по себе си, но и
състоянието на пазара, както и отношението на останалите конкуренти. От казаното
до тук следва да се направи извода, че доколкото първия критерий може да се определи като обективен, то другите два винаги са субективни, защото явленията от социалната и икономическа действителности доста често изпреварват по време своята правна регламентация.
Третият елемент е наличието на вреда или възможност за увреждане на конкурентно предприятие. При нарушение на правилата за водене на лоялна конкуренция
най-често срещани са имуществените вреди под формата на пропусната полза и претърпяна загуба. Това получава своята логическа обосновка от факта, че при наличие
на няколко конкуриращи се предприятия на един ограничен пазар винаги когато едното от тях привлича клиенти, другото губи клиенти, от където лавинообразно се проявяват негативни последици, като по отношение на губещото клиенти предприятие,
така и на част от потребителите. Освен пропуснати ползи, на конкурентите могат да
бъдат нанесени вреди, като с промяна на пазарните условия от страна на някой от поголемите конкуренти, първите биват принудени да намалят цените на предлаганите от
тях стоки или услуги до неизгодна за тях степен; може да бъде уронено името, търговската марка, търговската репутация на конкурент и др. Отчитайки позитивните
страни на лоялната конкуренция и негативните на нелоялната конкуренция, с цел превенция в ЗЗК, е определен по-строг режим за квалифициране на дадено деяние за акт
на нелоялна конкуренция – наличие на вреда или възможност за увреждане.
Последният елемент от фактическия състав на нелоялната конкуренция е наличието на конкурентни предприятия на съответен пазар. За да бъдат квалифицирани
две предприятия като конкурентни, то те трябва да предлагат стоки или услуги, които
да могат да бъдат заместени една с друга на релевантен пазар. По силата на §1, т. 15
от ДР на ЗЗК съответен е този пазар, който се определя едновременно по продуктов и
географски принцип. Продуктов е този „пазар, в който са включени стоки или услуги,
които могат да се приемат като взаимнозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени”. Другият основен критерий за характеризиране на
даден пазар като съответен е наличието на „определена територия, в която се предлагат съответните взаимнозаменяеми стоки или услуги и в която конкурентните условия
са еднакви и се различават от тези в съседните райони”. В икономическата теория пазарните явления представляват обект на множество изследвания, изводите от които
намират пряко приложение и по отношение на конкурентното право. Така например
по силата на теорията на потребителските потребности едно лице следва да направи
своя избор между две стоки или услуги, като съобразява ценовия фактор с полезност298
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та, която ще му донесе съответния избор. За да бъдат конкуренти, то и двете предприятия следва да се стремят към задоволяване на една и съща потребност на потребителя, като ако удовлетвореността на потребителите от продукцията на едното предприятие не влияе върху предпочитанията им по отношение на другото предприятие,
то те не следва да се квалифицират като конкуренти.4
Най-общо и условно формите на нелоялна конкуренция могат да се разделят на
три вида5 в зависимост от това към кого са насочени. Единият вид са насочените към
потребителите актове на конкурентни предприятия, другият вид са актове, с които
директно се атакуват конкуренти, както и актове със смесена таргет група – едновременно целящи да окажат влияние върху потребителите и конкурентите.
Към първата група следва да бъдат отнесени имитация, въвеждане в заблуждение, нелоялно привличане на клиенти. Тези прояви на нелоялна конкуренция се характеризират с това, че по един или друг начин целят да предизвикат интерес към
съответната стока или услуга, с което променят поведението на потребителя. Така например при въвеждане в заблуждение даден конкурент предоставя на потребителите
невярна информация относно съществени свойства, начина на използване или предоставяне на предлаганите от него стоки или услуги (чл. 32 от ЗЗК). Друга проява на насочени към потребителя актове на нелоялна конкуренция е имитацията. По своята
същност това представлява наподобяване на известни за потребителите стоки или услуги, техни отличителни белези като външен вид, опаковка, маркировка, наименование; наподобяване на фирма, марка или географско означение на вече съществуващ
конкурент; както и домейн и дизайн на интернет страница (чл. 35 от ЗЗК). Характерно
за имитацията е, че трябва да е налице вече наложил се на съответния пазар конкурент, към който или спрямо чието предлагане да бъде насочена имитацията. В чл. 36,
ал. 1 от ЗЗК е уредена общата забрана за нелоялно привличане на клиенти. По дефиниция това е акт на конкурент, целящ промяна в потребителското поведение и съответното осуетяване на сключване на договори между потребител и конкуренти, както
и прекратяване или нарушаване на вече сключени договори. В следващите алинеи на
горепосочения текст на ЗЗК са предвидени неизчерпателно няколко основания, като
предлагане или даване на добавка към продаваната стока или услуга безвъзмездно
или срещу привидна цена на друга стока или услуга, сключване на продажба, при
която освен стоката за която се сключва този договор, се обещава или се предлага нещо, чието получаване е поставено под условие за решаване на задача, ребус, гатанка,
събиране на серия от купони, разиграване на игри с парични или предметни награди и
др., като стойността на обещаната втора стока или услуга надвишава стойността на
стоката или услугата, представляваща обект на сделка. Друга проява на нелоялно
привличане на клиенти е намаляване на цените на предлаганите от даден конкурент
на съответния пазар стоки или услуги на равнища, по-ниски от разходите за производство и реализация, като по този начин потребителите се насочват към конкурента,
предлагащ търсената стока на най-изгодни цени.
В действителност всички прояви на нелоялна конкуренция оказват влияние на
конкурентите, но доколкото едните са директно насочени срещу конкуренти и по този
начин уронват тяхното име и/или търговска репутация, то други повлияват на конкурентите индиректно – пренасочвайки потребителското внимание, в действителност

4

Николов П., „Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие”, изд. Сиби, София,
2012, стр. 29
Гореизложеното деление е направено с оглед необходимостта на настоящата разработка и не
претендира за изчерпателност.
5

299

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

променят потока от клиенти и техния интерес към предлаганите от определен конкурент стоки или услуги, като по този начин последният пропуска ползи и/или търпи
загуби. Проекция на директно насочените срещу конкуренти на съответния пазар
прояви на нелоялна конкуренция са увреждане на доброто име на конкурентите,
експлоатирането на търговската репутация на конкурент, както и разгласяването и използването на търговски и производствени тайни. В основата на увреждането на доброто име на конкурентите стои разпространяването на неверни твърдения и изопачаване на факти и обстоятелства относно конкурентите и доверието към тях, както и
предлаганите от тях стоки или услуги (чл. 30 от ЗЗК). Проява на възползване от репутацията на конкурент може да бъде очертана най-общо по следния начин – от една
страна стои забраната за разгледаната по-горе имитация на търговско име, марка или
географско означение на предприятието на конкурент, но също така и един конкурент
може да сравнява предлаганите от него стоки или услуги със заместители на други
конкуренти, но по начин, по който се извлича нелоялно предимство от известността
на търговската марка, име и други отличителни белези (арг. от чл. 34, ал. 2, т. 7 от
ЗЗК). Също така може да бъде увреден даден конкурент чрез използването или разгласяването на производствена или търговска тайна. По своята същност това са такива
„факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки” (§1, т. 9 от ДР на ЗЗК).
Особено място следва да се отдели на рекламата като основно средство за предоставяне на информация до потребителите за предлаганите от конкурент стоки или услуги. По своята същност това е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или
професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, права и
задължения (§1, т. 11 от ДР на ЗЗК). Тук следва да се отбележи възможността за
проява на нелоялна конкуренция под формата на заблуждаваща реклама, с която цели
да подведе потребителите и да повлияе на тяхното пазарно поведение. За определяне
на рекламата като заблуждаваща следва да се вземат предвид характеристиките на
стоките и услугите, цената и начинът на формирането й, както и данните за рекламодателя или рекламиращия (чл. 33 от ЗЗК). Също така с дадена реклама могат пряко
или косвено да се идентифицират конкуренти, както и предлаганите от тях стоки или
услуги. Сравнителната реклама е разрешена, като в ЗЗК, ЗЗП6 и Регламент (ЕО)
№510/20067 са установени условията, когато тя е забранена. В зависимост от това какво и как се сравнява, сравнителната реклама може да е заблуждаваща, може да е нелоялна търговска практика, да не сравнява обективно характеристиките на конкурентните стоки или услуги, да води до объркване или дискредитиране на конкуренти, търговски марки, търговски имена, да извлича нелоялно предимство от търговската репутация на конкурентите и др. С оглед широкия обем от възможност за увреждане сравнителната реклама не може и не следва да бъде класифицирана само като средство за
увреждане на конкурент или само като средство за промяна на потребителското поведение. Напротив – тя представлява взаимосвързана съвкупност от два елемента, стоящи в причинно-следствена връзка един спрямо друг.

6

Закон за защита на потребителите.
Регламент (ЕО) №510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни.
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III. Заключение
Макар и бегло, в настоящата разработка бяха разгледани общата забрана за извършване на нелоялна конкурентна дейност, както и най-основните прояви на явлението. Считам че с оглед икономическата ситуация и възможностите за стопанска
инициатива, конкуренцията, като един от основните двигатели на икономиката, следва да бъде защитавана и занапред, както от държавата, така и от бизнеса и потребителите.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стефанов, Г., Търговско право. Обща част, изд. Абагар, В.Търново, 2010.
Владимиров, Вл. и колектив, „Макроикономика”, изд. Стено, Варна, 2005 г.
Брестничка, Р., Нелоялна конкуренция, изд. УНСС, София, 2001.
Николов, П., Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие, Сиби, 2012
http://www.cpc.bg/competence/unfaircompetitiondescription.aspx
http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=47&document_id=4624#7

301

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

ОТРАЖЕНИЕ НА СПЕЦИФИКАТА НА ОПЕРАТИВНИЯ
ЛИЗИНГ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКОПРАВНИЯ
НАЕМЕН ДОГОВОР
Симона Радославова Шангова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

IMPACT OF SPECIFICS OF THE OPERATING LEASES WITH
REGARD TO CIVIL RENT
Simona Radoslavova Shangova

Abstract: The author's purpose in the present work is to introduce her own perspective and
analysis on a detail comparison of two similar but different in their specifics contracts.
Jurisprudence and scientific doctrine are reviewed, insofar as they have connection with the
set of problems.
Key words: Rent, lease, specificity, interpretation and alternative use.
Темата на настоящата разработка е актуална поради непрекъснатото и динамично развитие на икономическите отношения и все по-честото встъпване на физически
лица-потребители в лизингови договори. Предвид липсата на конкретна детайлна разработка по темата настоящата се явява значима и необходима. Договорът за лизинг по
своята същност е „модерен” договор, произлязъл от САЩ и постепенно навлязъл в
Европа. Нерядко лизинговият договор е приравняван на наемния, дори е определян
като специален вид наем. В темата ще бъде проследена функционалната зависимост
между уредбата на оперативния лизинг и наема.
I. Обща характеристика на оперативен лизинг и наем
Договорът за наем е бил известен в римското право като locatio conductio. В
глава IV на особена част на ЗЗД е уреден наемът на вещи като следва да се тълкува
разширително и се прилага относно движими и недвижими вещи. Легалната дефиниция за договора за наем е закрепена в чл. 228 ЗЗД, където е посочено, че наемодателят
се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят от своя страна поема задължение да му плати определена цена за ползването. От
определението може да се изведат някои от характеристиките му – възмезден, двустранен, консенсуален, неформален, комутативен, с облигационно действие [1], преобладаващо е мнението, че може да бъде уреден и с оглед на личността и други.
Договорът за лизинг е модификация на наемния договор, познат на гражданското право [2]. Наемът е вид граждански договор, а лизингът е уреден като абсолютна

1

Вж. Кожухаров, А. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения, 1996, с. 190
Вж. Герджиков, О. Калайджиев, А., Касабова, К., Бузева, Т., Кацарски, А. Коментар на Търговския закон, кн. 1, 2007, с. 86
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търговска сделка, независимо от качеството на страните по него [3], съгласно чл. 1, ал.
1, т. 15 ТЗ, чиято уредба се съдържа в ТЗ, който е един от основните източници на ТП,
което от своя страна е самостоятелен клон на правото, обособен от ГП [4], поради което е налична генетична, двупосочна връзка. Тази връзка ще бъде подробно изследвана
в настоящата разработка. Оперативният лизинг по своята същност се доближава до
наема, а финансовият лизинг наподобява договора за транзитна продажба по смисъла
на чл. 329 ТЗ, както и кредитните сделки – вноската включва и лихва за паричните
средства предоставени за закупуване на обекта. Определението за него може да бъде
изведено от разпоредбата на чл. 342 ТЗ, макар и законодателят да не го в нарекъл изрично така по подобие на финансовия лизинг. Оперативният лизинг е договор, с който лизингодателят се задължава да предостави срещу ползване определена вещ. Личи,
че оперативният лизинг има сходни характеристики с наема – двустранен, възмезден,
комутативен и консенсуален. Част от правата и задълженията на страните по двата
договора съвпадат. По своята същност лизинговият договор е разновидност на наемния, уреден в специален закон и по отношение на друга категория субекти [5]. Ако
двете страни по договора са търговци сключената между тях сделка е търговска, но
тъй като наемът не е уреден самостоятелно като търговска сделка, то при хипотезите
на договор за наем между търговци ще се прилага уредбата на ЗЗД. Качеството на
страните, както беше посочено не е достатъчно, за да изменя същността на облигационната им връзка, след като ТЗ не съдържа специална уредба на такъв договор [6].
II. Прилики относно предмета на двата договора
Предмет на договора за наем е конкретна вещ – движима или недвижима. При
предмета на лизинговия договор освен вещ Ал. Кацарски смята, че е възможно да
бъде сключен такъв договор и за сгради, поради което видимо двата договора се
доближават и по предмет. Възможно е и сключване на оперативен лизинг с обект
търговско предприятие като съвкупност. То не е типичен обект на лизинг, а представлява сделка, насочена към извличане на доход чрез предоставяне на ползването на самото предприятие като съвкупност за управление, поради което не е посочено изрично в уредбата на лизинга, а е уредено чрез препращане от разпоредбата на чл. 236,
ал. 2, т. 1 и ал. 3 ТЗ в тази на чл. 347, ал. 1 ТЗ.
При договора за наем законът не поставя изискване наемодателят да е собственик на вещта, която се отдава под наем. Продажбата на чужда вещ не е недействителна, но не поражда вещно-прехвърлителен ефект, в тази насока е и съдебната практика [7]. Договорът за лизинг следва да се ограничава от продажбата с уговорка за изплащане – чл. 205 ЗЗД. При нея е възможно да се придобие собствеността и преди
заплащането на последната вноска, докато при лизинга докато трае самият договор
собствеността никога не преминава върху лизингополучателя, още повече че и при
прекратяване на лизинговия договор според договореностите може да не се стигне до
прехвърлянето на правото на собственост. Следователно прехвърлянето на правото на

3

Вж. Димитров, М. – Търговско и конкурентно право, 2012/9, с. 30
Вж. Калайджиев, А. Търговско право, Обща част. ИК „Труд и право”, 2011, с. 13-16
5
Вж. Герджиков, О. Търговски сделки. ИК „Труд и право”, 2008, с. 116
6
Вж. р. № 67/28.01.2002 на ВКС по гр. д. № 968/2001, V г. о.- Бюлетин на ВКС, 12/2001, с. 29
7
Вж. р. № 483/15.07.2010 на ВКС по гр.д. № 991/2009, І г.о., ГК, р. № 661/28.07.1987 по гр.д. №
454/1987, ІІ г.о., ГК, р. № 15/15.01.1980 по гр.д. № 2571/1979, І г.о., ГК, р. № 577/05.11.2008 на
ВКС по т.д. № 331/2008, І о. ТК и др.
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собственост при лизинговия договор не е задължителен елемент на последния [8].
Като гаранция за вземането си лизингодателят запазва собствеността върху вещта, но
дава право на лизингополучателя да я изкупи и то на цена на практика, надвишаваща
покупната й цена, тъй като отделните лизингови вноски не са само част от цената на
стоката, но включват и други елементи. От горепосоченото може да се заключи, че
лизингът стои по-близо до договора за наема, а не до този за продажбата. Договорът
за наем както бе споменато е с облигационно действие. Подобен извод може да се
направи и по повод на оперативния лизинг. Съгласно чл. 342, ал. 3 ТЗ, предвидената
възможност не се отразява на характера на договора. Тя може да се определи като
факултативна възможност, която не се явява определяща по повод на самия лизингов
договор, защото същият би се определил не като договор за лизинг, а като договор за
продажба с разсрочено плащане, при който главната цел е да се прехвърли собствеността. С други думи казано при договора за лизинг главната цел е да се ползва лизинговата вещ, посредством нейната амортизация и достигане до нулева счетоводна
стойност. Обратното становище е застъпено в част от съдебната практика [9], където
се счита, че елемент, който да разграничи договора за наем от лизинговия е намерението на лизингополучателя да закупи вещи през време на договора или след изтичането му и че при липса на „клауза за изкупуване” на обекта на лизинга е налице само
възмездно ползване под формата на наем. Безразлично е наименованието, което страните използват, за да определят типа на договора, а е важна тяхната воля, за която се
съди от съдържанието на съответния договор. Безспорно е, че при договора за наем не
може да се уговаря закупуването на вещта от наемателя. Възможно е при наема да се
прехвърли собствеността върху наемателя по силата на последващ договор за покупкопродажба, при който е възможно различие на страните ако наемодателят не е бил собственик. Друг е случаят когато по силата на принципа за свобода на договаряне
страните по наемния договор се споразумеят при последващата покупко-продажба,
платената до този момент наемна цена да се прихване със сумата, дължима по договора за покупко-продажба [10], хипотеза, която е по-често приложима при лизинга, в хипотезата на едновременно заплащане на останалите вноски по него и налична опция
за придобиване на собственост върху лизингованата вещ.
При договора за наем има две страни наемодател – лицето, което отдава срещу
възнаграждение за ползване определена вещ и наемател – лицето, което ще ползва
съответната вещ. Няма съществени разлики при страните в договора за лизинг, използвани са други наименования – лизингодател и лизингополучател, но структурата
на правоотношението е същата. Страните имат и сходни права и задължения с нюансирани изключения, които ще бъдат разгледани в хода на научната разработка.
III. Откроения по повод на срок
Договорът за наем е срочен, аргумент от чл. 228 ЗЗД във вр. с чл. 229 ЗЗД,
където е определен максимален срок на договора – десет години, сключен от лица,
които притежават разпоредителна власт и съответно три години за наемодатели,
които могат да извършват само действие на обикновено управление по повод на съответната вещ. Определеният максимален срок на действие на наемния договор не се
прилага спрямо търговски сделки след допълнението на ЗЗД от края на 2007 г. (ДВ,

8
9
10

Вж. р. № 2227/26.I.1996 по гр. д. № 633/1995, V г. о.
Вж. р. № 3877/16.06.2000 на ВАС по адм. д. № 2321/2000, I о.
Вж. Марков, М. Помагало по облигационно право, Сиби, 2013, с. 321
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бр. 92 от 2007 г.) [11]. От разпоредбата на чл. 229 ЗЗД не става ясно какви сделки е
имал в предвид законодателят, абсолютни, относителни, презумптивни, едностранни,
двустранни търговски сделки и други деления на същите [12]. Лизингът е абсолютна
търговска сделка. Наемът, сключен от търговци не е абсолютна търговска сделка, макар и да не е изброен в чл. 1, ал. 1 ТЗ и законодателят да е заявил, че има и други неизброени абсолютни търговски сделки, аргумент от чл. 1, ал. 1, т. 13 ТЗ. Според проф.
Герджиков се касае само до субективни търговски сделки, които съгласно чл. 286, ал.
1 ТЗ са сключени от търговец и са свързани с упражняваното от него занятие [13]. Разширителното тълкуване – „да не се различава, там където законът не различава” [14]
не следва да бъде приложимо по отношение на разпоредбата на чл. 229 ЗЗД и да се
допусне сключване на наемни договори със срок на действие над десет години за всякакви търговски сделки. Необходимо е приложението на стеснителното тълкуване –
ratione legis stricta, който гласи, че „изключителната норма се тълкува стеснително”. С
други думи казано: обвързването на страните чрез една презумптивна търговска
сделка-наем няма да бъде зависима по повод на действие от срочните предели на ЗЗД,
освен ако не се обори презумпцията в чл. 286, ал. 3 ТЗ. При наемане на вещ от страна
на търговец се предполага, че наетата вещ му е необходима с оглед на осъществяваната от него търговска дейност. Ако наетата вещ е за лично употребление презумпцията
за търговския характер на сделката се оборва. Няма пречка по повод на наема ползването на вещта да продължи и повече от десет години и без да сме изправени в добавката на ЗЗД относно търговската сделка. Налична е такава възможност ако преди изтичане на срока на наема, без оглед дали е бил сключен за три или за десет години, е
възможно да се сключи нов договор, по силата на който да се продължи използването
на вещта от наемателя. Възможно е и друго отклонение ако след изтичане на срока на
наема продължи използването на вещта със знанието и без противопоставянето на
наемодателя като договорът за наем ще се трансформира в безсрочен такъв. Подобно
продължаване е изключено изрично от законодателя по отношение на лизинга в препращащата разпоредба на чл. 347 ТЗ, в която са закрепени изключения от режима на
наема.
От гореописаните хипотези е видно, че договорът за наем не следва да бъде ограничаван по действие до три или десет години. Подобно срочно ограничение е чуждо за лизинговия договор, при който законодателят не е въвел краен времеви предел.
При лизинга с оглед на икономическия модел на договора законодателят макар и да
не е въвел краен срок на действие не означава, че стимулира безсрочните лизингови
договори. Чрез изключване на продължаването на договора като безсрочен се цели се
гарантира, че страните по лизинга, ако изберат да го сключат като срочен, са длъжни
да предвидят като максимален срок обичайното време до пълно изхабяване на вещта.
Само тогава ще се постигне баланса на интересите на страните и обществения интерес
за развитие на търговията. Собственикът ще получи чрез вноските пълната стойност
на вече амортизиран актив и ако го изостави след срока няма да може да търси
допълнителни плащания за продължаващото ползване след срока, респективно
лизингополучателят ще е стимулиран да извлече максимума производителна стойност
от вещта, защото ще знае, че няма да има право да я ползва по-късно.
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Вж. Герджиков, О. Търговски сделки. ИК „Труд и право”, 2008, с. 117
Вж. Герджиков, О. Търговски сделки. ИК „Труд и право”, 2008, с. 26-29
Вж. Герджиков, О. Търговски сделки. ИК „Труд и право”, 2008, с. 118
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IV. Права и задължения на страните по двата договора
Задълженията на наемодателя за да предаде вещта, да осигури на наемодателя
спокойното и необезпокоявано държане на вещта, да поддържа вещта в състояние,
което да е годна за употреба според договорното съдържание, а ако нищо не е
уговорено – според обичайното състояние за подобен вид вещи. Задълженията на лизингодателя при оперативен лизинг са сходни като от тях следва да извадим задължението на наемателя за поддържане на нормалното състояние на вещта с оглед на използването й. Наемодателят подобно на лизингодателя може да не е собственик на отдадената за използване вещ. Задълженията на наемателя са да заплаща наемната цена
и разходите, свързани с изброените дребни поправки, които са резултат от обикновеното употребление на вещта, изброени в чл. 231 ЗЗД, да си служи с вещта съобразно
определеното в договора, да пази вещта, да съобщава за посегателства на трети лица
върху наетата вещ и да върне вещта, съответно принадлежностите й ако са налични,
след изтичане на наемния срок. Всички други поправки, които не са част от т.нар.
„текущ ремонт”, изброени в чл. 231 ЗЗД са за сметка на наемодателя [15]. При наема
солидарно задължен е и съпругът на наемателя, макар и да не е участвал като страна
при сключването на договора, ако съответното наето помещение обслужва нуждите
на семейството, такава солидарност е налична и по отношение на съпруга на наемодателя когато за наетата вещ са били направени разходи, ако същата е била в режим на
съпружеска имуществена общност. Подобно разрешение е чуждо за лизинга, поради
факта, че е специфична търговска сделка, а активите в търговското предприятие не
могат да имат семейно предназначение.
По повод на задълженията на лизингополучателя законодателят препраща към
задълженията на наемателя, закрепени в чл. 232 и чл. 233 ЗЗД. Съществена разлика в
задълженията се откроява по отношение на задължението за заплащане на разноските
за поддържане на вещта. Както вече бе споменато при наема е налично задължение в
тежест на наемателя само за дребните поправки, при лизинга обаче лизингополучателя без оглед на вида лизинг е задължен за заплаща всички разноски, без оглед на тяхната значителност. При наема ако наемодателят не извърши необходимите поправки,
наемателят има право да иска поправяне на вещта от наемодателя съобразно с условията закрепени в договора и нейното естество, да иска намаление на цената или да
развали договора. Възможно е също сам да поправи вещта при полагане на грижата на
добрия стопанин и да иска прихващане на разходите, които е направил с уговореното
наемно възнаграждение. По-горе разгледаните възможности се касаят само до поправки, които имат характер на значими. Следва да се отбележи, че наемателят на недвижим имот е негов държател, а не добросъвестен владелец и за извършените подобрения, такива преустройства с траен характер, който увеличават неговата стойност не
може да се ползва от разпоредбите на чл. 71 и 72 от ЗС. Неговите отношения със собственика на имота се уреждат в съответствие с договора между тях, а при липса на договор, съобразно правилата на неоснователното обогатяване [16]. Когато наетото помещение не е годно за обитаване по предназначение не може да се квалифицира като
„текущи ремонти”, нито като повреди, появили се по време ползването на имота, за
които приложима е ал. 2 на чл. 231 ЗЗД [17]. В този случай се дължи заплащането на
всички разходи по привеждането му в годно състояние от наемодателя, дори да са из-
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Вж. Кожухаров, А. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения, Софи-Р,
1996, с. 214
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Вж. р. от 15.04.2010 по гр. д. № 4749/2009, Русенски районен съд, V г.о.
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Вж. р. № 316/07.11.2011 по гр.д. № 1646/2010, ВКС, III г.о. по реда на чл. 290 ГПК
306

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

вършени от наемателя, дори в договора да е забранено извършването им и да е
закрепено, че няма да подлежат на последващо заплащане от страна на наемодателя.
При наема разходите за ремонти остават за сметка на ползващия вещта, само ако
повредите са причинени виновно от него, при лизинга всички ремонтите се поемат от
ползвателя. Това се отнася и за невиновно поведение. Нещо повече при финансовия
лизинг дори рискът от случайно погиване на лизингованата вещ следва да се понесе
от лизингополучателя, макар същия да не е собственик, което се явява отклонение от
прогласени принцип: Res perit domino, който важи с пълна сила по отношение на наемния договор. Законодателят мълчи по отношение на риска при оперативния лизинг.
По аналогия би следвало да се прилагат правилата за наема, защото оперативният лизинг стои по-близо до него, отколкото до финансовия лизинг. Закрепеното в разпоредбата в чл. 343 ТЗ е ограничение и не би следвало да се тълкува разширително. В
теорията има разногласие по отношение на носителя на риска при оперативния лизинг. Едни автори приемат, че е за лизингополучателя [18], а други, че е за лизингодателя [19].
V. Непосредствена цел
При лизинговия договор основната цел е насочена към придобиване на собствеността без допълнително плащане, което да излиза извън рамките на изплащаните
вноски в уговорения срок. Вноските при лизинга покриват цялата стойност на вещта
и връщането й е възможно да е уговорено като опция или не, но стойността на вещта
след изтичане на срока би била нулева. Докато при наема се цели временна експлоатация, която не разрушава качествата на обекта, поради което след изтичане на наемния
срок наемателят е длъжен да продължи да плаща наемна цена.
VI. Субсидиарно приложение на гражданския закон по отношение на
търговските сделки, какъвто е и лизингът
Гражданското право е субсидиарен източник на търговското право [20]. Нормите
на гражданското право се прилагат когато липсва специална уредба в ТЗ. Общите и
специалните разпоредби на ЗЗД се прилагат субсидиарно към търговските сделки, но
са основен източник на гражданско правните сделки [21]. Регламентацията на търговските сделки към сделките в ЗЗД се отнася какво специален към общ закон. При
сключен договор за наем от търговци, т.е. двустранна търговска сделка, макар наличието на търговско качество у страните, следва да се прилагат правилата на ЗЗД,
поради липсата на уредба в ТЗ.
VII. Пренаемане и сублизинг
Пренаемането е допустимо без съгласието на наемодателя за части от обекта,
освен ако не уговорено друго. При сублизинга лизингополучателят може да предостави ползването само и единствено с изричното съгласие на лизингодателя, дори за само
за част.
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VIII. Прекратяване на двата договора
Развалянето на договорите има обратно действие, освен при договорите за периодично или продължително изпълнение. В ТР от 18.05. 2012 г. по т.д. № 3/2011 г. по
описа на ОСГТК е закрепено съдържанието на „периодични плащания”. Като по изведените там критерии вноските по лизингови и наемни договори имат тази характеристика. Както при наемния договор, така и при договора за лизинг, развалянето
настъпва занапред [22]. Защото договорът е с продължително изпълнение по отношение задължението на наемателя. Договорът за наем се прекратява по взаимно съгласие, погиване на вещта и изтичането на срока, закрепен в договора ако е наличен такъв. Особеност по отношение на срока е въведена от законодателя в чл. 236, ал. 1 ЗЗД,
в която е закрепена възможността наемния договор след изтичане на срока, при наличие на продължено ползване, знание на наемодателя и отсъствие на противопоставяне
от страна на същия да бъде продължено действието му като договор за неопределен
срок. При продължение наемният договор остава в сила при същите условия, за които
е бил сключен с едно изключение по отношение на срока. Ако наемателят продължи
да използва вещта въпреки противопоставянето на наемодателя, той дължи наемната
цена ведно с обезщетение. Колкото до смъртта на страните ако не е уговорен с оглед
на личността следва да запазва своето действие по отношение на универсалните правоприемници на наемодателя и лицата от домакинството на наемателя. Налична е и
специфична хипотеза за прекратяване е изваждането на наемателя от етажна собственост поради неизпълнение на наредбите по реда и управлението на етажната собственост. В този случай не се прекратява самия договор с факта на изваждането, а по-скоро е възможно да се развали от страна на наемодателя ако наемателя е неизправна
страна. Наемателят не може да развали договора, поради това, че спрямо него наемодателят е неизправна страна, а една от предпоставките, за да се допусне разваляне освен неизпълнението и вината е необходима и неизправност на насрещната страна.
Ако наемния договор е срочен – автоматично с изтичане на срока се прекратява,
освен ако страните не желаят друго. Ако договорът е безсрочен е необходимо едномесечно предизвестие за прекратяването му, освен ако наемът е уговорен на ден – с предизвестие от един ден. Често срещана хипотеза е уговарянето на предизвестие за прекратяване в срочен наемен договор. При лизинга поради неговата особеност има отклонение от режима на прекратяване на наемния договор. Неприложимо е правилото
за мълчаливо продължаване на договора. Не се прилага и правилата за прекратяване
на наемния договор по отношение на възможността при безсрочен наем всяка от страните да може да се откаже от него с предизвестие [23]. При лизинга отсъства такова
прекратително основание, но е възможно страните в договора по силата на свободата
на договаряне да закрепят подобна клауза. Договорът за лизинг е с периодично и продължително изпълнение като наемния и развалянето му няма обратно действие, а има
действие „за напред”. Поради това дължимото до този момент в изпълнение на договора не подлежи на връщане. Неплатените до момента на прекратяване на договора
вноски остават дължими като цена за ползването на вещта, която се дължи както на
основание чл. 345 ТЗ вр. чл. 232 ал. 2 ЗЗД [24], същото е и при наема. Правилата на
чл. 87, ал. 1 и 2 ЗЗД са диспозитивни, поради което страните могат да уговорят, че
предупреждение с даване на срок за изпълнение не е необходимо, независимо, че не

22
23
24

Вж. р. от 28.07.2008 по ВАД № 182/2007 – „Търговско и конкурентно право”, 5/2009, с. 34
Вж. Герджиков, О. Търговски сделки. ИК „Труд и право”, С., 2008, с. 118
Вж. р. № 242/03.07.2012 по т.д. № 209/2012 на Апелативен съд-Варна
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са налице предпоставките на чл. 87, ал. 2 ЗЗД [25]. Срочният договор за наем също,
подобно на безсрочния договор за наем, може да бъде прекратен с предизвестие, но
само ако тази възможност е изрично уговорена. Това важи и за оперативен лизинг [26].
Особени хипотези за прекратяване на лизингов договор са предсрочното изкупуване на лизинговата вещ и изпълнение на всички задължения. Първата хипотеза е
чужда на наемния договор, при който няма подобна уговорка. Ако е налична такава
след сключването му би следвало да се квалифицира като последващ договор за покупко-продажба, ако обаче е налична при сключване на самия наемен договор клауза
за разсрочено плащане и придобиване на собственост след изплащане на последната
вноски или преди това, би следвало договорът да се квалифицира не като наем, а като
продажба на изплащане. Тази разлика ярко откроява същността на двата договора.
В заключение би могло да се каже, че въпреки сходството на двата договора се
открояват и множество различия. Ясно изразена е волята на законодателя за различието им, поради фактът, че са уредени в два различни нормативни акта. Наемът служи
предимно за уреждане на отношенията между нетърговци, докато оперативния лизинг
за отношения между търговци за удовлетворяване на стопански интереси. За ясното
им разграничаване е необходимо да се тълкува волята на страните, посредством записаното договорно съдържание в съвкупност.
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България разполага с третото по обем културно наследство в Европа: 33 археологически резервата, над 230 музеи и галерии, в чиито фондове са регистрирани
милиони движими културни ценности, 10 културни и природни ценности под закрилата на ЮНЕСКО, към момента Старият град на Пловдив, районът около село
Свещари, чипровските килими и празникът „Сурва” в Пернишко очакват одобрение
за списъците на ЮНЕСКО. (На 26 ноември 2014 г. в Париж, единодушно бе вписана в
Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство предложената от България кандидатура „Традицията на производство на чипровски килими”.) Но…
ЗАЩИТЕНО
БЪЛГАРИЯ?

ЛИ

Е

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО

НАСЛЕДСТВО

В

Актуалността на темата се обуславя от инертността в днешната държавна политика по отношение на съхраняването, закрилата и популяризирането на културноисторическото ни наследство; значителните мащаби и интензивност на престъпните
посегателства срещу него; подценяването на значението му сред част от българското
общество и липсата на желание за неговото опазване.
Всички цивилизовани страни отдават голямо значение на наследството от миналото, а неговото изучаване, опазване и представяне е тясно свързано с формирането
на съвременната им политика. Анализа, който ще направим, на управленските модели на опазване на културно-историческото наследство в България от възстановяването на държавността след 1877 г. до наши дни, цели да докаже твърдението, че е възможно да се достигне необходимото ниво на защита на културното ни наследство
чрез системно прилагане на подходящи мерки и интегриран подход между институциите в национален и международен план.
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В периода до 1885 г. причина за активната политика за проучване и опазване на
културното наследство е да се докаже на Европа и света необходимостта от обединение на Княжество България и Източна Румелия в самостоятелна, суверенна българска
държава”.
В подчинената на султана Източна Румелия правната регламентация на управленския модел на опазване на културното наследство в утвърждаването на държавното начало изпреварва тази в Княжество България. Според Органическия устав в Източна Румелия е създадена Дирекцията на народното просвещение, а в Пловдив –
Народна библиотека и Областен музей. В Княжество България основният закон е Търновската конституция (ТК). Учредено е Министерство на народното просвещение.
През периода (1885-1919 г.) постиженията на българското стопанство и култура
се демонстрират с откритото през 1892 г. Международно индустриално-промишлено
изложение – предшественик на Пловдивския панаир; основаването през 1893 г. на
театрална трупа „Сълза и смях”, първата организация на българските художници,
създава се Софийското висше училище (1888 г.), което е първият български университет със законово гарантирана академична автономия от 1903 г.; БКД прераства в автономна държавна институция – Българската академия на науките – БАН (1911-1912 г.).
Реализира се дългогодишната идея за Народен музей, който по богатство на колекциите и значимост на дейността си става трети по важност музей на Балканите.
Съществен принос към изграждането на управленския модел за опазване на културното наследство има Руският археологически институт – РАИ (основан през 1894 г. в
Цариград).
Формира се постепенно музейна мрежа изградена главно от „два типа музеи:
Народни и градски или читалищни музеи. Формират се граждански доброволни сдружения по места като Българското археологическо дружество – БАД.
Устройството на МВР претърпява значителни промени и доказателството, че оттогава се занимава с разкриване на престъпни посегателства срещу културното наследство е т. нар. „Афера Такела” (1901-1905 г.)
Фундаментален акт в оформянето на нормативната рамка на модела за опазване
на културното наследство и повишаването на неговата ефективност е Законът за старините (ДВ бр. 37, 18.02.1911 г.). За пръв път тук е направен опит да се балансират
„държавните, обществените и частните интереси” чрез изграждането на „механизъм и
административна структура, гарантирани от държавата” с решаващото участие на
МНП.
Управлението на проучването и опазването на културните ценности и музейното
дело е предоставено на МНП и новосъздадената Комисия за старините.
Чрез дейността си комисията подпомага първоначалното реализиране и на започнатия дългогодишен проект по инициатива на НМ и МНП – Археологическата
карта на България – АКБ, който оказва трайно положително влияние върху опазването на културното наследство.
Законът за старините налага централизиран управленски модел на държавна политика, който е гаранция за опазването на старините в периода на войните (1912-1918 г.).
В Българската армия по германски образец се създава Културно отделение към
Генералния Щаб, който развива многообразна културна, изследователска и събирателска дейност.
През периода 1885-1919 г. в българската държава се изгражда „модерна и непрекъснато развиваща се институционална система на културата” с решаващата подкрепа
на монархическия институт в лицето на княз (от 1908 г. цар) Фердинанд Сакскобургготски (1887-1918 г.), който има личен принос във формирането и утвърждаването на
модела за опазване на културното наследство.
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След Първата световна война (1919-1944 г.) е осъзната необходимостта от международни гаранции за защита на старините. Ключов документ е подписаният във
Вашингтон през 1935 г. „Пакт Рьорих”, считан за първи международен договор за защита на културните ценности, научните организации и човешкия им капитал в мирно
и военно време. Създадена е и Българска асоциация „Рьорих”.
Управленският модел за опазване на културното наследство се обогатява и чрез
първите успешни опити за включване на археологическото наследство и в природния
му контекст като създаването на Народния парк при Мадара, Шуменско (1936 г.).
В навечерието на войната МНП подготвя (но не успява да реализира) законопроекти, сред които с програмно значение е проектът за нов Закон за старините (1939 г.).
Проектозаконът цели ограничаване на иманярството и незаконната търговия с културни ценности. Подготвен е и проектозакон за музеите с цел да подобри организацията
в опазването на старините и систематичното им подреждане.
През 1943 г. по германски образец е създадена и Камара на народната култура.
Целта е пряк контрол над културния и научен живот.
След Втората световна война (1944-1989 г.) се формира социалистическия държавен модел за опазване на културното наследство. Пълното ангажиране на държавната централна и местна администрация, позволява комплексно решаване на редица
натрупали се с времето проблеми. Утвърждава се йерархичната организация на модела в държава, с тоталитарни черти. Прилагат се „класово-партиен подход и критерии”.
Отрича се частното колекционерство.
След 1950 г. се приемат Конвенциите на ЮНЕСКО – международни актове с изключително важно значение за опазването на културното наследство в национален и
международен мащаб. През 1955 г. България е приета в ООН, а от 1956 г. страната ни
членува и в ЮНЕСКО.
Приема се Законът за паметниците на културата и музеите – ЗПКМ (ДВ,
бр. 29/11.04.1969 г.), който с многобройни поправки действа чак до 2009 г. и определя
цялостния характер на държавния модел за опазване на културното наследство,
Културната политика в България допълнително се активизира след 1970 г. с третата поред конституция наречена „Живковска” (18.05.1971 г.), която потвърждава ролята на държавата за „всестранното развитие на науката и културата” (чл. 2, 3) и
посочва, че да се грижи за „защитата и опазването... на културните паметници” е
„дълг на всеки гражданин” (Чл. 31, 33).
Към Министерството на вътрешните работи са сформирани специализирани силови структури – т. нар. „РИК – разузнаване – историческо и културно”. През 1968 г.
е сформиран и Шести отдел на VI-то управление на ДС, чиято работа по опазване на
културното наследство е определяна като „неидеологическа”.
Уникален за България опит в развитието на модела за опазване на културното
наследство е идеята за отбелязване на 1300-годишнината от създаването на българската държава на Людмила Живкова и нейния екип. Активизиран е международния
културен обмен на социалистическа България – проведен е Първият конгрес по тракология (1972 г.), организират се големи задгранични изложби.
През периода 1944-1989 г. целта е културните достижения да са масово достъпни за всички, а образователната държавна политика като цяло издига нивото на
знание и разбиране сред обществото за значението на културното наследство.
След 1989 г. неконтролируемия стремеж към материално благополучие и безработицата в цели отрасли и региони, довежда до увеличаване на нивото на общата
престъпност. Кражби от музеи, археологически резервати, храмове, частни колекции
и антиквариати, незаконни сделки и контрабанда с тях) се утвърждават като приоритетно занимание на големи групи от хора, а иманярството (главно поръчковото) се
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професионализира и превръща в поминък за населението на цели региони от страната
(особено погранични). Все повече се използват съвременни технически съоръжения
(металотърсачи и земекопни машини) в съчетание с привидно законни дейности (обработка на земята под формата на аренда или кооперация, закупуване на земеделски
имоти, мащабно строителство и др.). Смята се, че повърхностният културен слой е
преровен над 80%, а в някои фрапиращи случаи се стига дори до почти цялостно унищожаване на защитени обекти. Такава е нерадостната съдба на археологическия резерват Рациария, Видинско, където през 1991 г. поради настъпилите политически промени финансирането на археологическите разкопки е спряно. След едно двадесет годишно прекъсване, оформящо може би най-тъжният период в историята на античния
град, в който той е системно ограбван, археологическите разкопки са подновени.
През началните преходни години у нас действието на модела за опазване на културното наследство се движи повече по инерция от миналото и не функционира ефективно при отслабване на тоталното държавно доминиране в културната област. Ново
явление е създаването през 1993 г. на Българската музейна камара.
Гражданското общество започва да се активизира – образуват се неправителствени организации, частни културни институти и организации. Потисканото досега
частно колекционерство набира скорост, макар и все още без ясно правно уреждане
на отношенията между колекционерите и държавата (Кръстева 2003: 125-333).
С учредяването през 1992 г. и разширяването на ЕС към края на 90-те години се
оформя разбирането за „общо европейско наследство”, което включва и културните
богатства на българите. След като България подписва през 1993 г. Европейското споразумение за асоцииране, страната ни приема специфични документи, засягащи
действието на модела за опазване на културното наследство в новите условия. Сред
тях са: Европейска културна конвенция от 1954 г. и Европейска конвенция на Съвета
на Европа за опазване на археологическото наследство. Моделът за опазване на културното наследство се развива и с приемането от България през 2005-2006 г. на
Регламент № 3911/1992 г. за износа на културни ценности и Директива на СЕ № 93/7
за връщането на незаконно изнесени от страните членки културни ценности, а Генералната спогодба за търговските и митническите тарифи (ГАТТ) формира общ
механизъм за контрол на нелегалния износ и внос.
С приемането на тези важни общоевропейски документи се разбира, че остарялата и противоречива нормативна рамка на модела за опазване на културното наследство не отговаря на новата действителност. Със съдействието на европейски експерти и
специалисти от МК са изготвени редица документи за състоянието и перспективите
на държавната културна политика у нас и „необходимостта от съобразяването й с
международните конвенции и препоръки”. Един от тях е т. нар. „доклад Ландри” – дело на екип от Съвета на Европа и Института по културознание – „Културната политика на Република България 1990-1995 г.”
Съгласно препоръките на ЕС музеите се преструктурират като юридически лица
на бюджетна издръжка – централно от държавния бюджет и от местните общини.
Юридически и физически лица вече „могат да създават музеи, музейни сбирки и колекции”.
Редица недостатъци налагат чести промени през годините на Закона за закрила и
развитие на културата, който като цяло допринася за актуализирането на модела за
опазване на културното наследство и създава възможности за проекти на ЕС – такива
са програмите „Рафаел” и „Култура 2000”.
В публикуваните през 2000 г. от Съвета на Европа „Насоки за развитието на
законодателството и системи за управление на културното наследство” са включени и
нематериални културни ценности (духовни традиции, обичаи, културни пейзажи и
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ландшафти, маршрути), променят се и „критериите за автентичност и методите на
опазване, използване и управление на наследството”. От 1991 г. проектът „Европейски дни на наследството” има за цел проблемът за опазването и приобщаването към
общоевропейското наследство да се постави на вниманието на гражданите на общността. След 1999 г. и България се включва в него с организирането на изложби,
посещения на музеи и културни обекти, културни маршрути, научни прояви и пр.
В резултат на намаленото държавно финансиране в началния период на прехода
теренните археологически проучвания намаляват, но след преодоляване на първоначалния шок археолозите правят забележителни открития в областта на палеолитната и
тракийска археология. Сред най-значимите са българо-френските проучвания на пещерата „Козарника”, Видинско; култовият център при с. Старосел, Пловдивско; системните проучвания на тракийския култов комплекс „Перперикон” край Кърджали и
много др. Направените археологическите открития потвърждават потенциала на културното наследство за превръщането му „в ресурс за културен туризъм” и „силен стимул за икономическа активност” в условия на евроинтеграция, когато за България „е
от стратегическо значение да се включи в европейската мрежа от културни маршрути” (Денчев, Василева 2010: 334-335).
Позитивно влияние върху ефективното функциониране на модела за опазване на
културното историческо наследство оказва развитието на проекта „Археологическа
карта на България” (АКБ), чийто първи компютъризиран вариант – Автоматизираната
информационна система „Археологическа карта на България” (АИС „АКБ”) е готов в
края на 1990 г. От съществено значение е и приетият Закон за меценатството.
Сред първите специализирани структури на МВР за борба с престъпните посегателства срещу културното наследство след 1990 г. е Централната служба за борба с
организираната престъпност – ЦСБОП (трансформирана в Национална – НСБОП, и
впоследствие – в Главна дирекция – ГДБОП). В структурата й до 1999 г. има специален сектор (с частична приемственост на кадровия потенциал от предишния 6-ти отдел на VI-то ГУ – ДС), който се занимава с борбата с контрабандата и незаконните
сделки с културно-исторически ценности. След промени в закона за МВР звеното за
борба с незаконните сделки и контрабандата с културно-исторически ценности към
НСБОП е закрито през 1999 г. и е създаден сектор в Дирекцията на Национална
Служба „Полиция – ДНСП, който има задачата да противодейства на престъпните
посегателства срещу културни ценности. С поредните промени в закона за МВР през
2006 г. секторът за борба с посегателствата срещу културни ценности е възстановен
във вече наречената Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” – МВР.
В областта на правоприлагането съществува и прокурорско звено за музейни кражби
и иманярство. От 2001 г. насам са известни 14 ефективни осъдителни присъди за
посегателства над културни паметници, а годишно делата срещу иманяри и трафиканти са над 200.
В сложната ситуация на прехода част от недостатъците в областта на правоприлагането са следните:
- „липса на ефикасно взаимодействие между МВР, местни власти, МК, АИМ –
БАН, прокуратурата”;
- работа в „силно корумпирана среда: осигуряване на чадър от полицаи на иманяри срещу заплащане;
- включване на полицаи в нелегалната търговия с антики;
- колекциониране на антики от самите служители на ведомството;
- във фазата на съдебното производство се използват услуги на „т. нар. експерти”, със съмнителна подготовка, които произвеждат немалко „недостоверни
експертизи”.
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Управленският модел е подпомогнат в дейността си от редица международни и
европейски финансови програми. Сред тях са: Проект „Красива България”, Програма
Култура 2000, програмите: ФАР (PHARE), САПАРД и структурните фондове на ЕС
след 2000 г. В България по ФАР се развива проектът „Развитие на културния туризъм
в България” за изграждане на маршрути за опазване и популяризиране на археологически обекти и резервати. Сред тях са: „Посока Странджа – планината на древните
траки” – Малко Търново; „Регион Кюстендил – кръстопът на 8000 г. история и
култура”; „Пътят на боговете, пътят на златото, пътят на хората” – Кърджали и др.
В управленския модел на опазване на културното наследство след 1989 г. все поактивно се включват и неправителствени организации като Национално движение
„Българско наследство” и „Съхрани българското”. Добър пример в областта е и дейността на организацията „Японски доброволци за работа в чужбина” (JOCV) в музеи в
Ямбол, Стара и Нова Загора, Пловдив, Разград.
През периода 1990-2007 г. в условията на преход към демократично общество се
очертават характеристики като специфичния за страната ни монопол на държавата
върху културата и липсата на традиции в спонсорството и меценатството. Държавното финансиране в областта се свива, специализирания труд е ниско заплатен,
средствата за проучвания, консервация и реставрация са оскъдни (Денчев, Василева
2010: 293-299).
Остават нерешени проблемите, посочени още в „Прогнозата” (1989 г.) на екипа
на проф. А. Джурова и потвърдени в Доклада „Ландри” (1997 г.) – липса на
„институционална памет”, на „политически дебат за ролята на културата”, слаба връзка между „експертния анализ на средата и политическите решения и действия" . И
двата документа препоръчват „баланс между професионална, представителна и общностна култура” при използване на съответните „специфични инструменти”. До 2007 г.
в правителствените програми у нас има „по-скоро визии, отколкото приоритети”.
През периода на прехода оттеглянето на държавата от опазването на археологическото наследство при неразвито гражданско общество оставя забележима празнота и
допринася повече за неговото разрушаване отколкото за съхраняването му (Китов
2008: 14-17).
В периода от 2007 г. до днес управленският модел за опазване на културното
наследство вече включва и мерки за оптималното му икономическо използване.
Очертава се необходимостта от разработване на нов закон за културното наследство
като „ресурс за устойчиво развитие и качество на живот”.
След близо двегодишни дебати Законът за културното наследство – ЗКН става
факт през 2009 г. като основен закон, който „урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България” (чл. 1). Определени са базови дефиниции
като „културна ценност” (чл. 2, 7), „нематериално културно наследство", разбиранията за неговите „опазване” и „закрила” и пр. За пръв път от десетилетия чл. 2, ал. 3 от
ЗКН постановява и видовете собственост върху културните ценности – публична и
частна. Ново явление от десетилетия насам е изискването Министерският съвет да
разработи национална стратегия за управление и опазване на културното наследство и
7-годишен план за действие (чл. 12, ал. 1).
Сериозен проблем продължава да е незаконният трафик на културни ценности в
и извън ЕС. Противодействието нормативно е регламентирано от редицата посочени
досега договорености, приети от европейските страни, формиращи т. нар. TRAC-FIN.
Търсят се и решения на проблеми с регистрацията на частни колекции, създаването на
частни музеи, обмена на културни ценности.
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След 2007 г. противодействието на престъпни посегателства срещу културното
наследство е възложено предимно на две национални специализирани структури на
МВР „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и Главна дирекция „Криминална полиция” (ГДКП). Сред документите, които визират опазването
на културното ни наследство, е и Стратегията за национална сигурност (приета от НС
на 25.02.2011 г.).
Реализиран бе и проекта „Повишаване на административния капацитет на служителите от МВР за превенция и разкриване на престъпления, свързани с културното
наследство на Република България”, финансиран от ЕС чрез Европейския социален
фонд. С реализацията му е създадена информационна система за издирване на културни ценности, норматив, регламентиращ взаимодействието между МВР и институциите. Със средствата по проекта са обучени служители на МВР, Културно министерство,
ДАНС и други институции, ангажирани с опазване на културното наследство. Основните цели, постигнати чрез реализирания вече проект, освен повишаване на капацитета на служителите на МВР, е и разширената база данни на МВР, така че да обхване и
откраднатите артефакти, и да подпомогне работата на силовото министерство за разкриване на този тип деяния.
Към механизмите на опазване на културно-историческото наследство се отнася и
степента на сигурност на информацията за него. Министерството на културата има
Регистър на движимите културни ценности с данни, обработвани според Закона за
защита на класифицираната информация, засега обаче той почти не е попълван. В
момента Културното министерство изпълнява проект за създаване на регистър с общ
софтуер по програма ОПАК. До края на годината в рамките на проекта се очаква да
започне създаването на платформа с общ софтуер между музеите и Министерството
на културата.
Сред приоритетните задачи е борбата с трафика на археологически ценности
чрез цялостно разследване на организираната престъпна мрежа – от иманярските
„бригади” до предлагането на незаконно изнесени артефакти на аукциони в Западна
Европа и САЩ, включително и чрез международно сътрудничество. Реализира се
европейския проект за обща база данни за откраднати културни ценности между
български държавни институции и Италианските карабинери. Сега вече, по примера
на италианците, е разработена електронна база данни, в която са включени и служителите от всички музеи, Агенция „Митници”, търговците и колекционерите на културно
наследство. След 2001 г., когато при карабинерите влиза базата данни, кражбите на
ценности намаляват с 30-40% в рамките на 2 години.
Подписа се и споразумение между България и САЩ за забрана на нерегулиран
внос на културни ценности от България в САЩ. Споразумението оторизира Департамента по вътрешна сигурност на САЩ да предотвратява вноса в страната на предмети, представляващи българско културно наследство, освен ако българските власти не
издадат разрешение за експорта им. Ако такива материали бъдат заловени на американската граница, правителството на САЩ ще ги връща в страната ни. Ограничението
на вноса ще се отнася до широк спектър от археологически материали, които ще
бъдат определени в обособен списък, който ще бъде публикуван във Федералния американски регистър.
Положително е, че след приемането на България в ЕС се възроди и ролята на неправителствените организации. Една от тях е Асоциацията на българските археолози
АБА (създадена през 2008 г.), която се обяви против лобизма в полза на частните
колекционери, който често се съпровожда и от медиен натиск за компрометиране дейността на археолози като част от престъпни схеми за трафик на археологически цен316
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ности. Според АБА държавата не изпълнява прозрачно задълженията си за финансирането на спасителни и редовни разкопки.
Появата на историческите възстановки (reenactment) е резултат от създаването
на организации, ангажирани със съхраняване и възстановяване на историческото наследство, разбирано от една страна като памет, знание за историята, от друга като артефакт, като традиция, в неговите предметно-битови или военни измерения. Макар тези организации често да са определяни като клубове за възстановки, те съвсем не са
възникнали само с тази цел и не изчерпват своето съществуване единствено с публични изяви. Провеждането на исторически възстановки (reenactment) придобива все поголяма световна популярност. В традиция започва да се превръща и включването на
възстановките като част от градските празници, официални чествания на исторически
дати в България. Видимо е преминаването им и в територията на туристическите атракции, поради тяхната атрактивност и огромен потенциал от гледна точка на привличане на публика, силен емоционален заряд, съчетан с образователен и възпитателен
ефект.
Музеите продължават да изпълняват една от основните си функции според
Закона за културното наследство на Р България – образователната. Пример за това е
организираната кръгла маса от РИМ – Бургас на тема „Музеи и училищно образование“ в БСУ. С нея музеят стартира изготвянето и изпълнението на Програма за музейно образование, насочена предимно към учащите.
Клуб „Отворено общество“ – Стара Загора ще работи за превръщане на литературните музеи в региона в предпочитани туристически обекти. Цел на проекта
„Неутъпкани пътеки до отворени врати“ е изработването на нов модел за литературен
туризъм, който да повиши интереса към литературните музеи на Гео Милев, Чудомир,
Яворов и Литературна Стара Загора, което ще гарантира привличане на нови инвестиции и оживяване на местната икономика.
Прегледът на състоянието и развитието на управленските модели през периода
показва, че е необходимо институциите да си сътрудничат и да предприемат адекватни мерки за опазване на културното ни наследство, а заключението е, че има още какво да се желае в това направление.
Опазването на културното наследство е и един от „жизнено важните национални
интереси”, които имат „изключително значение за самото физическо съществуване на
нацията, респективно на държавата. Държавата, ако иска да съществува, категорично
не може да допусне тяхното накърняване, ако те станат преди всичко обект на външна
за държавата принуда или натиск. Невъзможен е какъвто и да е компромис, свързан с
тези интереси” (Ангелов, Митрев 2006: 130-133, 167).
В последните десетилетия се наблюдава оттегляне на държавата от управленския модел на опазване на културното наследство при недобре работещи контролни
механизми. Нейното място обаче не е заето адекватно. От една страна, у нас все още
няма толкова развити и подготвени граждански организации в тази област. От друга
страна, не е оправдано държавата да се отдръпва от заявените отговорности по защита
на националната сигурност, каквито са съхраняването на националната идентичност и
единство, съхраняване и развитие на културното многообразие, традиции и културно
наследство.
В сложните условия на дългия ни преход към демократично общество, при наличието на все още недостатъчно на брой и неработещи стабилно граждански и неправителствени организации, по-добрият вариант е държавата да е с приоритет в областта. Десетилетия се проточи създаването на модерно и синхронизирано с европейските
стандарти законодателство. Сблъсъкът на интересите на професионалните лобита, на
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държавата и частните колекционери проваля усилията на няколко правителства в
тази насока и поради това разработването на успешен модел на опазване на културноисторическото ни наследство става не само съществена необходимост, но и предизвикателство за управленската политика на България.
И нека помним, че народ, който не си знае и пази културното наследство,
няма добро бъдеще!

1.
2.

3.
4.
5.
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НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНОТО
ПРИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВО
НА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ
Пламена Панчева Нанкова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

NECESSARY CONTENT OF A LETTER OF ATTORNEY
OF DISPOSE OF AUTHORIZER’S PROPERTY
Plamena Pancheva Nankova

Abstract: The purpose of the present work is to analyse the point at issue about the
necessary content of a letter of attorney when the authorised disposes of authorizer’s
property. There is disputable legal practice on the subject. Author’s point of view is put to
the drawn conclusions.
Key words: Letter of attorney, necessary content, dispose, property.

Представителната власт може да възникне вследствие на много и различни фактически състави. Най-често срещана нейна проявена форма е т.нар. доброволно представителство. То се учредява чрез упълномощаване, чиято материална проява е пълномощното. Спорен е въпросът какво трябва да бъде съдържанието на този документ
при сключването на разпоредителни сделки. Няма изрична правна уредба, което поражда различни становища в доктрината и в практиката. В настоящия труд са разгледани чрез анализ, съпоставка, исторически преглед и тълкуване, вследствие, на което
са направени изводи.
I. Общи положения
Упълномощаването е често срещана сделка в гражданския оборот, с традиция в
употребяването му [1] като гъвкаво средство, чрез което могат да бъдат защитени и
удовлетворени правата и законните интереси на субектите. Причините да възникне се
делят основно на две групи – поради фактическа невъзможност (болест, неотложен
ангажимент, отсъствие от мястото на сключване на сделката и т.н.), т.е. упълномощителят не е в състояние сам да извърши определени правни или фактически действия;
или поради липса на специални знания, или умения, като тук най-честа причина е
липсата на натрупан житейски опит. И в двата случая упълномощаването се явява полезна правна възможност, чрез която субектите мултиплицират участието си в оборота посредством трети лица, действащи от тяхно име. Може би това е причината друго-

1
Упълномощаването е познато още от Римското право. Прилагало се е отначало само по
отношение на вещни права и установяване на владение. В по-късен етап се е прилагало и за
облигационни права.
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то наименование на упълномощаването да е образно казано alter ego („другото Аз”).
При сделките, с които се прехвърлят или учредяват вещни права не е изключено да
съществуват подобни хипотези. Самият прехвърлител не винаги може да бъде в състояние или да има възможност да присъства лично на тях.
II. Същност и характерни особености
Когато става дума за сключване на разпоредителни сделки с имущество на упълномощителя, то единственото императивно правило е по отношение на формата – чл.
37 ЗЗД [2]. Въпросът за самото съдържание на пълномощното не е уреден нито императивно, нито диспозитивно. Това положение предполага натрупването на разнородна
договорна и нотариална практика. Налице е противоречива съдебна практика.
В основата на проблема са интересите на упълномощителя, но не само, а и тези
на третите лица, също така до известна степен и на пълномощника. Неясното разрешение на даден правен въпрос неизбежно се свързва с действителността на правните действия.
В чл. 9 ЗЗД е заложен принципът на договорната автономия, който по силата на
чл. 44 ЗЗД, се прилага и за едностранните сделки, каквато е упълномощаването. Институтът на представителството е уреден в чл. 36-43 ЗЗД и липсват ограничения в
обема на представителната власт и съдържанието на пълномощното. Българският закон е по-традиционно настроен и клони към обективно тълкувателната теория, според
която водещи са обективните фактори [3]. Така в чл. 39, ал. 1 е възприето за определящо „това, което упълномощителят е изявил”. Поставя се акцент върху изявлението,
което определя пределите на представителната власт. Звучи ясно и конкретно, но на
практика често се налага изявлението, обективиращо волята на упълномощителя да
бъде тълкувано по правилата на чл. 20 ЗЗД, отново по силата на чл. 44 ЗЗД, което е
знак за тенденция към субективно тълкуване [4]. На международно ниво водещи са
целите на самото упълномощаване, уповавайки се на принципа на добросъвестността
и договорното тълкуване [5].
Според мен част от поставения проблем се дължи именно на процеса на тълкуване на едно пълномощно. Често срещаните изрази, според които пълномощникът може
да се разпорежда „както намери за добре” и „при каквито условия намери за добре”
звучат общо и неясно. При тълкуване е налице предпочитание на волята над нейното
външно изражение „... с което европейската традиция е наследила Римското право”
[6]. Това налага нейното разбиране в контекста на обстоятелствата, повода, по който е
учредена представителната власт.
Упълномощаването е сделка на доверие и очевидно с подобни изрази като горе
написаните, упълномощителят иска да даде пълна свобода на пълномощника при неговите действия. В такъв случай упълномощеното лице може само да избира вида на

2
„Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма,
трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална
форма, упълномощаването може да бъде направено и писмен с нотариално удостоверяване на
подписа и съдържанието, извършени едновременно.”
3
Вж. Ташев, Р. Теория на тълкуването, с. 106.
4
Вж. пак там.
5
Вж. характерно по-скоро за англосаксонското право; британско право вж. Reynolds, F.M.B.
Bowstead and Reynolds on Agency 17th ed. 2001, 3-018-3-054; право на САЩ вж. Sell, W.E.
Agency, 1975, p. 28.
6
Вж. Неновски, Н. Приемствеността в правото, 1975.
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разпоредителните сделки и да определя тяхното съдържание. Ясно личи, че сме в
хипотезата на генерално (общо) пълномощно, което дава по-голяма свобода на
действие от т.нар. специално (изрично; нарочно) пълномощно. Но колкото е по-голям
обемът на представителната власт в пълномощното, толкова по-голяма изглежда и
опасността интересите на упълномощителя да бъдат злепоставени.
Следва да поставим друг съществен въпрос, неуреден изрично – дали за разпоредителни сделки с имущество на упълномощителя е достатъчно генерално пълномощно или е нужно отделно изрично пълномощно? По силата на аргумента a generali
sensu е по-правилно „да не се различава там, където законът не различава”. Но въпросът си струва да бъде разгледан, тъй като има различни становища.
III. Исторически и срванителноправен анализ
Романската правна система прави разграничение между общо и специално пълномощно [7]. Общото пълномощно дава право само на управителни действия, а за разпоредителните е нужно изрично пълномощно. Codice civile italiano от 1942 г. скъсва с
традицията на Code civil francais и не възпроизвежда това правило. Следователно отпада изискването за изрично пълномощно. В тази връзка е важно да отбележим, че
ЗЗД от 1950 г. е по модел именно на Codice civile italiano. Но традицията оказва своето влияние и до ден днешен по-старото правило се прилага също.
Най-сериозният аргумент в подкрепа на изричното упълномощаване е, че на
практика опасността от измами би намаляла значително, ако съществуваше изискване
за включване в съдържанието на пълномощното поне на основните елементи на сделката, когато тя е на разпореждане. Не винаги обаче това би било възможно, така че
подобно изискване би затруднило значително, и то без достатъчно основание, гражданския оборот. Когато общото пълномощно е издадено във връзка с множество различни сделки, почти невъзможно е на упълномощителя да бъдат известни предварително техните параметри. Тезата ни води на практика до необходимостта от изрично
пълномощно в случаи, за които законът не предвижда подобно изискване [8].
Определянето на обема на представителната власт на пълномощника с по-общи
изрази не е недопустимо според закона, но в практиката подобни пълномощни не винаги се считат за достатъчни, за да бъде извършено валидно определено действие на
разпореждане [9]. Невинаги това е признато от нотариус за прехвърляне на недвижим
имот или от кредитни институции за теглене на суми от влогове [10]. В договорната
практика за разпоредителни действия относно недвижим имот винаги се изисква специално пълномощно [11].

7

Code civil francais, Artt. 1987-1988; белгийски, испански и португалски граждански кодекси;
както и старият текст на чл.487 ЗЗД (1892 отм.), който гласи: „(1) Пълномощието, съставено в
общи изражения, се отнася само до управлението на работите на упълномощителя. (2) Ако е
въпрос да се отчуждава, да се ипотекира или да се направят други действия, които надминават
обикновеното управление, пълномощието трябва да бъде изрично”.
8
Вж. Марков, М. Необходимо съдържание на пълномощното на прехвърлителя при разпореждане с недвижим имот, Собственост и право, 2004, кн. 1, с. 5-6.
9
Вж. пак там.
10
Вж. Джеров, А. Гражданско право – обща част, 2003, с. 493.
11
Вж. р. 2102-2003- IV.
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IV. Доктрина
Застъпени са различни становища.
При действието на старата уредба [12], В. Ганев отбелязва, че в някои случаи
правната норма, за да установи някои от пълномощията на представителя, изисква
изрично тяхно включване в проявената воля.
Според В. Таджер упълномощаването дава право за извършване на всякакви
действия и така „се избягва необходимостта да се изброяват всички правни действия,
които пълномощникът може да извършва, а това често е не само трудно, а дори и невъзможно…“. Сочи, също, че разграничението на представителната власт на обща или
специална, на действие на управление или на разпореждане, не се прави в ЗЗД. То почива на практиката и затова значението му се свежда главно до правилно използване
на представителната власт за валидно извършване на правни действия. Упълномощаването за разпореждане се схваща като вид специално пълномощие. То трябва да съдържа точно посочване на представителната власт, защото тя се определя според
употребените изрази [13].
Подобна теза е застъпена и в учебника по гражданско право на Л. Василев. При
генерално пълномощие е налице известна неопределеност на представителната власт
на пълномощника. Ако няма изрични клаузи в него, то не дава представителна власт
за извършване на основни разпоредителни актове [14].
Според М. Павлова представителната власт може да бъде ограничавана по обем
„Това може да стане чрез посочване на вида на правните действия, които представителят може да извърши: действия на управление, действия на разпореждане и какви
конкретно. Ограничение може да се установи, като се свържат правните действия с
определена вещ или съвкупност от права и/ или задължения...”. [15] По-нататък прави
разграничение и между общо и специално упълномощаване, като счита, че „Пълномощното за разпореждане трябва да предвижда конкретни правни действия като напр.
продажба, ипотекиране на имот, учредяване право на строеж, сключване на договор
за поръчителство и др.” [16].
Едно по-крайно становище сочи, че пълномощното пред нотариус от името на
отчуждителя, трябва да отразява подробно не само съществените, а всички елементи
на сделката [17].
Според доц. Кр. Таков „в договорната практика обаче за разпоредителните
действия относно недвижими имоти винаги се изисква специално пълномощно. Такова се изисква и за банкови сделки и за изявленията пред административни органи“.
Препоръчва, с оглед човешката презумпция изричното пълномощно да се изисква и
при „безвъзмездни и т.нар. самоувреждащи актове“. Счита, че ако дадено лице е овластено да „извърши разпоредителни действия” с имот, би следвало, като се изхожда
от id quod plerumque fit, да се презюмира, че овластяването е дадено само за възмездни, а не въобще всякакви разпоредителни действия. [18]

12

чл. 487 ЗЗД – отм.
Вж. Таджер, В. Гражданско право на Народна република България, Обща част, дял ІІ, с. 336337.
14
Вж. Василев, Л. Гражданско право – обща част, нова редакция Големинов, Ч., Варна, 1993, с. 372.
15
Вж. Павлова, М. Гражданско право – обща част, с. 603.
16
Вж. Павлова, М. Гражданско право – обща част, с. 631.
17
Вж. Койчева, А. За представителството при нотариални сделки, Собственост и право, 2002,
кн. 11, с.5.
18
Вж. Таков. Кр. Доброволно представителство с. 181-186.
13
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V. Съдебна практика
Съдебната практика по въпроса е противоречива.
Според едното становище, за да е налице валидно учредена представителна
власт с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД, е достатъчно с пълномощното да даде право
на пълномощника да се разпорежда с имуществото на представлявания чрез конкретни разпоредителни сделки или действия – продажба, дарение, ипотека и т.н., без да е
необходимо в пълномощното да са определени съдържанието и съществените елементи на конкретната сделка или действие. Ако същите не са посочени, по аргумент от
чл. 39, ал. 1 ЗЗД следва да се приеме, че тяхното уговаряне е предоставено на пълномощника, а доколко уговореното е в интерес на представлявания, е от значение за
действителността на сделката. В този смисъл се поддържа, че съществените елементи
на конкретната сделка, за чието сключване е учредена представителна власт, не съставляват задължителен реквизит на пълномощното за извършване на разпоредителни
сделки и действия, след като законът не въвежда нито диспозитивни, нито императивни правила относно съдържанието на пълномощното [19]. По същество същата теза е
застъпена и в други решения [20], според които цената на сделката не е задължителен
елемент на упълномощаването и съответно непосочването й в пълномощното не
прави същото недействително. Когато цената не е определена от упълномощителя,
извършената от пълномощника сделка е действителна, освен ако същият и лицето, с
което договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, при което отношенията
между упълномощител и пълномощник се уреждат по правилата на чл. 39 и чл. 40
ЗЗД.
Другото становище сочи, че пълномощното за извършване на разпоредителни
действия с недвижим имот следва да съдържа индивидуализация на съответния имот,
съществените условия на договора, а при продажба – посочване на конкретната цена.
В противен случай пълномощното е общо, при което предоставянето на неограничена
представителна власт и право на пълномощника да договаря при условия, каквито
намери за добри, не изразява волята на упълномощителя относно основните параметри на сделката и не предоставя изрично упълномощаване, с оглед на което извършеното от пълномощника разпоредително действие е без представителна власт по смисъла на чл. 42, ал. 1 ЗЗД [21].
От друга страна, налице е задължителна практика на ВКС по чл. 290 ГПК, според която в хипотезата, при която пълномощникът на продавача е овластен да определи цената. Сключеният от него договор за покупко-продажба не е нищожен на това
основание, но ако е установено договаряне във вреда на представлявания по смисъла
на чл. 40 ЗЗД, договорът е нищожен поради накърняване на добрите нрави [22].

19

Вж. р. 215-25.01.2011 по т.д. 196-2010–ІІ.
Вж. р. 31-06.02.2009 по гр.д. 3817-2007-ІІІ (постановено в производство по чл.218а ГПКотм. и представляващо незадължителна съдебна практика).
21
Вж. р. 74-17.04.2012 по гр.д 845-2011-ІІІ; р. 140-30.05.2011 по гр.д 1075-2010- ІІІ; р. 36713.07.2010 по гр.д. 869-2009-ІІІ; р. 505- 02.09.2011 по гр.д.741-2010-ІІ, р. 48-17.02.2011 по гр.д.
613-2010-ІІ.
22
Вж. р. 615-15.10.2010 по гр.д. 1208-2009-ІІІ; р. 586- 01.11.2010 по гр.д. 853-2009-ІV.
20
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VІ. Извод
Ако разделим становищата условно на две – на консервативно (традиционно)
схващане и на по-свободно мислещо, следва да разгледаме двете чрез анализ и съпоставка, като направим собствен извод.
Според традиционно настроеното правно мислене, пълномощното трябва да е
изрично. Да е описан предметът на сделката, т.е. имуществото да е индивидуализирано. Част от необходимото съдържане са клаузи, определящи всички елементи на
сделката – съществени и такива, на които упълномощителят държи.
Според свободомислещото становище, за да е валидно пълномощното е достатъчно да са посочени в него конкретни видове разпоредителни сделки, без да е необходимо да се определят съдържанието, съществените елементи и параметрите им.
Струва ми се, че така изведени становищата звучат крайно и понеже никоя крайност не се оказва полезна, то трябва да се помисли за балансиран между двете вариант.
Ако дадем предпочитание на първото, означава да наложим неписани правила,
които ще трябва да се спазват стриктно, за да бъде валидно пълномощното. Може би
така ще охраняваме интересите на упълномощителя от възможни измами и злоупотреби с права, тъй като ще са очертани всички параметри на сделките, които може да
сключва пълномощника. Но от друга страна подобно положение клони към прекален
формализъм, който считам, че не е житейски обоснован, още повече при факта, че няма законова основа. Нека си припомним също функциите на представителството и
обърнем поглед към динамиката на обществените отношения. Това на пръв поглед
„по-сигурно” схващане, всъщност не е в интерес на оборота и на обществото. Считам,
че дори цялата процедура ще се усложни и оскъпи, което ще доведе до все по-рядко
употребяване на упълномощаването за разпоредителни сделки. Няма да бъде толкова
гъвкаво средство, защото конкретиката ще поставя рамка, излизането от която при
промяна на условията на пазара например, ще бъде трудна задача. Едва ли така ще бъдат максимално защитени и удовлетворени интересите на упълномощителя.
Ако законодателят намираше за необходимо пълномощното да бъде на всяка цена изрично, то това изискване щеше да бъде закрепено в закона, както е за формата.
Също така едва ли щеше да бъде императивно уредено правилото на чл. 40 ЗЗД – пълномощникът да не действа във вреда на упълномощителя, в противен случай носи отговорност. Намирам, че тук се крие ключът към разрешението на поставения въпрос.
Още повече, че съзнателните действия против интересите на представлявания пораждат и наказателна отговорност – чл. 217, ал. 2 НК [23], състав на престъплението злоупотреба на доверие.
Човешките взаимоотношения са променливи и затова често се оказват сложни.
Упълномощаването, както вече бе споменато по-горе, е сделка на доверие. Но дори то
да изчезне след нейното учредяване, не е нужно да се стеснява обемът на представителната власт. Считам, че интересите се бранят съвсем адекватно с нормите от чл. 40
ЗЗД и чл. 217, ал. 2 НК.
Предпочитанието към по-свободното схващане е израз на подкрепа на по-гъвкаво и ефективно действие от страна на пълномощника при сключване на разпоредителни сделки. Така и третите лица ще имат интерес да преговарят.

23

чл. 217 НК „(1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или
пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева. (2) Със
същото наказание се наказва представител или пълномощник, който съзнателно действа против
законните интереси на представлявания”.
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Като краен извод, считам, че е необходимо да се посочат типа разпоредителни
сделки в пълномощното. Когато са стопански обосновани, това е достатъчно – при
продажба, замяна, запор и пр.
При разпоредителни сделки, които крият висок риск за доверителя и се срещат
по-рядко в ежедневието, което ги прави по-необичайни, е по-разумно да се предпочете изрично пълномощно – безвъзмездни (дарение) и обременяващи (ипотека) [24]. Същото важи и за т.нар. самоувреждащи сделки [25], както и за ненаименования алеаторен договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане. Това е предложение
de lege ferenda и докато не бъде възприето императивно, остава препоръка.
VІI. Обобщение
Въпросът за необходимото съдържание на пълномощното при разпоредителни
сделки с имущество на упълномощителя има своята традиция. Но правото е регулатор
на обществените отношения, които се развиват динамично и заслужава да се помисли
в насока, която дава повече свобода на действие от страна на пълномощника. Свидетелство за това е, че практиката е спорна, срещат се и различни становища в доктрината. Балансът между крайностите е пътят за разумно разрешение на проблема.
Литература:
Андреев, М. Римско частно право, С., 1992;
Ташев, Р. Теория на тълкуването, С., 2001;
Неновски, Н. Приемствеността в правото, С., 1975;
Джеров, А. Гражданско право, обща част, С., 2003;
Таджер, В. Гражданско право на Народна република България, Обща част, дял ІІ,
1973;
6. Василев, Л. Гражданско право, обща част, нова редакция Големинов, Ч., Варна,
1993;
7. Павлова, М. Гражданско право, обща част, С., 2002;
8. Таков. Кр. Доброволно представителство, С., 2008;
9. Марков, М. Необходимо съдържание на пълномощното на прехвърлителя при
разпореждане с недвижим имот, Собственост и право, 2004, кн. 1;
10. Койчева, А. За представителството при нотариални сделки, Собственост и право,
2002.
1.
2.
3.
4.
5.

24

Следва да се уточни, че ипотеката има временно обременително действие с риск за изгубване,
но също така дарението и ипотеката за чужд дълг са включени в една група, забраняваща
разпоредителни действия от страна на малолетни, вж. чл. 130, ал.3 и ал.4 СК.
25
Самоувреждащи актове са безвъзмездните сделки и сделки за обезпечаване на чужди задължения.
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ПРИНЦИПИ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО
КЪМ НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ 650/2012 Г. НА ЕС
Илияна Миткова Ангелова
Иван Николаев Алексиев
Бургаски свободен университет
Резюме: Предмет на настоящата разработка е да се разгледат кои са основните
моменти при наследяването в международното частно право, да се направи задълбочен анализ на приложимото право към наследствените отношения и на принципите за определянето му съгласно разпоредбите на новия Регламент 650/2012 г.
От 17 август 2015 г. в сила влизат нови правила при наследяването, установени с
Регламент (ЕС) №650/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на
наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.
I. Какво е правното значение на Регламент 650 за въпросите, свързани с
наследяването в международното частно право?
Като основен източник на уредба на наследствените отношения с международен
елемент, Регламент №650 изгражда цялостната уредба на тези отношения, като обхваща както международната компетентност, така и приложимото право в тази материя.
С него се цели и да се уредят всички граждански въпроси, свързани с наследяването.
Уредено е както наследяването по завещание, така и наследяването по закон.
Регламентът ще се прилага по отношение на наследствата на лица, починали
след началната дата на неговото приложение (17 август 2015 г.) От този момент нататък разпоредбите на Кодекса на МЧП относно наследяването ще загубят своята сила в
хипотезите, обхванати от Регламента.
Той ще има предимство пред националните законодателства, като не засяга обаче прилагането на вече приети конвенции с трети държави в материята на наследяването. Разпоредбите на тези конвенции ще имат предимство пред Регламента.
Възлова според нас цел на горепосочения регламент е отстраняването на пречките пред гражданите на света, които днес са изправени пред трудности при упражняване на правата си в областта на наследяването с трансгранични последици и с това се
подчертава важното значение на Регламента. В европейското пространство гражданите трябва да могат да организират предварително въпросите на своето наследство и
по ефикасен начин да бъдат гарантирани правата на наследниците – това именно е основната цел на Регламент 650/2012г.
II. Какъв е обхватът и значение на приложимото право?
Приложното поле на регламента обхваща всички гражданскоправни аспекти на
наследяването на имуществото на починало лице, а именно всички форми на прехвърляне на активи, права и задължения в случай на смърт. Следователно приложимото
право обхваща цялото наследствено имущество, възприемайки единният режим, подчиняващ на едно и също право движимите и недвижимите вещи.
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Значението на приложимото право към наследствените отношения е огромно,
тъй като то урежда практически всички въпроси, свързани с наследяването, например:
времето и мястото на откриване на наследството; определянето на наследниците по
закон или по завещание, на съответните им наследствени дялове и на задълженията, с
които евентуално може да бъде обременено наследството; способността за наследяване; неспособността за наследяване поради недостойнство; правомощия на наследниците или изпълнителите на завещанието; отговорността по задълженията на наследството; запазена част и разполагаема част, други евентуални ограничения на разпореждането със собственост и др. В чл. 23 на Регламента изчерпателно е посочен обхвата
на приложимото право.
III. Кои са критериите за определяне на приложимото право към наследствените отношения според Регламент 650/2012?
1. Основен критерий за определяне на приложимото право е обичайното местопребиваване на наследодателя. Регламентът създава обща норма, съгласно която освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, приложимото право по въпросите, свързани с наследяването като цяло, е правото на държавата на обичайно местопребиваване на починалия към момента на смъртта му.
Това означава, че ако българин трайно и постоянно живее например 10 години
във Франция, притежава недвижим имот там и децата му живеят при него, наследяването ще става по френския закон.
В разпоредбите на Регламента не е посочено какво точно означава „обичайно
местопребиваване”, но понятието можем да изведем от българския Кодекс на МЧП,
съгласно който това е мястото, където лицето се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване. Нужно е да се подчертае, че обичайното местопребиваване категорично не е равнозначно на гражданството.
Мястото на обичайното местопребиваване обикновено съвпада с мястото, където
се намира и имуществото на наследодателя, но следва да се отбележи и това, че може
да възникнат трудности от гледна точка на доказването кое именно е било обичайното
местопребиваване. В някои коментари на Регламента, се изтъква, че приемането на
обичайното местопребиваване (вместо гражданството) като съответен критерий увеличава гъвкавостта, но все пак обичайното местопребиваване може да е трудно за доказване, а гражданството съответства на доживотна принадлежност на едно лице към
дадена правна система.
В тази насока Регламент 650 отчита, че в определени случаи може да се окаже
сложно да се определи мястото на обичайното местопребиваване на починалия. Подобен случай може по-специално да възникне, когато по професионални или икономически причини починалият е отишъл да живее и работи в чужбина, понякога за дълъг
период, но е поддържал тясна и стабилна връзка с държавата си по произход. В такъв
случай и в зависимост от обстоятелствата може да се смята, че обичайното местопребиваване на починалия продължава да бъде неговата държава по произход, в която са
били съсредоточени интересите на неговия семеен и социален живот. Може да възникнат и други сложни случаи, когато починалият е редувал периодите на пребиваване в няколко държави или е пътувал между различни държави, без да се е установил
за постоянно в никоя от тях. Ако починалият е гражданин на една от тези държави
или по-голямата част от неговите основни активи се намира в една от тези държави,
специален критерий при цялостното оценяване на всички фактически обстоятелства
може да бъде неговото гражданство или местонахождението на тези активи.
327

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

С оглед на това в регламента е въведено изключението от общата норма на чл. 21:
„Когато, по изключение, от всички обстоятелства по случая е видно, че към момента на смъртта починалият е бил явно по- тясно свързан с държава, различна от
държавата на приложимото право по параграф 1, за приложимо към наследяването
право се приема правото на тази друга държава.” Съгласно съображение 23 от регламента за определяне на обичайното местопребиваване органът, занимаващ се с наследяването, следва да направи цялостна оценка на обстоятелствата от живота на починалия в годините преди смъртта му и в момента на смъртта му, като взема предвид
всички фактически елементи от значение за случая, по-специално продължителността
и редовността на престоя на починалия в съответната държава, както и условията и
причините за този престой. Така определеното обичайно местопребиваване би следвало да показва тясна и стабилна връзка със съответната държава от гледна точка на
специфичните цели на настоящия регламент.
Ще се опитаме да илюстрираме казаното с един пример:
Германски гражданин, се мести в старчески дом в Словакия. 5 години по-късно
той умира там (през 2018 г). Цялото му движимо и недвижимо имущество е в Германия. Единственото му дете, което той посещава редовно, живее в Германия. Кое ще
бъде приложимото право спрямо неговото наследство?
Съгласно Регламент 650/2012 г. в общия случай правото, приложимо спрямо
наследството би трябвало да е правото по последното обичайно местопребиваване на
починалия – т.е. словашкото право. Но с оглед на обстоятелствата, довели лицето до
това да прекара края на живота си в Словакия (само по причина, че старческите домове там са много по-евтини), стигаме до извода, че би могло да се приложи член 21,
параграф 2. Тъй като лицето е било в много по-тясна връзка с Германия, спрямо
наследството следва да се приложи германското право.
Трябва да се държи сметка обаче и за факта, че липсва все още практика относно
определянето на обичайното местопребиваване и затова следва да се прави справка
със съображения 23, 24 и 25 от Регламента, част от които вече описахме.
2. Избор на приложимо право
Наред с основния критерий за определяне на приложимото право (обичайното
местопребиваване), Регламент №650 дава възможност за избор на приложимо право,
като всяко лице може да избере за приложимо право по въпросите, свързани с наследяването му, правото на страната, чийто гражданин е към момента на избора или към
момента на смъртта. Така всеки български гражданин ще може да избере да се прилага българското право, а ако лицето притежава повече от едно гражданство, то може да
избере правото на която и да е от държавите, чийто гражданин е.
Важно е да се подчертае обаче, че възможност да избере приложимо право има
единствено наследодателят. Не се допуска наследниците или заветниците да се споразумяват за приложимо право – например при делба на наследство, тъй като това ще
доведе до промяна волята на наследодателя.
И така изборът на приложимо право е ограничен в следните две насоки:
 Ограниченията са въведени с цел да се защитят наследниците и изборът на
приложимото право може да бъде отечественото право на наследодателя към момента
на смъртта му. Това е обусловено от стремежа да се гарантира връзката между починалия и избраното право и да се избегне избор на право с намерение за осуетяване
на законните очаквания на лицата, които имат право на запазена част.
 Изборът трябва да бъде изричен под формата на разпореждане с имущество в
случай на смърт (т.е. завещание, съвместно завещание или договор за наследство).
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Ако не е извършен избор на приложимо право, ще се приложи правото по обичайно
местопребиваване на лицето.
Действителността на акта, с който е направен изборът на право, се урежда от избраното право. Изменението или отмяната на избора на право се извършва в съответствие с изискванията относно формата при изменение или отмяна на разпореждане с
имущество в случай на смърт.
Интересна е и хипотезата на член 83, параграф 4, според която ако дадено разпореждане с имущество в случай на смърт е било направено преди 17 август 2015 г. в
съответствие с право, което починалият би могъл да избере за приложимо според
настоящия регламент, посоченото право се счита за избрано като приложимо към наследяването право. Нека отново анализираме това с помощта на пример: един гражданин е роден в Португалия и е живял там през целия си живот, има двойно португалско-немско гражданство. Умира в Португалия през 2016 г., като оставя движимо и
недвижимо имущество в Португалия и Испания. Когато написва завещанието си през
2013 г., той избира германското право като право, приложимо към неговото наследство. В този случай именно немското право ще бъде приложимо спрямо цялото наследство.
3. Договори за наследство
Регламентът дава възможност на наследодателя да сключва договори за наследство и разпореждания с имущество в случай на смърт (завещания). „Договорът за
наследство“ е договор, включително договор, произтичащ от съвместни завещания,
който, със или без насрещна престация, създава, изменя или прекратява права по бъдещо наследствено имущество или наследствени имущества на едно или повече лица,
които са страни по договора. За определяне приложимото право към договора е меродавен моментът на подписване. Действителността на договора ще се преценява според правото на държавата, където е обичайното местопребиваване на лицето (лицата )
към този момент.
Регламентът разделя уредбата според това дали договорът е за наследство на едно лице или няколко лица. Чл.25 – Договорите за наследство относно наследяването
на едно лице се уреждат, по отношение на допустимостта, материалноправната им
действителност и обвързващите последици от тях за страните, включително условията
за развалянето им, от правото, което би било приложимо към наследяването на имуществото на това лице, ако то бе починало в деня на сключване на договора. Когато
договорът е за наследство на няколко лица, достатъчно е да е действителен според
правото по обичайното местопребиваване на едно от тях.
Независимо от казаното дотук, страните могат да изберат като право, уреждащо
договора за наследство по отношение на неговата допустимост, материалноправна
действителност и обвързващи последици от него за страните, включително условията
за развалянето му, правото, което лицето или едно от лицата, чието наследствено имущество се засяга, е могло да избере в съответствие с член 22 (приложимо право) при
условията, посочени в същата разпоредба – чл.25, параграф 3.
Германска двойка живее обичайно във Франция. Двойката изрично избира германското право като правото, приложимо към наследството им и двойката сключва
договор за наследството в Германия пред германски нотариус, като предвижда, че
германското право урежда този договор за наследство. Съпругът умира във Франция
и френски нотариус трябва уреди наследяването. Договорът е действителен, тъй като
е сключен от двама германци, които изрично са избрали германското право (националното си право) като приложимо спрямо договора за наследство в съответствие с
член 25.3. Но не германска, а френска двойка, с местопребиваване във Франция, няма
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да може да избере германското право като приложимо право, нито спрямо наследството им по силата на чл. 22, нито спрямо договор за наследство по силата на чл. 25,
параграф 3.
4. Препращане
След като компетентният съд подведе спора под собствената си стълкновителна
норма, ако въпросната посочва като приложимо право чуждо право, то тогава ще
възникне препращане. Препращането е специфичен институт на МЧП. За да възникне
то е необходимо стълкновителната норма да посочва като приложимо право чуждо
право (да препраща към право на друга държава), която от своя страна препраща към
право на трета държава. Целта е да се достигне до пряка норма на МЧП или национална такава.
Основна тенденция при съвременните актове на МЧП, които приемат уеднаквени стълкновителни норми с универсално действие, е да се изключва препращането.
Препращането е по определение ненужно при уеднаквени стълкновителни норми, тъй
като няма значение съдът на коя държава ще разгледа спора – където и да е предявен
искът, стълкновителната норма е с идентично съдържание и посочва едно и също
материално право. Но в някои случаи, както е в Регламент 650/12г., препращането се
запазва.
Член 34 – Прилагането на правото на трета държава, определено като приложимо от настоящия регламент, означава прилагане на действащите норми на правото на
тази държава, доколкото тези норми препращат към: правото на държава членка или
правото на друга държава извън ЕС, която ще прилага националното си право.
Г-жа Щраус, австрийска гражданка, живуща в Сенегал, умира през 2016 г. като
оставя движимо и недвижимо имущество в Сенегал, Франция и Румъния. Според
Регламент 650/2012към наследството ще се прилага правото по последното обичайно
местопребиваване на починалия: Сенегалското право за цялото наследяване. Но сенегалското МЧП посочва като приложимо националното право на починалия. Препращането от сенегалското право към австрийското право се приема и, ако бъде сезиран
нотариус във Франция или Румъния, той трябва да прилага австрийското право.
Регламента изключва препращане по отношение на правото, посочено в член 21,
параграф 2 (когато към момента на смъртта починалият е бил явно по-тясно свързан с
държава различна от държавата по приложимо право), член 22 (разпореждане с имущество в случай на смърт) и в други посочени в регламента случаи.
5. Обществен ред
За разлика от препращането, съображението за обществен ред изключва прилагането на чуждо право, посочено в стълкновителна норма, ако последиците от това
прилагане са явно несъвместими със собственото право на компетентния да разгледа
делото съд. Общоприето е да се приеме, че съображението за обществен ред е съвкупността от основни принципи на правото, както и принципите, които са в основата на
общественото и икономическо устройство на държавата на компетентния да разгледа
делото съд. Поначало при прилагането на съображението за обществен ред, националните съдилища са независими в своята преценка. Поради значението на обществения
ред за МЧП норми, които го уреждат се съдържат във всеки акт, който уеднаквява
стълкновителни норми – международна конвенция или регламент. Регламент 650 не е
изключение – чл 35 – прилагането на разпоредба на правото на държава, определено
като приложимо от настоящия регламент, може да бъде отказано само ако това прилагане е явно несъвместимо с обществения ред (ordre public) на държавата на сезирания
правораздавателен орган.
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Алжирски гражданин, пребиваващ в Алжир, умира в Алжир през 2016 г. като оставя банкови сметки във Франция и недвижимо имущество в Алжир. Той оставя две
деца, живеещи във Франция: момиче и момче. Кое право ще се прилага спрямо
наследството? Регламент 650/2012 – Алжирското право за цялото наследяване. •
Алжирското наследствено право води до неравнопоставеност между момичето и момчето. Френският обществен ред френският нотариус не трябва да взема предвид основана на пол дискриминация и поради това трябва да приложи френското право вместо
алжирското право, което в нормалния случай би било приложимо.
Регламент 650/2012г, несъмнено внася практичност и високо ефективност в отношенията на трансгранично наследяване. С оглед на все по-нарастващата мобилност
на гражданите, с цел да се координира съвместното съществуване на националните
закони в областта на наследяването, на 4 юли 2012 г. е приет Регламент 650/12 на ЕС.
Той предвижда опростена рамка за лица, които имат частни интереси в поне две държави, независимо дали те са в ЕС или извън него. Регламентът се прилага спрямо
всички аспекти на наследяването – от момента на откриването му до неговото окончателно уреждане, през неговото разпределяне и управление.
Според изчисленията разпоредбите ще осигурят правна сигурност на 450 000 европейски семейства годишно, които уреждат въпроси, свързани с наследяване с международен елемент. Като се има предвид, че над 12,3 млн. граждани на ЕС пребивават
в друга държава от ЕС, от новите разпоредби вероятно ще се възползват много повече
хора.
Регламентът влиза в сила на 16.08.2012 г., като ще се прилага спрямо наследства,
открити от 17.08.2015 г.
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ПОРОКЪТ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ,
КОГАТО ПЪЛНОМОЩНОТО Е УНИЩОЖАЕМО,
ПОРАДИ ЗАПЛАШВАНЕ ИЛИ ИЗМАМА
Кристина Юлианова Филипова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

DRAFT CONTRACT CONCLUDED BY AN ATTORNEY WHEN
THE POWER OF ATTORNEY IS VOIDABLE DUE TO
THREATENING AND FRAUD
Kristina Yulianova Filipova

Abstract: This report will pay attention to issues related to the substantive and procedural
law applicable to the draft contract concluded by a representative when the power of
attorney is voidable due to threatening or fraud. The opinions in the doctrine and practice
on the claim which attacks the contract signed by the attorney will be discussed.
Key words: Attorney, voidable, threatening, fraud, pending invalidity.
Законът не е дал ясен и категоричен отговор, закрепен в правна норма, какъв е
договорът, сключен от представител, ако пълномощното е унищожаемо поради заплашване или измама. С голямо практическо значение, поради значителния брой такива казуси, е хипотезата когато е опорочена волята на представлявания. А също в българската правна доктрина безспорно се поддържа схващането, че волята на представителя е определяща за валидността на сключената от него от името на представлявания
с трето лице сделка. Така се възприема и в повечето чуждестранни граждански законодателства. Въпреки че представителната сделка е нещо различно и независимо от
сключената чрез представителя сделка с трето лице, тя е свързана с нея и няма как да
не й повлияе. Действителността на представителството ще се отрази на валидността
на сключената от представителя и третото лице сделка.
Когато представителят или представлявания са станали жертва на някое от основанията за унищожаемост, то за представлявания ще възникне потестативното право
да поиска от съда да го освободи от обвързващата сделка с третото лице. Съществува
становище, че представителна сделка, която е унищожaема поради заплашване или
измама, води до автоматична унищожаемост и на сделката, сключена с представителната власт. В този случай следва да се иска унищожение на самата сделка сключена
въз основа на представителството. При останалите основания за унищожаемост като
недееспособност, грешка, невъзможност да се разбират и ръководят действията следва да се иска унищожаване на самото упълномощаване, което означава, че договорът,
сключен чрез представителната власт, ще е сключен без представителна власт и ще
може да се потвърди [1]. В своята същност това становище изхожда от това, че когато

1

Вж. Таков, К. Доброволното представителство, „Сиби“ 2006, с. 179.
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третото лице е използвало злонамерено конструкцията на представителството, справедливо би било силата на присъдено нещо да се разпростре и върху него. Това на
практика би се получило при основанията заплашване и измама, а не и при останалите
унищожителни основания. Според същото становище унищожаване поради заплашване или измама в отделен съдебен процес би било недопустимо поради липса на интерес.
Законът не съдържа специални правила за недействителността на упълномощителната сделка. Съгласно чл. 44 ЗЗД за едностранните сделки се прилага общата уредба на недействителността (чл. 26 и следващите във връзка с чл. 44 ЗЗД). Общото правило е, че това се прилага по отношение както на доброволното, така и на законовото
(задължителното) представителство. Пълномощното може да бъде унищожаемо на
всички, посочени в закона, основания за унищожаемост – поради недееспособност,
грешка, измама, заплашване, с изключение на крайна нужда и явно неизгодни условия. Последното основание е неприложимо заради това, че при упълномощаването няма размяна на престации. Дори да е по силата на мандат, поначало той е безвъзмезден
и заради това ако е уговорено възнаграждение, то няма как да е неизгодно. Характерно за пороците на унищожаването е, че са пороци на волята. Волята на представител
на юридическо лице също може да бъде опорочена от някое от основанията за унищожаемост на пълномощното, следователно юридическото лице също може да стане
жертва на заплашване, измама и т. н. Волята на органовите представители може да
бъде опорочена [2]. Физическото лице е страна по представителното отношение, но
действа като представител в качеството на орган [3]. Дали юридическото лице ще бъде
заплашено или измамено зависи от качествата на физическото лице, което го представлява. Тъй като в доктрината и практиката безспорно се приема, че при задължителното представителство поначало волята на представлявания е без значение, единствено опорочаването на сделката от страна на представителя ще рефлектира върху
последващата сделка [4]. Така ще бъде, например, при органовото представителство и
при представителството на малолетен или напълно запретен, но и тогава, въпреки заместването по силата на закона от представляващия, страна по последващия договор
ще е представлявания. На практика в този случай когато разсъждаваме опорочена ли е
волята, формално ще разглеждаме порока на волята на представителя. При доброволното представителство, чието приложното поле е за сключване на сделки и упражняване на права и задължения, правните последици настъпват директно в правната сфера на представлявания. Учредява се представителна власт от едно лице- упълномощител в полза на друго лице – упълномощен, пълномощник, с което го овластява да извършва от негово име правомерни правни действия. Несамостоятелният характер на
упълномощаването се обуславя от това, че обслужва сключването на сделки с трети
лица и всички пороци, които би могло да има няма как да не дадат отражение върху
сключения с пълномощното договор. В някои случаи на упълномощаване има допълнителна предпоставка за действителност: например при упълномощаване с трудов договор, с договор за поръчка или производни на него (договор за адвокатска защита, за
възлагане на управлението на ЮЛ и др.) или в договора за дружество също може да се
съдържа упълномощаване на някой от съдружниците да действа от името на останалите, то е самостоятелна сделка, но то не може да бъде действително ако основното
отношение не е. Това становище не се поддържа от всички автори. Възможно е упъл-
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номощаването да не е изрично, а да следва от длъжностната характеристика или да е
включено като клауза в договора и др. Упълномощаването от една страна е самостоятелна сделка, но от друга осъществява волята на упълномощителя, който е една
от страните по сключения чрез представител договор. Усложняването се получава от
тристранния характер на представителните отношения. Упълномощителната сделка е
в основата на сключването на съответния договор. Налице е тясна връзка между упълномощаването и сключения чрез него договор [5]. Така проблемът за недействителността на упълномощаването неминуемо ще рефлектира върху сключения договор, но
третото лице – страна по договора, сключен чрез представител няма да бъде обвързано от силата на присъдено нещо на унищожаването на пълномощното.
Законът дава категоричен отговор за запазването на правата на третото лице по
унищожения договор само в хипотезата, когато се унищожава сделка от приобретателя по недействителна сделка и третото лице е придобило права. Запазват се само при
постановяване на унищожаване поради крайна нужда, когато приобретателят се позове, че е придобил на оригинерно основание – чл. 78 и следващите от ЗС. Във всички
останали случаи правата на третото лице ще бъдат засегнати. Унищожаемостта на
пълномощното въобще и при никакви обстоятелства няма да засяга правата, придобити от третото лице. Унищожаването на упълномощаването без позоваване на унищожаемост на договора не го заразява автоматично [6]. Но ако третото лице- контрахент
е заплашил или измамил пряко или непряко чрез другиго, то по-справедливо би било
да е засегнат от унищожаването, което може да се постигне с пряко атакуване на
сключената от пълномощника и третото лице сделка. В този случай обаче, трябва да
се докаже знание на третото лице за заплашването или измамата, което няма да лесно.
По този начин и силата на присъдено нещо ще се разпростре и върху третото лице.
Това разрешение се стреми да запази сигурността в оборота [7]. Не на последно място
упълномощителната сделка и договорът, сключен от представителя, биха могли да се
санират във всеки момент, докато решението за унищожаване не е влязло в сила, с едностранен акт на страната, която има право да иска унищожаване или нейни правоприемници. Допустимо е ратифициране и с конклудентни действия. Договорът се валидира и последиците от сключването стават окончателни. Моментът на узнаването е
от значение при измамата и подлежи на доказване, срокът започва да тече от него.
Извършителят на измамата най-често е другата страна по сделката и по-рядко – трето
лице. За разлика от измамата, самоличността на извършителя не е задължително да е
известна. Заплахи от анонимен автор също са релевантни. Годно е това заплашване,
което е сериозно и би уплашило човек с нормален интелект и воля [8]. Прилагат се субективен и обективен критерии за преценяване на средствата за възбуждане на страх.
Субективните качества на автора са без значение. В чл. 17 ЗЗД (отм.) е било предвидено при преценката на волеизявяващия да се взимат под внимание възрастта, пола и
положението му. Изискването за интензитет на заплахата би могло да бъде преодоляно в случай, че заплашеното лице е с лабилна психика и се установи, че без заплашването лицето не би извършило упълномощаването.
Упълномощителят има интерес да унищожи пълномощното, ако пълномощникът
е извършил представително действие и това има ефект по съответен начин върху
сключения от представителя договор. Унищожаемостта е уредена в полза на страната,
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чието волеизявление е опорочено [9]. Но когато е опорочена волята на пълномощника,
упълномощителят може да иска унищожение, въпреки че формално неговата воля не
е опорочена [10]. Страните не са свободни да уговарят друг режим на унищожаемост,
различен от законовия. Уредбата е императивна, защитава правната сигурност. С
едностранно волеизявление може да оттегли представителната власт, но това би имало действие занапред (ex nunc), т. е. няма да засегне вече осъществените от пълномощника действия преди оттеглянето. При унищожаването последиците от сключения договор с пълномощното няма да настъпят поради обратното действие (ex tunc).
Процесуално легитимиран да предяви иск, за да оспори сключения чрез представител
договор е упълномощителят, а процесуално легитимиран като ответник по този иск е
третото лице, което е договаряло с пълномощника. Пълномощникът може да участва
само като страна по делото тъй като се оспорва представителната власт, която е упражнил ще се накърни и неговата правна сфера доколкото ще отговаря пред третото
лице, с което е договарял (чл. 42, ал. 1 ЗЗД), било пред упълномощителя, ако се окаже
обвързан против волята му. Отговорността на пълномощника може да бъде потърсена
с обратен иск в същото производство. Когато измамата е осъществена от представителя на измамената страна, която не е страна по упълномощителната сделка, но е страна
по договора, сключен чрез пълномощното, също може да унищожи последната, при
условие, че установи алтернативно, че представляваният е знаел или не е могъл да не
знае за измамата. При доброволното представителство доказването се затруднява поради липсата на законова презумпция. По този начин интересите на засегната страна
не са достатъчно защитени. Третото лице е поставено в неравностойно положение,
следва да доказва умишленото поведение, знанието на представлявания или невъзможността му да не знае. В последната хипотеза представляваният е бил длъжен да
знае съобразно обстоятелствата, обективно е могъл да възприеме заблуждаващите
действия [11]. В случаите на задължително представителство или представляван е
юридическо лице от свой органов представител, изискванията на чл. 29, ал. 2 ЗЗД и
опорочаването на сделката от представителя ще се отрази на представлявания [12].
Унищожаването на пълномощното поради заплаха или измама води до унищожаемост на договора, сключен с пълномощното, за разлика от унищожаването на
пълномощното на другите унищожителни основания. В съдебната практика нерядко
споделя, че порокът на договора, сключен от представителя с унищожаемото пълномощно, е нищожност [13]. Този извод е верен само в случая когато измамата може да
засегне толкова съществено съдържанието на договора, че той да не бъде унищожаем,
а нищожен. Например, когато едно лице е умишлено въведено в заблуждение за съществуването на предмета на сделката с третото лице, а в действителност такъв не
съществува. Трябва да се има предвид, че порокът не бива да се прехвърля буквално.
След като при най-тежкия порок нищожност на пълномощното – договорът, сключен
чрез него би могъл да се ратифицира, то логично при унищожаването на пълномощното, сключеният чрез него договор би следвало да може да се потвърди. Нищожността поглъща основанието за унищожаване: ако предметът на договора не съществува
т.е. е налице фактическа невъзможност, която води до нищожност, въобще няма да се
поставя въпросът за измамата относно предмета.
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Допустимо е воденето на иск за унищожаване само на овластителната сделка, а
по-късно в нов процес унищожаването на договора с позоваване на унищоженото
пълномощно. Няма никакви съображения поради които да отхвърлим тази възможност. Съществува схващане, че правото да се иска унищожаване на овластителната
сделка няма смисъл да бъде упражнено, освен заедно с иска за оспорване на сключения чрез пълномощното договор. Смятам, че не бива да ограничаваме воденето на иска за обявяване на унищожаването на пълномощното, то не би било без интерес. По
своята същност то е субективно потестативно право на лицето и то може да избира
кога да го упражни. Силата на присъдено нещо на конститутивното решение за унищожаването на пълномощното обаче не би могло да се разпростре върху третото лице съобразно чл. 220, ал. 1 ГПК, Възниква въпросът, ако упълномощаването бъде унищожено, то дали това ще се противопостави на третото лице. Не би могло, тъй като
третото лице придобива не от приобретател по недействителна сделка, а направо от
упълномощителя. На представителя и третото лице в никакъв случай не може да бъде
натрапено другарство. Третото лице би могло да реши да встъпи в процеса по унищожаване на упълномощителната сделка между упълномощителя и упълномощения, но
и тогава силата на присъдено нещо няма да го обвърже. Овластителната сделка може
да се унищожи до 3 години от сключването й. Срокът е преклузивен. В случая правото да се иска унищожението й настъпва не от сключването, а от упражняването на
представителната власт. Насрещното възражение за унищожаване не се влияе от преклудирането на иска. Съдът, по принцип следи служебно за основанията за нищожност, но за тези за унищожаемост следва да бъде сезиран, за да се произнесе по конкретно посоченото основание за унищожаемост. Необходимо е предявяване на искове
в условията на обективно съединяване. Унищожаването на пълномощното е основанието за унищожаването на договора, сключен въз основа на него [14]. Съществува реална опасност от пренасянето на порока на пълномощното върху договора. Съдът е
длъжен да се произнесе първо по недействителността на пълномощното преюдициално в мотивите, а след това да разгледа недействителността на договора. Не е изключено да се ползва влязло в сила решение, с което представителната сделка е унищожена.
Без значение е дали съдът ще се произнесе по унищожението на овластителната
сделка в мотивите или в диспозитива на решението. Порокът на упълномощаването
не е задължително да се предаде и на договора, той би могъл да бъде ратифициран
[15].
Основанията за унищожаемост са условно разделени в две групи като основания
от един род. Първата група обединява основанията недееспособност, грешка и измама. Към втората са причислени заплашване, неспособност да се разбират и ръководят
постъпките и крайна нужда, неизгодни условия. Англосаксонската правна система
разпознава като пороци на волята, които условно нарича fraud само грешката, заплашването и измамата. Действително можем да разделим като пороците от един вид според това дали са съзнавани при изявяването на волята. Така ще обединим недееспособността, пороците по чл. 31 ЗЗД, грешката и измамата, при които у лицето съществува представа, че действа правилно. При другите два лицето съзнава какво се случва
и изразява воля, която не би изразил, ако не беше мотивиран от заплашването или
нуждата. При наличие на повече от едно основание за унищожаемост, основанията не
се изключват взаимно, всяко основание може да се предяви с отделен иск или възражение.
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Според друго становище последицата за сключения чрез пълномощното договор, когато пълномощното е унищожаемо поради грешка, заплашване или измама е
висяща недействителност, както би било ако представителят е действал без представителна власт. Докато другите пороци на упълномощаването ще унищожат договора с
третото лице. Трябва да се атакува първо представителната сделка, а сключеният с
пълномощното договор е относително недействителен спрямо представлявания [16].
От последното следва, че при определени условия договорът ще породи действие с
едностранно волеизявление на мнимо представлявания за ратификацията му при условията на чл. 42, ал. 2 ЗЗД. Тогава ще настъпят правните последици между представлявания и третото лице с обрана сила. При непотвърждаване с изричен или мълчалив отказ между представлявания и третото лице не настъпва правоотношение. Тезата за висящата недействителност, макар и поизоставена заслужава подкрепа. Тя сякаш урежда по-справедливо отношенията между представлявания, представителя и трето то лице. Висящата недействителност изглежда като разумна санкция, особено ако третото
лице е действало недобросъ-вестно. Третото лице, което не е участвало в упълномощителната сделка не придобива права. Ще придобие права само след одобрение от
представлявания. Това решение защитава по-успешно сигурността в оборота.
Недействителността на упълномощаването не се пренася автоматично върху договора, сключен от пълномощника, но рефлектира върху него. Порокът трябва да бъде противопоставен на трето лице, което се е доверило на упълномощаването. Порокът на договора сключен от представител когато пълномощното е унищожаемо поради заплашване или измама, е висяща недействителност. Това е най-ефективната защита за представлявания. Именно неговият интерес следва да бъде предпочен.
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МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА. ЦЕЛ.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕРКИТЕ
ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
Ваня Василева Ванева
Бургаски свободен университет

COERCIVE MEASURES. PURPOSE. GENERAL
CHARACTERISTICS OF THE RESTRAINING MEASURES
Vanya Vasileva Vaneva
Burgas Free University

Abstract: Coercion is a definitely negative impact on human behavior. Its aim is to do or
omit something against the will of the person. It ensures compliance with the legal order.
Key words: coercion, actions, process, remand, legality, order.

Принудата се изразява в определено въздействие върху човешкото поведение и
съзнание с цел да се извърши или пропусне нещо, противно на волята на човешкия
индивид. Чрез неблагоприятни последици от морално, материално и физическо естество се въздейства върху волята на адресата: било да извърши нещо, предписано от
нормата, било да се въздържи от действия, забранени от нея. Това важи за всички принудителни мерки – в административното, в наказателното, в наказателнопроцесуалното и гражданскопроцесуалното право. Юридическият факт, който ги поражда и въплъщава в себе си, това е съответно постановеният правен акт.
Крайната цел на всяка принуда е една и съща – да се обезпечи спазването на
правния ред, да се осигури изпълнението от всички граждани, длъжностни лица и организации на установените от правото задължения. Целта на принудата ясно очертава
нейната правоохранителна функция.
Принудата може да се изследва от два аспекта. От аспекта на държавната власт –
тя представлява способ за обезпечаване изпълнението на задълженията на гражданите, юридическите лица и организациите, предписани от правото. От гледна точка на
субекта на принудата – тя е намесата на държавната власт при осъществяване на правата и се изразява в ограничаване или лишаване от права, предписани от правната
норма. Тази намеса може да бъде превантивна или санкционна.
Мерките за процесуална принуда в наказателния процес са изчерпателно изброени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и никаква друга форма на принуда не
може да бъде упражнявана спрямо гражданите, намиращи се на територията на
Република България, независимо от тяхната националност. По своята същност тези
мерки имат за цел да обезпечат нормалното протичане на досъдебната и съдебната
фаза на наказателното производство, като чрез тях се ограничават определени права
на някои участници в процеса
Принудата в наказателния процес се осъществява само в случаите, по реда и със
средствата, предвидени в НПК; от държавни органи, в рамките на процесуалната дей338
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ност, чрез предвидените за тази цел мерки. Мерките са средствата, предписани от
нормативния акт, чрез които се осъществява принудата. Принудата винаги и без изключение е свързана с ограничаване на конституционни права и свободи на граждани.
Мерките на процесуална принуда се подразделят (според едно от деленията) на
мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Всички те са регламентирани в НПК. Видовете мерки за неотклонение са: подписка; гаранция; домашен
арест, задържане под стража. Другите мерки за процесуална принуда са: забрана за
доближаване до пострадалия; забрана за напускане пределите на Република България;
отстраняване на обвиняемия от длъжност; настаняване за изследване в психиатрично
заведение; принудително довеждане; мерки за обезпечаване на глобата; конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата; мерки за обезпечаване на гражданския
иск.
Мерките за процесуална принуда могат да бъдат определени като съвкупност от
правни инструменти, които могат да се използват в рамките на наказателния процес и
които ограничават в по-голяма или в по-малка степен правата на засегнатото лице,
като например правото на лична свобода и неприкосновеност, правото на собственост, на неприкосновеност на жилището, на поверителност на съобщенията. Обратно –
мерките за неотклонение са процесуални инструменти за осигуряване на ефективност
на самия наказателен процес и по-конкретно – на съдебното решение, с което приключва този процес, и се отразяват върху правата на обвиняемия (като пасивен субект
на наказателния процес).
Мерките за неотклонение се налагат по отношение на обвиняемия по дела от
общ характер. Освен делото да е от общ характер, необходимо е по него да се направи
обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението и освен това
е възможно той да се укрие, да извърши друго престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда. При определяне на мерките за неотклонение се вземат предвид степента на обществената опасност на престъплението, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното състояние, семейното положение,
професията, възрастта и други данни за личността на обвиняемия. В акта, с който се
определя мярката за неотклонение, се посочват: времето и мястото на издаването му;
органът, който го издава; делото, по което се издава; трите имена на обвиняемия;
престъплението, за което е привлечен като обвиняем, и мотивите за определената
мярка. При неизпълнение на задълженията, свързани с наложената мярка за неотклонение, може да се наложи по-тежка. Актът се предявява на обвиняемия, който се задължава да не променя местоживеенето си, без да уведоми писмено съответния орган
за новия си адрес.
Мерките за неотклонение се разделят на две големи категории:
- Лични мерки за неотклонение, които се налагат на обвиняемия, за да се осигури неговото подчинение на наказателния процес и привеждането в изпълнение на осъдителната присъда, която евентуално би била произнесена срещу
него. Това са мерките за неотклонение с най-голямо значение в наказателния
процес доколкото предполагат да бъдат ограничени най-важните основни
права, които гарантира Конституцията, като правото на лична свобода и неприкосновеност, правото на всеки свободно да избира своето местожителство. Такива мерки за неотклонение са подписката , домашният арест и задържането под стража.
- Имуществени мерки за неотклонение, засягащи имуществото на обвиняемия
и целящи да се гарантира паричната отговорност, която може да бъде опреде339
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лена в наказателния процес – глоба или санкция от вещно естество, която може да бъде наложена на обвиняемия.
Целта, с която се вземат мерките за неотклонение е да се попречи на обвиняемия
да се укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на
влязлата в сила присъда.
Функцията, която придава смисъл на мерките за неотклонение, е да се гарантира
ефективен наказателен процес, като бъдат избегнати някои значими рискове за нормалното протичане на процеса или за привеждането в изпълнение на присъдата, произтичащи от действията на обвиняемия – например евентуалното му укриване или
осуетяването с други средства на привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда.
Освен в НПК, в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) също посочва и целта да се попречи на обвиняемия да извърши
престъпление като основание за налагане на някои мерки за неотклонение (в частност,
задържане под стража), както е указано в нейния член 5.1.с, според който може да се
наложи задържане под стража когато бъде преценено, че това е необходимо, за да се
осуети възможността задържаният да извърши престъпление.
Във всеки случай преценката, която трябва да се направи, за да се наложи мярка
за неотклонение, трябва да съдържа висока степен на сигурност и вероятност относно
участието на обвиняемия в престъплението, дало основание да започне наказателен
процес. Само при наличие на такава висока степен на увереност може легитимно да се
наложи мярка за неотклонение на обвиняемия в даден наказателен процес.
Характерни особености на мерките за неотклонение:
На първо място – законност. Принципът за законност на мерките за неотклонение означава, че може да се налагат само онези мерки, които са предвидени в съответния процесуален закон. Освен това този принцип означава, че дадена мярка за неотклонение може да се вземе само когато са налице строго определени основания, оправдаващи нейното налагане съгласно закона. Този принцип е изразен в чл. 17.1 на
НПК.
Юрисдикционност – Юрисдикционността на мерките за неотклонение означава,
че те може да бъдат взети единствено от органите на съдебната власт, и по-конкретно – от
съда. Юрисдикционният характер на мерките за неотклонение, които определя НПК, е
отразен в редица разпоредби на кодекса, които възлагат на съответния първоинстанционен съд правомощията за вземане на съответната мярка за неотклонение или процесуална принуда – чл. 62.1 относно домашния арест; чл. 64.1 относно задържането
под стража в досъдебното производство; чл. 65 относно съдебния контрол върху задържането под стража в досъдебното производство. Накрая трябва да се посочи, че
НПК урежда съдържанието на акта за определяне на мярката за неотклонение. Той
трябва да съдържа датата и мястото на издаването му; делото, по което се издава;
трите имена на обвиняемия; престъплението, за което е привлечен като обвиняем и
мотивите за определената мярка. Изискването за мотиви (излагане на основанията) за
мярката за неотклонение е от основно значение, тъй като позволява да се провери дали са налице обстоятелствата, даващи основание да бъдат ограничени правата на обвиняемия и да се прецени до колко те са разумни и отговарят на изискването за законност.
Инструментален характер – мерките за неотклонение имат инструментален характер по отношение на наказателния процес, по който се вземат, защото са оправдани само във връзка с този процес. Инструменталният им характер се определя от
340
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обстоятелството, че те гарантират процеса на даване на показания (като осигуряват
присъствието на обвиняемия и опазват доказателствата, които може да послужат в този процес) и ефективността на евентуалната осъдителната присъда, т. е. процеса на
привеждане в изпълнение на присъдата. Именно това ги отличава от другите мерки на
процесуална принуда, които също ограничават правата на обвиняемия, но нямат инструментален характер.
Временен характер – тази съществена черта на мерките за неотклонение е свързана с факта, че целта не е те да се превърнат в окончателни, и затова се отменят когато приключи основният процес или когато отпадне необходимостта от тях в производството. Поради тази им особеност мерките за неотклонение се запазват само докато
са налице обстоятелствата, дали основание за налагането им. Тези обстоятелства може да претърпят промени с течение на времето, вследствие на което дадена мярка за
неотклонение може да бъде отменена или изменена в друга. Такъв е смисълът на чл.
63.3 НПК, който изрично предвижда изменяне на мярката за неотклонение задържане
под стража в друга, по-лека, и дори отмяна на тази мярка, ако отпадне опасността обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Освен това често процесуалните разпоредби определят със закон максималната продължителност на мерките
за неотклонение, ограничаващи значително основни права и тази продължителност
трябва да се спазва задължително, дори да продължават да съществуват основанията
за налагането им.
Видове мерки за неотклонение: подписка, гаранция, домашен арест, задържане
под стража. Към това изброяване трябва да се добавят и други текстове на НПК,
които определят мерките за неотклонение за непълнолетните лица (чл. 386 НПК) и за
военнослужещите на наборна военна служба.
Подписка – най-леката мярка; състои се в поемане на задължение от обвиняемия,
че няма да напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган. Тази мярка не е свързана с ограничаване личната свобода на обвиняемия.
Гаранция – Гаранцията е задължение на обвиняемия да предостави определена
парична сума, обезпечаваща явяването му пред съответните органи – съда или органите на досъдебното производство. При определянето ѐ се взема предвид освен тежестта
на престъплението, в което е обвинен, също така и имущественото положение на обвиняемия. Веднъж внесена, гаранцията не може да се оттегли. Тя се освобождава, когато обвиняемият бъде освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на
наложеното наказание, оправдан, осъден с наказание без лишаване от свобода или задържан за изпълнение на наказанието. Тя може да бъде определена в пари или в ценни книжа. Срокът за представянето й не може да бъде по-малък от 3 дни и по-голям от
15 дни.
Домашен арест – състои се в забрана обвиняемият да напуска жилището си без
разрешение на съответния орган. Свързана е с ограничаване личната свобода на обвиняемия, но е по-лека от задържането под стража.
Задържане под стража – най-тежката мярка за неотклонение. Свързана е с ограничаване свободното движение на обвиняемия. Тази мярка се налага, когато е налице
обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши
престъпление. Когато опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление отпадне, мярката за неотклонение задържане под стража се изменя в по-лека или
се отменя. Срокът за който се налага е до 2 месеца. Ако лицето е привлечено като об341
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виняем за тежко умишлено престъпление – до 8 месеца; и не повече от година и 6 месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда
наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко
наказание. За задържането под стража се уведомяват семейството на обвиняемия; работодателят му и Министерство на външните работи, когато задържаният е чужд
гражданин.
Литература:
1.
2.

Наказателно-процесуален кодекс
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СПОСОБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО –
АЛТЕРНАТИВАТА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ
Николета Стефчова Пулева
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – Юридически факултет

MEANS FOR THE REALIZATION OF THE RIGHT TO VOTE –
THE ALTERNATIVE ELECTRONIC VOTING
Nikoleta Stefchova Puleva

Резюме: Фундаментални принципи заложени във всяко законодателство са свободата, мирът, хуманизмът, равенството и справедливостта. Електронното гласуване е
вид гласуване, което се осъществява чрез различни видове електронни системи и
представлява метод за защита на свободното гласуване. Свободата в правото на
глас е защитена и в много международни договори, някой от които Европейската
конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на Европейския съюз.
Ключови думи: свобода на гласуването, електронно гласуване, модернизиране на избирателната система
Abstract: Fundamental principles placed in any legislation is freedom, peace, humanism,
equality and justice. Electronic voting is a type of voting that takes place through various
electronic systems and a method of protecting the free vote. Freedom in voting is protected
in many international treaties, some of which the European Convention on Human Rights
and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Key words: free voting, electronic voting, the modernization of the electoral system

I. Въведение:
Основните принципи и ценности прокламирани във всяко едно законодателство
са свободата, мирът, хуманизмът, равенството и справедливостта. За Република
България тези начала са основни, защото са посочени във върховния закон на страната – Конституцията, и са конституционни, именно защото са основни. Конституцията
на Република България от 1991г. посочва, че „Изборите, националните и местните
референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с
тайно гласуване”. Възможността да се гласува е една от основните свободи, а насърчаването към гласуване не представлява принуда. Опорочаването на изборните процеси обуславя темата свързана със свободата в правото на гласуване. Актуалността на
въпроса се обуславя и от въведеното в някои държави електронно гласуване.
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II. Изложение:
Укрепването на демокрацията означава да се улесни гражданското включване и
демократичното участие. Основната цел е подобряване условията на избирателната
система и осигуряване на по-голям достъп на гласуване с по-голяма отчетност на
избирателния процес. Една такава възможност е електронното гласуване. В около 20
държави по света вече има действащи системи за електронно гласуване или се тестват
такива. Измежду тези държави са Австралия, Белгия, Канада, Естония, Франция,
Германия, Италия, Холандия, Норвегия, Швейцария, Англия. Едни от страните с найдълго функциониращи системи за електронно гласуване са Швейцария и Естония.
Какво е електронно гласуване? Това е вид гласуване, което се осъществява чрез
различни електронни системи. Този вид гласуване не е ново изобретение, то възниква
от 1960 година. Има няколко различни видове електронни методи за гласуване, един
от тях е чрез електронните системи за директен запис (Direct Recording Electronic
Systems). Това е компютър, на който гласуващият прави избора си чрез бутони или
сензорен екран. Изборът му се записва на електронен носител и се изпраща в преброителния център, или се прехвърля там направо по електронен път. Този вид на електронната система за гласуване също така осигурява решение за слепи и глухи хора,
тъй като включва серия от аксесоари, който позволява на всяко лице с увреждане, да
гласува по по-лесен начин като могат да се използват слушалки, педали и други адаптивни технологии за предоставяне на необходимата достъпност за тези лица. Друг вид
е система с хартиени бюлетини, в която електронният компонент обикновено е устройство за разпределение. Това означава, че гласовете се броят не ръчно, а от машина.
В най-ранната форма на тази система се използват бюлетини, на които избирателят
перфорира избрания кандидат (punched cards)1, а след това компютър отчита перфорацията и разпределя гласа. Днес перфокартите се изместват от устройства със сензорен
екран (touchscreen), на които гласуващият прави избора си. След това принтер, прикачен към устройството, разпечатва бюлетината, тя се транспортира в център за броене
и там друга машина оптически я сканира. И другият вид електронно гласуване е интернет гласуването – система, използваща шифриране, което позволява на избирателите да пуснат гласа си тайно онлайн. Има две форми. При едната избирателите влизат в мрежата на места, които са под прякото наблюдение на изборната администрация.2 При другата форма, известна като „дистанционно гласуване”3, избирателят може
да гласува чрез всяка интернет връзка, включително от дома си. Електронното гласуване използва електронни бюлетини за съхранение на гласовете в паметта на компютъра. Когато се използват електронни бюлетини няма риск за изчерпване на бюлетините. Освен това те премахват необходимостта от отпечатване на книжни, което е значителен разход.
Електронното гласуване в Швейцария – в Женева проектът започва през 2000 година. За да успее да въведе електронното гласуване Женева постепенно минава през
всичките стъпки до него – нормално гласуване, гласуване главно по пощата, за да
стигне накрая до интернет гласуването. Гласуването по пощата е увеличило избирателната активност с 20 процента – от 30-35% до приблизително 55%. В следствие на
този успех, моделът е въведен и в другите кантони на Швейцария. Всеки гражданин
притежава така наречена „изборна карта”. Това е лист хартия с уникален идентифи-

1

До края на 20 век около 37% от американските избиратели използват някакъв вариант на тази
система.
Poll Site Voting
3
Remote Internet Voting
2
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кационен номер за всеки гражданин. Веднъж използван за гласуване, този номер бива
блокиран. Тоест, ако някой се опита първо да гласува лично и после онлайн, онлайн
гласа ще бъде невалиден. Естествено за да се постигне това е нужен централен електронен регистър, какъвто липсва в България в момента.
Електронното гласуване в Естония, най-очевидният пример – в балтийската
страна електронно гласуване е въведено през 2005 г., използвано е и на парламентарни и на Европейски избори. На изборите през 2005 година 2 на сто от гласовете са
дошли по електронен път, през 2011 те са вече 15, 4 на сто. На Европейските избори
през 2009 година 15 на сто от гласовете са електронни.
Моделът тук се гради на личната карта, която също така е и електронна смарт
карта. Картата се използва като дигитален сертификат и като средство за гласуване. За
да гласува, един гражданин трябва да има следното:
‐ Естонска лична карта с валиден сертификат и ПИН кодове
‐ Компютър с четец на смарт карти и съответният софтуер.
‐ Интернет връзка
‐ Операционна система – Windows, MacOS или Linux
Гласуването по интернет принципно почва 4-6 дена преди изборния ден. Гласопдавателите могат да променят гласа си неограничен брой пъти, с изключение на същинският ден на гласуване. Също така, ако някой гласува първо лично и после online,
то интернет гласът му се анулира. Въвеждането на електронното гласуване увеличава
значително избирателната активност, и коренно променя политическата реалност в
страната. В Естония има и противници на електронното гласуване, които ползват като
основен аргумент сигурността.
Участието в изборите е основно право на гражданите, което се явява и основен
елемент в статуса да бъдеш свободен и самоуправляващ се. Запазването на свободата
на правото на гласуване е възможно с модернизиране на цялата избирателната система чрез въвеждането на електронното гласуване като метод. С обновяването на системата ще се предотвратят грешките и манипулациите допускани в избирателния процес. Според българското законодателство в избирателна система липсва задължителният елемент на гласуването и то няма принудителен характер. В България съществува проектозакон за електронното гласуване, който е изготвен още 2004 година и
обхваща гласуването по интернет и телефон. Той урежда електронното гласуване
при произвеждане на избори и референдуми. За да могат да гласуват електронно, избирателите подават заявление и декларация по този закон. Електронното гласуване е
равностойно и се произвежда съвместно с гласуването с хартиени бюлетини на основата на всеобщо, свободно, равно, тайно и пряко избирателно право. За този вид гласуване са задължителни общите изисквания, които се отнасят и до гласуването с хартиени бюлетини. Гражданите имат право да гласуват по избор или само електронно,
или само с хартиени бюлетини. По смисъла на този закон „електронно гласуване” е
гласуване, при което на определен етап от подаването на гласа избирателят използва
електронно устройство. С изготвянето на проектозакона и въвеждането на електронното гласуване в България се цели разширяване на гражданското участие в изборите
чрез привличане на избиратели със специфични физически потребности и заболявания, възрастните, живеещите в чужбина, младите и всички избиратели, използващи
съвременни комуникационни и информационни технологии за делови и битови цели.
По предварителни оценки за България привлечените по този начин допълнителни гласове могат да достигнат половин милион. Преброяването на гласовете и обобщаването на данните при електронното гласуване са значително по-надеждни в сравнение с
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аналогичните операции при гласуване с хартиени бюлетини. Гаранция за това са високите технически изисквания към апаратните и програмни компоненти на системата за
електронно гласуване съгласувани със съществуващите законови, операционни и технически стандарти на Съвета на Европа в тази област. Процедурната гаранция представлява наличието на прозрачност на целия избирателен процес. Информацията за
функционирането на системите за електронното гласуване следва да е обществено
достъпна. С приемането през 2004 г. на Препоръка 11 на Съвета на Европа от страна
на Комитета на министрите по въпросите за правни, оперативни и технически стандарти за електронното гласуване, е посочена възможността за повторно преброяване
на подадените гласове, както и неосуетяването за повторното провеждане на избори
или референдуми. Посочва се, развиването на идеята да стане чрез:
‐ засилване на демократичните институции на всички нива и като ги прави подостъпни, прозрачни, отчетни и отговорни;
‐ осигуряване на възможности за всички да участват в процеса на взимане на
решение;
‐ подобряване на публичната администрация и услуги, като ги направи подостъпни, централизирани, прозрачни, ефективни и изгодни;
Аргументите в полза на електронното гласуване са свързани главно с: бързината
на гласуването, намаляване на разходите, удобството, което би представлявало за работещите хора, за тези с намалена подвижност като възрастни и инвалиди, за живеещите в чужбина и най-вече за младите, които често са онлайн 24 часа в денонощието,
възможност за увеличаване на избирателната активност, по-лесно и по-достъпно е за
хората с увреждания свързано със сензорните екрани и другите средства. Поддръжниците на идеята за въвеждането на електронното гласуване в България вярват, че процентът на гласоподавателите ще се увеличи, защото за българите живеещи в чужбина
това е шанс да гласуват от домът си. За всички млади и работещи хора, дори в денят
за гласуване ще бъде по-удобно да гласуват от домовете или офисите си без да нарушават или възпрепятстват работният процес. Шанса гласовете на гласоподавателите
да бъдат манипулирани се намалява. Позволява на всеки гласоподавател бързо, лесно
и ефективно да подаде гласът си без да изчаква на опашка, както се случва при физическото гласуване. Също така за държавната администрация участваща в изборите работата ще бъде намалена наполовина по отчитане и пресмятане на гласовете на гласоподавателите. Процесът е опростен с цел да може лесно, бързо и за кратко време да се
извърши гласуване.
Освен с въвеждането на нов метод на гласуване, какъвто е електронното гласуване, свободата на правото на глас е прокламирана и в много международни договори
като Европейската конвенцията за защита правата на човека и основните свободи,
Хартата на основните права на Европейския съюз и други. Съгласно тази Харта
„Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в изборите за
Европейския парламент в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия,
както и гражданите на тази държава. Членовете на Европейския парламент се избират
чрез всеобщо, пряко, свободно и тайно гласуване.”4. Друг текст от този документ позволява свободното гласуване на гражданите в общинските избори „Всеки гражданин
на Съюза има право да избира и да бъде избиран в общински изборите в държавата-

4

Харта на основните права на Европейския съюз – чл. 39
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членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.”5.
Друго средство гарантиращо свободата в правото на гласуване са конституционно залегналите принципи. Конституционният принцип за откритост на изборите,
който е следствие от чл. 38 във връзка с чл. 20 от немската Конституция6, задължава
съществените етапи от изборния процес и определянето резултатите да могат да бъдат
наблюдавани и проверявани от граждани без специализирани познания. Гласоподаватели трябва да имат възможност лично да се уверят дали техните гласове са получени
и преброени без промени, както и да могат да бъдат повторно преброени на по-късен
етап, като това не трябва да изисква каквито и да са специализирани познания, защото
възможността за проверка на съществените стъпки в процеса по гласуване създава оправдано доверие в законността на изборите. Всеки трябва да може да разбере и възприеме механизма на упражняване на глас. Тази възможност не трябва да зависи от
образование или техническа компетентност – гласуването трябва да става по максимално прозрачен начин. Процесът трябва да е ясен и разбираем, за да може всеки гласоподавател или наблюдател на изборите да се увери, че неговият глас се подава и
отчита по правилния начин.
III. Заключение:
Модернизацията на българската администрация и зачитането на върховенството
на правата на човека представляват пълната защита и гаранция за свободата в правото
на гласуване. С извършването на тези действия следва да се премахне пропастта между гражданите и управляващите. Правото на добро управление и добра администрация произтича от изначалния принцип на народния суверенитет, върху който се изграждат всички други принципи в обществеността.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5
6

Конституцията на Република България от 1991 г.
Проектозакон за електронното гласуване – вносители Асен Агов и Иван Костов
Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Харта на основните права на Европейския съюз
Препоръка (2004) 11 на Съвета на Европа
Препоръка (2004) 15 на Комитета на министрите към държавите-членки относно
електронното управление („е-управление”)
Между свободата и подчинението. Правото на добро управление и добра администрация
Voting Rights Act (1965)
Protecting the Freedom to Vote: The Voter Empowerment Act of 2012/ 2013

Харта на основните права на Европейския съюз – чл. 40
Съответства на чл. 10 и чл. 1 (2) от българската Конституция
347

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

РОЛЯТА НА БЕНЧМАКРИНГА В СФЕРАТА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Анастасия Атанасова Грунова
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

THE BENCHMARKING IN THE EUROPEAN EDUCATION
POLICY
Anastasiya Atanasova Grunova
University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and St. Methodius”
Анотация: Европейският съюз установява отвореният метод на координация сред
държавите-членки, запълвайки празнотата между установените два традиционни
метода на управление. Този доклад анализира ролята на бенчмаркинга в сферата на
образованието в Европейския съюз като механизъм за увеличаване компетентността на европейските институции и постигане на растеж в икономиката и заетостта.
Ключови думи: Европейки съюз, отворен метод на координация, бенчмаркинг,
образователна политика.
Abstract: The European Union has established an “open method of coordination” among
the Member States to remove the gap between the two traditional methods used to govern
the EU. Тhis paper analyses the role of benchmarking in the European Education Policy as
a mean of increasing the competence of the European institutions and pursuing economic
and employment growth.
Key words: European Union, Open Method of Coordination, benchmarking, Education
Policy.
Увод
С развитието на интеграционния процес, компетентността на ЕС се „разлива“
(spill-over) във все повече сфери на обществения, политически и икономически живот.
Пред спецификата на европейската интеграция и нейния sui generis характер в световен мащаб, нормотворческите процеси се развиват по начин, значително различен от
този на националната суверенна държава. Дори и един бърз преглед на компетентностите на европейските институции особено в сферата на нормотворчеството, може да
ни даде достатъчно ясен знак за специфичния характер на ЕС като цяло. В редица области обаче традиционните методи на управление не дават желаните резултати и това
е причината да се потърси промяна. Така се стига до кодифицирането на отворения
метод на координация. Той помага на държавите-членки да разработят свои собствени
национални политики чрез обмен на утвърдени в други държави-членки добри национални практики и критерии, наречени benchmarks. По своята същност бенчмаркингът е еталон, мярка или стандарт за добри постижения и служи като ориентир за сравнение с най-добрите от определена област, най-вече в значими, проблематични сфери
със социална насоченост като образованието.
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1. Обща характеристика на компетентността на Европейския съюз
Европейският съюз (ЕС) като наднационално обединение е създаден от членуващите в него държави въз основа на класически международни договори – Договорът
за Европейския съюз (ДЕС) и Договорът за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).
В чл. 4 пар.1 ДЕС е изрично закрепено, че всички области на компетентност,
които не са предоставени на ЕС в Договорите1, принадлежат на държавите-членки.
Общата компетентност на държавите членки се основава на принципът, че те имат
пълната свобода да определят кои обществени отношения подлежат на правно регулиране и да изберат по какъв начин да ги уредят. Със създаването на ЕС те сами ограничават своята нормотворческа компетентност, като предоставят възможност на институциите на ЕС да приемат правнообвързващи актове в определени области.
2. Области на компетентността на ЕС
Разграничават се три вида компетентност на Европейския съюз в рамките на областите, в които държавите-членки са се съгласили да ограничат своите правомощия.
ДФЕС въвежда общите правила относно всеки от видовете компетентност и списъци
с областите, които попадат в тях. Извън трите групи компетентност на ЕС остават две
специфични области – общата външна политика и политика за сигурност и координирането на икономическите политики и политиките по заетостта.
2.1. Изключителна компетентност
Изключителната компетентност се характеризира с ограничение на правомощията на държавите-членки в най-голяма степен. Съгласно чл. 2, параграф 1 ДФЕС в
тези области по принцип само институциите на ЕС могат да приемат законодателни актове. Държавите-членки могат да осъществяват правно регулиране само ако са
оправомощени за това от ЕС или при прилагането на актовете на ЕС. Областите, в
които Европейският съюз разполага с изключителна компетентност са изброени в
ДФЕС.
Независимо че институциите на ЕС разполагат със значителна свобода в рамките
на изключителната компетентност, те все пак са ограничени от принципа на пропорционалност2, според който съдържанието и формата на дейност на ЕС не трябва да
надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите.
2.2. Споделена компетентност
Според чл. 2, параграф 2 от ДФЕС Европейският съюз и държавите-членки могат да законодателстват и да приемат правнообвързващи актове в област от споделена
компетентност, от което следва, че регулиране могат да осъществяват и институциите
на ЕС, и държавите-членки. Но, второто и третото изречение на същата разпоредба
указват, че държавите-членки упражняват своята компетентност, ако институциите на
ЕС не са приели съответния акт. Ако институциите са решили да спрат да упражняват
своята компетентност, т.е. отменят приетия акт и на негово място не приемат нов, тогава компетентността отново преминава в държавите-членки. Следователно, споделената компетентност не е в нито един момент едновременна.

1

Понятието „Договорите” е легално. В него се включват Договорът за Европейски съюз и
Договорът за функциониране на Европейския съюз.
Той е уреден в чл. 5, пар. 4 ДЕС

2
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Тук е закрепен принципът на субсидиарност, който представлява основният механизъм, предоставен в защита на интересите на държавите-членки. Правомощия на
институциите на ЕС в законодателния процес в рамките на областите от споделената
компетентност подлежат на контрол.
Принципът на пропорционалност също намира приложение и в рамките на споделената компетентност.
Европейският съюз разполага със споделена компетентност, когато Договорите
му предоставят компетентност, която не се отнася до областите, посочени в членове 3
и 6 от ДФЕС, тъй като в тези области е налице допълваща компетентност.
2.3. Допълваща компетентност – действия за подкрепа, координиране или допълване.
По отношение на политиката в областите с допълваща компетентност държавите
запазват своята компетентност, а ЕС подкрепя, допълва или координира националните законодателства в общностната рамка. Следователно, в тези области държавите –
членки не прехвърлят законодателни правомощия на институциите на ЕС и намесата
е най-ограничена.
Областите, в които институциите на ЕС могат да приемат такива мерки са следните: а) опазване и подобряване на човешкото здраве; б) промишленост; в) култура;
г) туризъм; д)образование, професионално обучение, младеж и спорт; е) гражданска
защита; ж) административно сътрудничество.
В тази област институциите на ЕС преди всичко приемат резолюции, препоръки,
програми за действие, като приетите от ЕС актове не могат да имат за цел да
хармонизират националните законодателства3.
При приемането на актове от страна на институциите на ЕС в изброените области, принципите на субсидиарност и пропорционалност също намират приложение.
Съществува обаче и още един метод на управление на политиките в тези области,
наречен отворен метод на координация (ОМК). Чрез него държавите-членки самостоятелно определят курса на своята политика, но и тук ЕС търси начини за увеличаване на своята роля. Като част от прилагането на ОМК бенчмаркингът се превръща в
предпочитан механизъм особено в сферата на образованието.
3. Бенчмаркингът – механизъм за разширяване компетентността на ЕС в
сферата на образованието
Бенчмаркингът4 е еталон, мярка или стандарт за добри постижения и служи като
ориентир за сравнение с най-добрите от определена област. Той се използва и като
структуриран подход за постигане на ефективни резултати.
Идеята за бенчмаркинга се реализира с Лисабонската стратегия, поради необходимостта да се синхронизират различните политики като се спазва разнообразието,
ефективността и демократичността в Общността.
Лисабонската стратегия е реформаторска програма на Европейския съюз, приета
на срещата на Европейския съвет в Лисабон през 2000 г. Стратегията предвижда ЕС
да се превърне в най-динамичната и конкурентоспособна икономика и се основава на
3 стълба:

3

Член 165.4 ДФЕС
Бенчмаркинг – най-близкият български термин е сравнителен анализ и се свързва с учене, обмен на информация и възприемане на добри практики, които да доведат до постепенно подобряване на работата, т.е. да се усъвършенстваме, като се учим от другите чрез сравняване с тях.
4
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1) Икономически стълб – състои се в подготовка за преход към конкурентоспособна, динамична икономика, основаваща се на знанието, като акцент се поставя
на научноизследователската и развойна дейност.
2) Социалният стълб на стратегията предвижда модернизацията на европейския
социален модел, чрез инвестиране в човешките ресурси и противодействие на социалната изолация. От страните-членки се очаква да влагат средства в образованието и
обучението, да провеждат активна политика на заетост, да улесняват прехода към
икономика на знанието.
3) Екологичният стълб обръща внимание на факта, че икономическият растеж
трябва да се постигне по алтернативен начин, опазвайки природните ресурси.
Като се има предвид, че въпросните политики попадат почти без изключение в
сферата на компетентността на страните-членки, за изпълнението на целите е разработен отвореният метод на координация.
В областите, където е налице допълващата компетентност на ЕС, този метод е
въведен с цел да се помогне на държавите-членки да разработят свои собствени национални политики. Отвореният метод на координация (ОМК) не е изграден на принципа на йерархията, а неговите механизми се основават на обучение и разпространение
на знания, като се разчита основно на доброволността.
ОМК е изключително атрактивен за координиране на политиката особено в политически чувствителни области като образование и пенсии, в които държавите-членки на ЕС се опасяват от нарастване на влиянието на Европейската комисията. Методът зачита националното многообразие и не предвижда прехвърлянето на компетенциите на европейско ниво. От друга страна, по този начин се дава възможност на европейските институции да преодолеят проблема с липсата на компетентност. Те могат
да създават правила и да изискват от държавите-членки да предприемат мерки в политиката на тези области.
Образованието е много важна област в политиката на Европейския съюз. Нещо
повече, прилагането на ОМК в сферата на образованието е много подходящо тъй като
в областите на политиката, където този метод се прилага, Комисията няма право да
издава задължителни актове и е налице пълно изключване на контрола на Съда на
Европейския съюз.
Слабите компетенции на равнище ЕС в областта на образованието произхождат
още от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана
(ЕОВС). Първоначално ограничена само до професионалното обучение, дейността на
Общността се е разширила до почти всеки аспект от образователната политика. Към
настоящия момент, както следва от членове 165 и 166 от ДФЕС, отговорността за образованието е възложена на държавите-членки, като общностните компетенции остават ограничени до насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, ако е
необходимо, подпомагане и допълване на техните действия. Европейският парламент
и Съвета на ЕС не са напълно изключени от процеса на ОМК, като имат компетентност в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с
Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите. Могат да приемат
поощрителни мерки, с изключение на всякаква хармонизация на законови и подзаконови разпоредби на държавите-членки. Съветът приема препоръки по предложение на
Комисията.5
Основното предимство на прилагането на метода е, че в редица политически области методите, които Европейската комисия използва, например хармонизация и об-

5

Чл. 165.4 ДФЕС
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щи политики, са достигнали своя предел. От друга страна, новият отворен метод на
координация допринася за разпространяване на най-добрите практики и спомага за
ефективно постигане на главните цели на ЕС. Методът, заедно с директивите на ЕС,
включва и предвиждане на количествени и качествени индикатори и еталони
(benchmarks), които да са основани на най-добрите практики в света, съответстващи
на потребностите на различните страни – членки. Също така периодичен мониторинг,
оценка и критичен преглед (peer review), организирани като взаимен процес на обучение. Целта е да се научи не само кой в какво е постигнал съвършенство, но също и по
какъв начин се получават тези добри резултати. За разлика от обичайните сравнения,
които по принцип целят сравнителен анализ на страни или организации, целта на
бенчмаркинговия анализ е обучението, което води до усъвършенстване.
Прилагането на ОМК в областта на образованието и обучението се оказва успешно, включително и в области, считани за принадлежащи към изключителните
национални компетенции. Докато действията на Общността, преди Лисабонския договор се концентрират основно върху мобилността и качеството на висшето образование, то процеса на ОМК се съсредоточават върху средното образование.
През 2001 г. в Стокхолм Европейският съвет постига съгласие по три стратегически цели (общи цели) в областта на образованието и обучението: подобряване на
качеството и ефективността на системите за образование и обучение в ЕС, улесняване
достъпа на всички до образование и обучение и разширяване на приложението на
системите за образование и обучение.
На срещата на върха на европейските министри на образованието в Барселона
през 2003 г. биват уговорени пет критерия (benchmarks), и 29 показателя, свързани с
образованието и обучението. Създадени са осем работни групи, отговорни за изпълнението на общите цели. Показатели, предложени от работните групи6 биват оценени от
постоянна група за показатели и базисни данни7, които дават становищата си пред
Комисията.
Приложението на бенчмаркинга в сферата на образованието се изразява в
редицата споразумения, сключени между някои от държавите-членки в ЕС, например по отношение на дуалното обучение.
Високата и нарастваща безработица на младите хора е сериозен проблем за
Европа, като през последното десетилетие в някои страни тя е около два пъти по-висока от средната за цялата работна сила. Политиката на равнище ЕС подчертава важното значение на подхода за дуално обучение и призовава държавите-членки да увеличат възможностите за обучение, което успешно съчетава теоретично професионално образование с придобиване на практически опит на работно място. Под „дуална
система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие. Системата на дуалното обучение е разпространена предимно в Германия, Австрия и Швейцария. Предпоставка за обучението в Германия е сключването на Договор за професионално обучение, а в Австрия, Швейцария и Южен Тирол – Договор за придобиване на професия. Местоположението на професионалното училище е в зависимост от седалището

6
Работните групи се състоят предимно от национални представители, назначени от националните министерства, правителствени агенции и академични и професионални единици. Включени са също така и представители на Комисията. В ограничена степен, тези групи са също отворени за представители на социалните партньори и заинтересовани страни, в някои случаи и от
международни организации.
7
Standing Group on Indicators and Benchmarks
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на съответното предприятие. В училището учениците придобиват теоретични знания
и базови умения, които в предприятието да се развият в практически умения. В края
на годината учениците получават свидетелство, което се подписва и от предприятието.
Въпреки че сферата на образованието не е една от основните области на компетентност на Европейския съюз, през последните 10 години, тя е обект на сътрудничество и координация. Целта на ЕС е държавите-членки да изградят модерни и привлекателни национални системи за обучение, използвайки добрите практики, развити
в отделните държави.
Декларацията от провелата се през ноември 2002 г. среща в Копенхаген, известна като „процеса от Копенхаген“, поставя началото на европейската стратегия за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование
и обучение (ПОО). В Съобщението на Комисията се обръща внимание, че някои европейски държави вече разполагат със системи за ПОО, които са на световно равнище
(Германия, Австрия, Дания, Нидерландия). Много други държави обаче, предимно в
Южна Европа, изостават по отношение на аспекти като участието, качеството, резултатите и привлекателността на ПОО.
Моделите на дуално обучение следва да бъдат основополагащ елемент в системите за професионално образование и обучение в цяла Европа с цел намаляване на
младежката безработица, улесняване на прехода от обучение към заетост и посрещане
на нуждите от умения на пазара на труда.
През последните години се установява сътрудничество между отделните страни
по отношение на дуалната система. Пример за такава практика е подписването на Меморандума за разбирателство и сътрудничеството по младежката заетост от съответните министри на Германия, Испания, Португалия и Италия, също и сътрудничеството между Германия и Литва. Нарастващ е броят на практиките на коопериране при
осигуряване на дуални стажове за младите хора, които се провеждат в немски компании, активни в съответните страни-членки, или чрез обучение в Германия.
В различна степен и с различен успех се възприемат системите за дуално обучение в държавите-членки на ЕС. Практиката и възможностите за прилагане на дуалната
система за обучение са предмет на анализ на партньорския преглед „Дуалната система на обучение: интегриране на младите хора на пазара на труда”, състоял се през
септември 2012 г. в Берлин. В него участват 12 държави-членки.8
Страните са разделени в 4 групи:
 Страни със силно развита дуална система на стажове и учене чрез работа,
предоставящи успешен преход от училище към трудова заетост (Германия, Австрия,
Холандия);
 Страни със силно развита дуална система за чиракуване в редица (занаяти)
сектори (Хърватия, Естония, Ирландия);
 Страни със стажантски системи, които често се разглеждат като последна възможност за младите хора с ниска квалификация (Белгия, Литва)9;
 Държави без признати стажантски системи (Латвия, Испания (в разработка).

8

Peer review: The dual training system: Integration of young people into the labour market, 2012,
достъпна на:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1070&langId=en&newsId=1948&moreDocuments=yes&tab
leName=news
9
В Литва вече се разработва и внедрява система за дуално обучение с подкрепата на Германия.
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На европейско ниво от първостепенно значение е подпомагането на младежката
заетост. Стратегията „Европа 2020” и нейните инициативи, са съсредоточени върху
необходимостта да се окаже адекватна подкрепа на младите хора и да се повиши качеството на образователните системи, за да се улесни навлизането на младежите на
пазара на труда и намаляване на младежката безработица.
Заключение
Въпреки трудностите, които ОМК среща в осъществяването на своите принципи, той е добре възприет и представлява баланс във вземането на решения на общностно и на национално ниво. Счита се обаче, че са необходими подобрения. Застъпените становищата се наблюдават в две насоки: увеличаване компетентността на Европейската комисия и засилване мониторингът и механизмите за взаимно обучение. Отвореният метод на координация дава по-широка свобода на страните-членки да определят националната си политиката в области с важно социално и национално значение като прилагат даден модел, добри практики и стандарти. Всяка членка може да
осъществи партньорство с друга държава-членка, в която този метод работи успешно
и да се учи от нея. Прилагането или неприлагането на избраният модел не е скрепен
със санкция. В контраст с традиционните компетентности и методи, които прилага
ЕС, бенчмаркингът внася разнообразие, открива нови възможности пред държавитечленки и пред развитието на европейската интеграция. Важно е да се отбележи, че
стремежът към откриването на нови начини за ефективно управление дава резултати.
Считам, че прилагането на механизма трябва да се подобри, той трябва да бъде по-демократичен и да се увеличи участието на страните. Поставянето на дългосрочни цели,
а не търсенето на бързи резултати, би увеличило ефективността на метода, което е от
полза за интеграцията в Общността.
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КОНСТИТУТИВНИ БЕЛЕЗИ НА ОБЩИНАТА
Красимира Тенева Тенева
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

LEGAL ENTITY OF THE MUNICIPALITY
Krasimira Teneva Teneva

Abstract: The municipality is the main administrative territorial unit in Bulgaria. Main
features are its constituent territory, borders, name, population and administrative center.
Their primary role is to delineate a municipality from others. Municipality under the
provisions of the Constitution is a legal entity.
Key words: Constitutive features of the municipality, territory, borders, name, population,
administrative center, local government, village, local authorities, competence.

Увод
Ако приемем, че демокрацията е управление на мнозинството, то в съвременните демократични общества трябва и са уредени механизми, чрез които всеки гражданин получава равно право на участие в живота на общността, в определяне общите
насоки на нейното управление и развитие. Това право прозира на всички нива в правната уредба на едно съвременно общество – конституция, закони (подчинени на принципите, фиксирани в нея). Това право се въплъщава и в традиционната за България
„основна клетка на властта” – общината. Тя се явява един вид трансмисия между
централизация и децентрализация, защото се урежда и подчинява на държавата, но
същевременно основна нейна функция е удовлетворяване интересите на една относително обособена и консолидирана група хора (чл. 2 ал. 1 ЗМСМА). Тя представлява
най-оптималната разработена конструкция, която да удовлетвори интереса на, и без
това фактически съществуващи, общности от хора, както и да даде възможност да се
включат в управлението й, а чрез него и в това на държавата, чрез предвидените за това възможности като избиране на местни органи – кмет, общински съвет и пряко чрез
референдуми и др. Подобни. Освен това общината може да бъде видяна и като връзка
между гражданите и територията, която населяват, защото постоянният адрес на
територията на общината е и изискване, за да се нарече едно лице неин гражданин
(чл. 13 ЗМСМА).
Така изброените община, гражданите й и органите й за управление изпълняват
функции, които в съвременното общество стават все по-разнообразни, като успоредно
на това нараства значимостта на връзката между всеки отделен гражданин, обществото и населеното място – тази съвкупност е ясно изразена в общините. В този ред на
мисли не бива да се пропускат и процесите на интеграция, към които се стреми и
Европа – икономическа, социална и политическа. Важното място на общините в този
процес прави разглеждането им като субект на правото от първостепенно значение.
Различните изследвания в този аспект се съсредоточават върху различни елементи на
проблема – общината като общност от хора, територия, ресурси, органи за управление, но в този доклад ще бъде обърнато внимание на конститутивните белези на общината, които са нормативно закрепени.
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Преди да започне разглеждането на конститутивните белези е редно да се включи и самото понятие. За него са давани много и различни определения: общината може да се определи като юридическо лице на публичното право; „общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление.” (чл. 2, ал. 1 ЗМСМА); може да се визира местната власт като цяло
или отделни нейни органи. По-подробно, доктринално определение дава Цв. Сивков:
„общината е непосредствено възникнала автономна в определени рамки общност на
населението върху част от територията на страната, която се основава на
принципа на самоуправлението в едно или няколко населени места, при самостоятелно упражняване на властта за задоволяване на собствени местни и корпоративни интереси, на основата на самостоятелно поемане на отговорност и при
законово установени връзки и зависимости с централната администрация. Органите за управление и техните основни правомощия са установени в конституцията и
законите, като най-важните от тях произтичат от избора на населението”
[Сивков, Цв., „Общината – основни публично-правни аспекти”, С., Сиби 2002, стр. 20].
Тези определения съдържат различни елементи от същността на общината, което подпомага целта на настоящия доклад, а именно да разграничи и характеризира конститутивните белези на общината, които се явяват част от едно цяло, а разглеждайки частите по-лесно ще се характеризира и цялото, което те изграждат.
Изложение
Определянето на конститутивните белези на общината е важно за тяхната индивидуализация като самостоятелни правни субекти. Има различия в становищата на
различни автори относно броя и вида на тези белези. Според едно от вижданията те
са: име, територия и население (Воденичаров); според друго – територия, население и
общинска публична власт (В. Цанков); в старата литература (Ангелов) като конститутивни белези са посочени само землище и население. Придържането към тези виждания обаче, колкото и точно аргументирани да са, би било по-скоро изразяване на
пристрастия към виждането на даден автор. И за да се постигне по-голяма обективност, редно е да се изброят конститутивните белези на основата на закона. В този смисъл е чл. 2, ал. 3 на ЗАТУРБ, според който общината се характеризира с територия,
граници, наименование, население и административен център.
В конституцията на Република България (чл. 135 КРБ) се прави стройно подреждане на административно- териториалното устройство на държавата. От тук в границите на общината се разграничават съставните административно-териториални единици – районите и кметствата.
Като се има предвид, че общината е в основата на местното самоуправление. Населението може да се приеме като основен неин елемент, защото то и неговите интереси трябва да стоят в основата на всички обществени явления, включително и административно-териториалното устройство. То придава корпоративен характер на общината и трайната му връзка с територията (постоянен адрес), индивидуализира тази територия.
Трудно е да се дефинира понятието население, тъй като различни нормативни
актове си служат с различни категории – граждани (чл. 136 ал.1 КРБ), население
(чл. 138 и чл. 139 КРБ). Но сравнявайки ги можем да направим извод, че населението
е група хора, свързани (най-често чрез постоянен адрес) със съответната община,
именно въз основа на това тя удовлетворява интересите им. А тази връзка също не е
определена, например в отделни населени места връзката има различна интензивност,
като това се проявява при местните избори с определянето на изисквания за участие
на гражданите в тях като основни такива са дееспособността и възрастта.
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Населението притежава различни качества – възраст, интелект, дееспособност,
професионални интереси. То има свои нужди и потребности, заради по-доброто задоволяване на които е създадена и самата община. Но потребностите и нагласите се
вплитат чрез изборния процес в политическия състав на избраните органи. Тук виждаме как интересите на гражданите предопределят избора на тези които ще ги управляват. При определянето на тези интереси влияят много фактори. Например в общини, в
които преобладава застаряващо население е по-трудно да се измени политическия облик или да се наблюдава разнообразие, докато в общности с преобладаващ смесен
състав това е обратното. Възрастовата характеристика определя трудоспособността,
която е свързана с търсенето и предлагането на работна ръка, съответно и с икономическия облик на общината. От значение е и политическата инициативност на гражданите – ако преобладава апатия към избирането на местните органи, общината не би
била толкова успешна, както ако високата политическа активност на населението би
създавала конкурентна среда, която да доведе до динамично и адекватно работещо управление.
Населението е значимо и при определяне на чисто технически характеристики
като броят на общинските съветници – чл. 19 ЗМСМА. Като те отговарят на броя на
населението, за да се постигне по-пълноценно политическо представителство. Въз основа на населението се определя и възможността за райониране и административнотериториални промени, както и социално икономически показатели като бюджет.
Качеството жител на дадена община носи и определен обем права и задължения
(местни данъци и такси, избори, регистриране, личен лекар)
Дотук бяха характеризирани физическите лица като конститутивен белег, но не
бива да се пропускат и юридическите лица. Техните права и задължения са свързани
със седалището, т.е. юридическите лица са в пряка връзка с дадена община, като найчесто те активно участват в живота й.
Участието на населението в „живота” на общината може да става индивидуално
(избор, референдум) или групово (различни граждански организации или други форми на социална колективност).
От чл. 10 ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 ЗАТУРБ става ясно, че общините се състоят от
едно или повече съседни населени места. Дава се и определение за населено място
(чл. 3, ал. 2 ЗАТУРБ). Като се вземе под внимание, че населените места изграждат общината, е необходимо да се даде и кратка характеристика на тях.
Изграждащите ги компоненти са: територия, граници и наименование (чл.3, ал.5
ЗАТУРБ). Територията се дели на селищна (в строителните граници) и извънселищна
(в границите на землището, но извън населеното място). Тези иначе географски критерии определят териториалните ограничения в компетентността на местните органи.
Територията на общината е част от територията на държавата. А цялата държавна територия е включена в различни общини. Както вече бе споменато територията е
основа за упражняване на компетентността на местните органи (осъществяване на общинската публична власт). Но тя е и пространствен предел за тази власт.
Тази територия може да бъде видяна и като такава с „двойствен режим” – тя е в
границите и под контрола на суверенната държава, но е и територия на общината,
върху която упражняват своята власт общинските органи (избрани от населението и
включените в централната държавна администрация).
Поставяйки интересите на населението на централно място при определяне развитието на общината, като че се омаловажава влиянието на територията. Чисто географските й характеристики до голяма степен влияят върху облика на общината. Една
планинска община въпреки цялото желание на гражданите не би могла да се занимава
със земеделие например.
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Естествено свързани с въпросите за територията са и въпросите за границите. Те
определят физическите и юридически ограничения на територията. Политическият
характер на границите се изразява във факта, че те обедняват населени места, които
би трябвало да са със сходна политическа насоченост. Тяхното определяне става чрез
административен и обществено-политически способ. Те нямат значението на държавните граници (освен при пограничните общини).
Границите на общината са определящи за границите на областите, защото общините изграждат областите (чл. 4, ал. 2 ЗАТУРБ), като не е допустимо територията на
една община да е поделена между няколко области. Границите на общината са важни
и за предвидената в чл. 28 от ЗАТУРБ процедура по промяна на границите. В единия
случай „трансфер” между общини в една и съща област, в другия между общини от
различни области.
Първата процедура се развива като административно производство, обхващащо
различни процесуални действия на местните органи на държавно управление, като основна сред тях е провеждането на референдум, защото именно населението трябва да
реши дали даденото изменение е в негов интерес, все пак общината трябва да осъществява местните интереси.
Общината, към която ще се присъедини населеното място, задължително трябва
да е съседна. А промените да са в рамките на една област. Правомощия в тази промяна имат областния управител и министерски съвет.
Процедурата по ал. 2 е значително усложнена, защото при нея освен преминаване от една община в друга има и промяна на границите на областите. Затова и редица
действия се извършват от централната власт (министър на регионалното развитие и
благоустройството, министерски съвет и областните управители). Тази процедура
обаче също не може да се извърши без провеждането на местен референдум.
Според теорията наименованието е най-важният индивидуализиращ и конститутивен белег. Освен това има значение за самостоятелността. То представлява словесно
обозначение, което идентифицира общината като се свързва с различни исторически
предпоставки (чл. 7, ал. 3 ЗАТУРБ). Изключение от този член са посочените в чл. 12
ЗМСМА случаи.
Самото наименование се определя с указ на президента (чл. 98 т.13 КРБ). То може да бъде променяно въз основа на ЗАТУРБ, като се предвиждат отново референдум
с положителен резултат, въз основа на който общинският съвет взема решение, което
се изпраща чрез областния управител на Министерския съвет (не е предвидено изрично, че областният управител прави проверка за законосъобразност, но това се презюмира на основата на чл.9, ал. 1, т. 3 ЗАТУРБ, защото не може тази процедура да не се
контролира или областният управител да се превърне в едно допълнително, но излишно стъпало). Решението на министерски съвет е предложение до президента за утвърждаване на промяната. В теорията се поставя и въпроса какъв е изходът ако Министерски съвет вземе отрицателно решение. От една страна може да се приеме, че
президентът може да утвърди промяната, основавайки се на конституционно закрепените си правомощия, но може да се приеме, че ако няма предложение, не може да се
направи и утвърждаването.
Според Решение № 8/1996 г. на Конституционния съд, като самото дело е образувано по искане на президента, понеже според чл. 98, т. 13 от КРБ предполага самостоятелно упражняване на правомощията (без задължително наличие на предложения
от Министерски съвет). Това може да е възможност различни органи и организации
да изразяват вижданията си за промени в наименованието.
Що се отнася до съставните части на общината – населените места, президентът
на основата на чл. 98, т. 13 от КРБ може да наименува самостоятелно, само чрез указ.
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Въпросите за защита името на общината са свързани само с гражданскоправната
проблематика, като защитата се изразява във възпрепятстването на неправомерното
използване на името на общината.
Интересна в това отношение е немската практика. Тя върви по две линии – частноправна; на основата на чл. 12 BGB (Германски граждански законник) – за правото
на ползване на име и преустановяване неправомерното ползване; другата линия е на
публично-правна защита, която се свързва с традиционни части от името на населено
място в нормативни актове и задължението да се употребява за идентифициране само
на конкретната община. Но в българското законодателство подобни правила липсват,
може би защото вероятността за две общини с еднакво име не е голяма, но възможности за злоупотреба винаги съществуват.
Всяка община има административен център. Той трябва да е населено място (чл.
3, ал. 2 ЗАТУРБ). То трябва да отговаря на предвидените в чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗАТУРБ, а
именно да е традиционно, исторически обособило се, да притежава нужната инфраструктура и да осигурява обслужването на населението. Не е трудно да разберем
практическия им смисъл. Изисква се обезпечаване на инфраструктура, за да се осигури обслужването на населението и да се предотврати нуждата от изграждане тепърва
на такава. Историческата обусловеност предполага нагласата на населението към принадлежност и следователно готовност за подчинение. Чисто практическо е изискването за максимална отдалеченост от 40 км. от всяко населено място, за да е еднакво достъпно.
Заключение
Конститутивните белези безспорно са от огромно значение за индивидуализиране на общината и обезпечаване самостоятелността на общинското самоуправление.
Чрез тях става и разграничаването й от останалите административно- териториални
единици. А това е ключово като се има предвид, че общината е един от важните елементи на нашата демократична система.
Конститутивните белези обособяват общината като субект на правото, за да може да участва в правните отношения и да удовлетвори интересите на общността със
средствата, които правовото общество осигурява.
Население, граници, територия, административен център, наименование са конститутивни белези на общината – един особен социален субект, чиято значимост прави и изключително важно точното обособяване на конститутивните й белези.
Факт е, че самоуправлението е съществувало винаги в териториалните общности. Правото няма друг избор освен да го закрепи със своите средства и да го приведе
към собствения си език. Но то и не трябва да открива нови модели, щом този фактически обособил се модел е толкова ефективен, това се подкрепя и от факта, че се е запазил макар и видоизменен до наши дни. В този ред на мисли конститутивните белези, които бяха най-общо разгледани в този доклад се явяват един вид нормативно закрепване на фактически обособилата се ситуация.
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МЛАДЕЖКАТА СУБКУЛТУРА И ВРЪЗКАТА И
С ПРЕСТЪПНОСТТА ПРЕЗ ХХI В
Кристина Кирчева Георгиева
Бургаски свободен университет

THE YOUTH SUBCULTURE AND ITS RELATIONSHIP WITH
CRIME IN THE 21ST CENTURY
Kristina Kircheva Georgieva
Burgas Free University
Резюме: Темата за младежката престъпност продължава да стои в полезрението
на криминологията и да предизвиква дискусии, в търсенето на отговор на главния
въпрос: „Какво я предизвиква и кои са факторите, които я пораждат?”, защото от
адекватния отговор, зависи началото на една ефективната превенция и контрол. С
моята работа ще се опитам да дам своето виждане по този въпрос.
Abstract: The theme of youth crime continues to be a focal point for criminology,causing
discussions in the search for an answer to the main question: "What causes it and what are
the factors that facilitate its rise?", since the effective prevention and control depend on the
adequate response to this question. I will try to present my views on this issue in this paper.
Key words: crime, criminology, youth crime continues.
Темата за младежката престъпност продължава да стои в полезрението на криминологията и да предизвиква оживени дискусии, в търсенето на отговор на главния
въпрос: „Какво я предизвиква и кои са факторите, които я пораждат?”, защото от
адекватния отговор зависи и началото на една ефективната превенция и контрол.
С настоящата работа ще се опитам да аргументирам тезата, че факторите за
престъпното поведение на непълнолетни и младите пълнолетни могат да бъдат търсени не само в социалната среда на съвременните младежки групи, но и в изцяло новата
технологическа революция, на която сме свидетели през последните 6-7 год. Смятам,
че в опит да отговорят на съвременните стандарти за мода, музика, прекарване на свободното време – т.е. дебатът в крак с налагащите се стандарти на младежката субкултура, би могло да се стигне и до извършването на едно или друго престъпление. Под
понятието „субкултура” ще влагам същото разбиране, което е дадено и като смисъл на
думата в „Речник на чуждите думи в българския език”1.
В началото на настоящата учебната година направих проучване чрез провеждането на анкета в СОУ „Д-р Петър Берон” град Тополовград. Тя беше проведена сред
86 ученици на възраст от 15 до 19 години от профилирани и технически паралелки.

1

Речник на чуждите думи в българския език., пето преработено и допълнено издание., 2002 г.
GABEROFF., Характерните черти на някакъв социален пласт в дадено време и място.
<лат.=>анг. Cubculture>.
360

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

Основната цел на проучването, осъществено чрез социологическите методи анкета,
интервюта и наблюдение, бе да се опитам да проследя дали моите хипотези съответстват на получените отговори. В подготвената анкета бяха формулирани въпроси относно отношението на учениците към марихуаната, алкохола, цигарите, вида музика,
който слушат, социалните мрежи, както и оценката към извършването на дребни (малозначителни) престъпления.2
На въпроса: „ Подкрепяте ли легализирането на марихуаната в България?” 70%
са отговорили отрицателно, 21% положително, а 9% са посочили „друго”, като в него
са посочени предимно положителни отговори – да бъде разрешена само с медицинска
цел, като болкоуспокояващо и за лечението на някои болести. Очакванията ми за масовото посочване на положителния отговор за легализирането на марихуаната в
България не се потвърдиха. Отговорите, дадени на този въпрос, пряко кореспондират
и с друг въпрос от анкетата, а той е: „Опитвали ли сте марихуана?”. Близо ¾ от респондентите (74%) са отговорили, че никога не са опитвали, 20% са опитвали веднъж
(като 6% от тях са на възраст до 16г.), 3% са опитали и продължават да употребяват от
време на време, а 1% – употребяват редовно по време на парти. От гледна точка на
процентните стойности в отговорите на двата въпроса резултатите се припокриват и
съвпадат, което от своя страна говори за реалност и логическа последователност в
мнението и позициите на анкетираните. Като реакция на негативизма към този лек
наркотик, като единствен коментар към въпроса за опитването, един от учениците беше посочил следното:
„Никога в живота няма да опитам такава глупост!” – 15 г., момче
Тук е мястото да отбележа и някои фактори, които могат да се включат към общия изглед за оценка на анкетата и може би ще обяснят някои от отговорите. На първо място, голям процент от учащите се пътуват от близките села, за да се обучават в
единственото СОУ в общината. На второ място, тъй като не разполагат и с почти никакви възможности за развлечение поради липсата на дискотеки, ресторанти, елитни
заведения и прочие, то за тях остава предимно възможността за събирането в приятелска компания. На трето място, една част от учащите се в това училище продължават
обучението си в него, а друга – в профилирани училища в по-големите градове като
Стара Загора, Хасково, Ямбол и др. В почивните дни или през ваканциите, прибирайки се в родния град, някои от тях носят нови непознати субстанции предназначени за
опитване от останалите връстници и не само. Това дава някакъв предполагаем отговор
на въпроса: „Как да обясним достигането на тези, непознати до един определен момент – вещества, до малките градове?”. Това не са единствените фактори, с които можем да обосновем резултатите на повечето от въпросите, но поне можем да отговорим
на това как 20% от анкетираните са опитвали марихуана поне веднъж, като 6% от тях
са на възраст до 16г.
Наред с тези два въпроса съществено място заемат и отговорите дадени на следното запитване: „Смятате ли, че част от „добре прекарано време с приятели” включва
употреба на алкохол и цигари, както и по-леки опиати, като марихуана?”. От получените отговори се установява, че 16% са се съгласили с твърдението, 76% са го отхвър-

2

Дадените отговори са истински до доказване на противното и по презумпция ще ги приемем
за такива. Няма как обаче да не отбележа, че вътрешната логика при някои от тях, съпоставени
един към друг и в своята цялост на доста места при анализирането им ме объркаха и усъмниха.
До последно у мен остана чувството, че на някои от въпросите съм получила заучени и стандартни отговори, а при други се следваше принципа на по-малкото зло – да се каже истината,
но не чистата такава поради страх от някакви последствия или поради естеството на заданието.
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лили, а 7% са посочили „друго”. В допълнение на отговора, коментарите гравитираха
около положителната нагласа. Имаше и такива, които одобряват употребата само на
алкохола, други на алкохола и цигарите, а трети отбелязват: „Добре прекарано време
не означава да замажеш съзнанието си с разни опиати. Животът е много по-добър и
без тях.” – (17 г. момче)
„Всеки сам избира дали да пуши, пие или употребява наркотици, но лицата употребяващи ги трябва да са над 18 г. и всичко трябва да е с граници.” – (18 г., момиче)
Тревожни данни се наблюдават при отговора на въпроса: „Вие самите опитвали
ли сте алкохол?”. На него 60% от всички анкетирани са отговорили, че са опитвали и
употребяват алкохол от време на време, от които близо половината от тях – 29%, са на
възраст до 16 г. От останалите анкетирани 20% употребяват редовно по време на партита като сред тях отново има лица на възраст до 16 г.,12% са опитвали веднъж, а 8% –
никога не са опитвали. Същият въпрос, но зададен относно употребата на обикновените цигари, отчете приблизително равностойни резултати – 20% „да, веднъж”, 16%
„да, от време на време”, 21% „да, редовно по време на партита”, 39% „не, никога не
съм опитвал” и 3% „друго”.
За сметка на това на следващите въпроси бяха дадени едни от най-високите положителни отговори в цялата анкета, а именно на въпроса: „Одобрявате ли песни на
български изпълнители като Криско, Ицо Хазарта и 100 кила?” 74% са отговорили положително, 15% отрицателно, а 10% – „друго”. Резултатите на този въпрос кореспондират пряко и със следващия – „Одобрявате ли разкрепостеното и твърде интимното
поведение, което се показва в музикалните клипове, съпътстващи преобладаващият
брой музикални произведения?”. Резултатите тук пък са 62% с отговор „не”, 32% с
отговор „да” и 6% с „друго”. Най-показателни ми се струват отговорите посочени в
„друго” като някой от тях ще си позволя да цитирам.
„Имат хубави песни, но в тях има много цинизми. За мен няма проблем, но за
по-малките това не е хубаво и не би трябвало да ги слушат.” – (16 г., момиче)
„По принцип, не слушам такава музика, но нямам против изпълнителите, просто
трябва да се поставят граници, относно съдържанието на песните, защото повечето са
с неприлично съдържание.” – (18 г., момиче)
„Да одобрявам, но в един смисъл са вредни за възпитанието на малките деца.” –
(15 г., момче)
„Ако бъдат с добре премислени текстове, достойни за популяризирането на песента и нормален видеоклип.” – (17 г., момче)
„Музикалните клипове не трябва да бъдат прекалено разкрепостени. Ако искат
да имат сексуална тематика може да се покаже в рамките на допустимото.” – (17 г.,
момче)
Отговорите говорят сами за себе си. Дали са написали това, което се предполага,
че трябва да отговорят, или това е реалната им позиция, аз няма как да знам със сигурност, но прави впечатление че една част от подрастващите ясно осъзнава необходимостта от граници.
Въпросът с най-висок положителен резултат беше: „Имате ли профил в някоя от
социалните мрежи?” – 98% с отговор „да”, 2% с „не”. Резултатите за прекараното време онлайн варират от 30 мин. (посочено в отговор „друго”) до повече от 3 часа на ден
(15% от учениците са го посочили). Както е видимо и от отговорите в анкетата времето прекарано он лайн е различно при различните възрасти и полове. Можем обаче въз
основа на резултатите да заключим, че момчетата от всички възрасти прекарват
приблизително по 1, до 2 часа на ден в интернет. При момичетата се наблюдава чувствително завишаване на времето, както и че тази тенденция се наблюдава с нарастването на възрастта. Как обаче този елемент от съвременната субкултура на младия човек
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може да повлияе негативно на поведението на подрастващите? Аспектите на проявление са различни. Всяка мода и култура сред младите се разпространява на първо място чрез интернет. Масовият характер на услугата често пъти води до увеличаване на
нуждата, потребността и желанието за прекарване он лайн. С продължителността си
това води до неописуема еуфория и непреодолимо желание за присъединяване към
останалите потребители. Тоест образно казано един непреодолим сърбеж, който трябва да бъде успокоен. Потребността от интернет може да стане причина за извършването на кражба например с цел заплащане на месечната сметка за абонамент и дори до
по-тежки престъпления3. Също така информацията, която се публикува и става обществено достояние, може да бъде катализатор при извършването на престъпления от
ревност, да провокира и улесни кражбата на данни по електронен път или разпространяване на сведения с невярно или оклеветяващо съдържание. Особено сред подрастващите социалните мрежи често стават арена на злобни нападки, обиди и злепоставяне, което от своя страна може да доведе до напластяване на напрежението и ескалирането му в саморазправа. Факт е, че наличието на профил с социалните мрежи е начин
и средство да общуване, но не може да не се отбележи, че с увеличаването на времето
прекарано в мрежата, нараства и опасността от изолиране, създаване на друг виртуален образ, неразличаване на измама от реалност и т.н. Всичко това превръщат социалните мрежи освен в опасен, но и във фактор за извършването на престъпление.
На въпроса: „Приемате ли за нормално и като част от процеса на израстване извършването на дребни кражби, като например – храна или дреха от магазин, книга от
библиотека, вещ от дом по време на парти?” бяха дадени едни от най-високите позитивни стойности. Безапелационно 96% от непълнолетните са посочили отговор „не”,
2% – „да”, а само 1% – „друго” като беше даден следният отговор: „Приемам го за тези, които нямат средства, за да го купят.” Наблюдението на попълването на анкетата в
различните класове отчете доста голям праг на съвместна работа, но когато се стигна
до този въпрос, като че ли се отговори по абсолютно вътрешно убеждение. Тези резултатите ясно показват, че все още такива деяния се възприемат като неприемливи,
неморални и нередни от подрастващите и се оценяват от тях с висока степен на осъдителност както от всеки един по отделно, така и от колектива. Дори да имаме перфектното законодателство, то вътрешният морал и убеждение, че дадено поведение е недопустимо, предшества спазването на всеки закона. След края на анкетата в един от класовете стана въпрос именно за това, и след като отправих питане към всички за това
дали оправдават например кражба, извършена от баща, който поради една или друга
причина няма средства и възможност да нахрани семейството си, получих насрещен
отговор: „Да, но все пак кражбата си остава кражба.”.
Като финал на анкетата реших да задам един малко тривиален въпрос, но който
смятам, че кореспондира пряко с предхождащите го, а именно: „Обмисляли ли сте бъдещето си и представата за това какъв искате да станете?”. И така на него 74% са отговорили, че са го обмислили, а 23% все още не са.
Резултатите на отговорите в анкетата именно биха ни показали предразположеността на онази част от младото поколение, която може да се окаже както в ролята на
обект, така и на субект на престъпление. Затова и проследяването на тенденциите и
нагласите, сред непълнолетните и младите пълнолетни, е толкова важно. Разбира се
употребата на наркотици, алкохол или цигари, както и слушането на цинични текстове и гледането на съпътстващите ги клипове с еротично или порнографско съдържа-

3

http://www.blitz.bg/news/article/231222; http://www.dnes.bg/world/2012/11/13/spor-vyv-facebookprikliuchi-s-ubiistvo.172896
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ние и т.н. само по себе си не могат да бъдат единствена причина за извършването на
дадено престъпление. Факторът субкултура има опосредено действие. Той може да
повлияе само във връзка с други фактори като например семейна среда, приятелско
обкръжение, училищна обстановка, личностни качества на индивида, конкретна фактическа обстановка и ред други, които се преценят и взимат в предвид при оценката
на мотивационния комплекс на извършителя на дадено престъпление. Но това което
отличава фактора „субкултура” от останалите, в криминологичен аспект, е на първо
място, силата и масовостта на даденото движение и размерите, които то може да придобие, и на второ място, ценностната система и нагласите на културата, които биха
могли да са на ръба или отвъд закона. Смятам, че факторът субкултура стои в основата на пирамидата от криминогенни фактори и признаци мотивиращи непълнолетните
и младежите да престъпват закона. Ако пък използваме сферичен модел, за да подредим приоритетно факторите обуславящи престъплението, то субкултурата ще се намира в най-външния кръг, отново поради специфичността на характеристиките й, които посочих по-горе. Именно поради това смятам, че факторът „субкултури” може да
бъде основна предпоставка при извършването на престъпление от страна на тази група лица.
Литература:
[1]
[2]
[3]

Речник на чуждите думи в българския език., пето преработено и допълнено издание., 2002г. GABEROFF.
http://www.blitz.bg/news/article/231222
http://www.dnes.bg/world/2012/11/13/spor-vyv-facebook-prikliuchi-s-ubiistvo.172896
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Направление
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

МЕТОД ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕСИЧАНЕ НА ПЕШЕХОДНА
ПЪТЕКА ТИП “ЖИВА ПЪТЕКА”
Антонио Ангелов Цачев
Елена Иванова Цачева
Бургаски свободен университет

METHODS FOR SAFE CROSSING WALKWAY TYPE
“ALIVE PATH”
Antonio AngelovTsachev
Elena IvanovaTsacheva
Burgas Free University

Abstract: Viewing the problem associated with the alarming statistics on the number of
victims of road with a particular emphasis on mortality at pedestrian. The main problem the
authors put the lack of communication between drivers and pedestrians. This is the focus of
the idea, namely device to mediate between them. It is a signal LEDs panel, in the form of
arrows triggered by the very pedestrian. Its main function is to inform drivers about the
intentions of the pedestrian. Device to give importance to the pedestrian signal denoting the
path for all that is alive.
Key words: casualties, pedestrian, signal lamp,'alive path'.
1. Въведение
Масовата автомобилизация наблюдавана в световен мащаб от последните години поражда множество проблеми. Заедно с положителното влияние върху икономиката и създаването на удобства за хората автомобилизацията поражда и отрицателни явления, които много силно се проявяват през последните години в големите градове:
 Човешки жертви;
 Материални щети;
 Замърсяване на околната среда;
 Задръствания;
 Задръстване на улиците с паркирали автомобили.
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Броят на автомобили към 2020 г. в световен мащаб се очаква да нарасне от
1 милиард сега на 2 милиарда, като особено това се отнася за страните с развиваща се
икономика, където автомобилът продължава своето победно шествие. Войната по пътищата заема все повече жертви и става все по-ожесточена.
От 1990-2014 г. всяка година загиват средно около 1035 души на пътя. Изследванията сочат, че най-опасни са месеците от юли до октомври, а през седмицата – петък
и събота. През денонощието, най-критичното време е от 18.00-19.00 ч. През този един
час стават два пъти повече произшествия, от който и да е друг час на денонощието.
През последните 5 години броят на загиналите по пътищата значително е намалял, до
около 600 на година, почти двойно в сравнение с 2007-2008 година. В табл.1 са посочени броя на загинали и ранени по възрастови групи за страната за 2013 г.
Табл.1. Статистика за 2013 г. за загинали и ранени по „Възрастови групи”
и „Вид на участник в ПТП” за страната
Водачи
Възрастови
групи

Пътници

Пешеходци

Загинали

Ранени

Загинали

Ранени

Загинали

Ранени

Под 6 год.

0

2

3

105

4

77

от 6 до 9 год.

0

28

1

106

1

114

от 10 до 14 год.

0

57

3

158

2

168

от 15 до 17 год.

6

70

9

170

0

78

от 18 до 20 год.

11

255

12

316

1

77

от 21 до 24 год.

30

473

29

348

1

88

от 25 до 64 год.

246

2540

91

1505

38

868

над 64 години

36

301

15

245

59

608

неизвестна

0

1

0

3

2

2

329

3727

163

2956

108

2080

Общо :

От данните в таблицата се вижда, че е твърде висок броя на пострадалите пешеходци при ПТП на възраст над 64 години. Въпреки оптимистичните данни за почти
двойно намалелите жертви на пътя, една пета от тях са пешеходци. От миналата година броят на смъртните случай е нараснал с 30%.Статистиката на столичната „Пътна
полиция” сочи, че в София средно всеки ден има инцидент с пешеходец. Освен това,
България е на първо място в Европа по брой загинали на пешеходните пътеки. Инцидентите с пешеходци се превръща в проблем от национален мащаб и национална
кауза.[1]
Проучванията сочат, че вероятността от смъртен случай при удар с 75 км/ч. е
100%, при удар с 50 км/ч. е 50%, а при удар с 30 км/ч. вероятността е почти 0%
(фиг.1).
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Фиг. 1. Вероятност за смъртен случай на пешеходец при удар с различни скорости
на движение на автомобила
Водачът на пътното превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите,
които се движат с бял бастун, и към старите хора. Много пъти дори и да иска да спре,
видимостта е ограничена и водачът вижда пешеходеца в последния момент като това
намалява времето за реакция. От своя страна пешеходецът често е несигурен точно в
кой момент иска да пресече, имайки възможни няколко варианта на поведение да
предупреди водачите: [2]
- сигнал с вдигане на ръка: в действителност това не се прави от никой, но дори
и да се прилага, този метод е доста несигурен при намалена видимост;
- подходящо облекло: с ярки цветове и флуоресцентни елементи за през деня и
светлоотразителни елементи за нощта, накратко „светлоотразителна жилетка”.
2. Същност и състояние на проблема
Пешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена е за преминаване на пешеходци.
На кръстовищата пешеходни пътеки са продължения на тротоарите и банкета на пътното платно.
В ситуацията са налице два обекта – пешеходец и водач, между които трябва да
протече пропускателен процес. За да се оптимизира процеса, пешеходецът трябва да
изпрати недвусмислен сигнал до водача. Такъв, че независимо от условията, в които
се намира да разбере, че точно в този момент ще пресече. Водачът от своя страна, независимо от метеорологичните условия, част на денонощието и разстояние на което се
намира трябва да бъде алармиран. Предаването на информация, във времената на високите технологии е възможно да се осъществи комуникация с човек от другия край
на света по всяко време, може да се „управляват“ електроуреди от разстояние, да им
се дават команди и те да ги изпълняват. Колкото е по-добра комуникацията между
два обекта толкова процесите протичащи между тях са по резултатни. Разбира се колкото и да е развита комуникацията в наши дни винаги има пропуски, а един такъв
пропуск е липсата на ефективна комуникация между пешеходец и водач на МПС в
мястото на пресичане в случая – пешеходна пътека. В случая комуникацията трябва
да се осъществява от устройство, което да предаде съобщението, а в случая такова
липсва.
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Въз основа на разсъжденията до тук предложението е да се монтира система за
светлинна сигнализация на пешеходна пътека за организиране на пътното движение.
Чрез нея се създава динамична светлинна сигнализация, показваща на водачите на
МПС посоката на предвижване на пешеходците при пресичане. Основното предимство на системата е, че се постига по-висока степен на въздействие върху водачите на
МПС, при възприемане на пътната обстановка.
При подаване на сигнал чрез бутон от пешеходеца преди навлизане на платното,
системата генерира светлинна сигнализация. Сигнализацията представлява сменящ се
оранжев и червен цвят, LED-диодна светлина. Формата на светещото тяло е подходящо да бъде стрелка, показваща посоката на пресичане на пътното платно. По този начин се осигурява ранно предупреждаване на водачите за наличност на пешеходци в
зоната на пешеходната пътека, независимо от метеорологичните условия (дъжд, снеговалеж, мъгла) през деня или нощта. Светлинния сигнал свети до напускане на пътното платно. Обикновената скорост на пешеходеца – 1,5 метра в секунда, следователно сигнала ще се изключи в зависимост от широчината на пътя (фиг. 2).

Фиг. 2. Принципна схема на устройството, разположено на пешеходната пътека
Блок-схемата на устройството е показана на фиг.3. Така изградената система, не
може да гарантира ефект, но със сигурност ще предаде важност на пешеходната
пътека. Важност и респект, липсата на които струва човешки животи. Пешеходната
пътека е място по което хората преминават ежедневно и техният живот трябва да бъде
защитен максимално. Този светлинен сигнал, може да придобие значение за водачите,
че при наличието му паралелно с него има човек на платното т.е. „пътеката е жива”,
защото човешкият живот е най-важен. Въпреки всички устройства, които могат да бъдат инсталирани, дисциплината на пътя е най-важния фактор за намаляване на жертвите.
За сравнение в Япония през 2007 г. има три пъти по малко загинали на милион,
спрямо България, а в съседна Турция жертвите са наполовина.
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Фиг. 3. Блок схема на устройството за светлинна сигнализация
на пешеходна пътека
Настоящата разработка има за цел да предложи една малка стъпка към решаването на наболели проблеми в организацията на движението и да дисциплинира участниците в движението. Тази кауза би могла да се превърне в приоритет на Общините за
превенция на пешеходни пътеки в особено рискови зони около училища, паркове и
зони за обществен достъп. В икономически план вложените средства за изграждането
на такъв обект не са много, но в дългосрочен план е принос към опазването на човешкия живот и здраве както и отговорност към бъдещите поколения.
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РОБОТ ЗА РЕШАВАНЕ НА СУДОКУ
Стефани Димчева Николова
Бургаски свободен университет

„SUDOKU SOLVER” ROBOT
Stefani Dimcheva Nikolova
Burgas Free University
Abstract: The aim of this paper is to describe the structure and the functions of Sudoku
Solver robot built with the help of Lego Mindstorms NXT 2.0. Further details regarding the
special purpose of the light sensor are described. Another thing that is important about the
robot is the algorithm by which it recognizes images and perceives them as digits.
Keywords: Sudoku, LEGO, solver, segmentation.
Въведение
В наши дни светът ни заобикаля с всевъзможни технологични решения. Част от
тях служат за олекотяване на нашата работа през ежедневието, друга част – за подобряване на вече работещи механизми, а трета – за иновативни подходи. В случая, втората и трета част се преплитат в своето реализиране, защото не може да се говори за
бъдеще без вече изваяно минало. Като такъв проект е реализиран роботът Sudoku
Solver, който, както името му подсказва, служи за решаване на судоку пъзели. В основата си той представлява здраво шаси, изработено с помощта на комплекта Lego
Mindstorms 9.2 (9797) [2], на което е монтиран NXT блок, служещ за съхранение на
програмата; три мотора, два от които задвижват предните и задните гуми, а третият
управлява механизма за движение на химикал. Упоменатите части са свързани по
подходящ начин, за да може роботът да изпълни своята задача. Важно е да се отбележи, че при реализирането на това устройство не се следи за бързодействие при работа,
а за нейната точност.
Изложение
От техническа гледна точка, конструкцията на робота не е много сложна. Неговата основа (Фиг. 1) придържа NXT блока и двата задвижващи мотора към гумите, с
които ще се извършват ограничен брой движения.

Фиг. 1. Основна част на SudokuSolver
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NXT блокът е необходим, за да съхранява Lego програмата. Той има ограничена
памет, което предполага, че няма възможност да побере много управляващи файла за
различни типове роботи. От друга страна, на него може да се инсталират звукови файлове, които се пускат автоматично при извикването си от съответната програма. Чрез
големия бутон по средата се извършва самото управление, а тези, разположени от двете му страни са нужни за придвижване наляво и надясно в зависимост от зададените
функции на робота. В случая на SudokuSolver се използва единствено централния бутон, за да се стартира програмата, написана на програмния език С. По начало, оригиналната Lego платформа (Фиг. 2) не позволява въвеждането на команди на какъвто и
да е език за програмиране. Тя се състои от графичен интерфейс, удобен и лесен за
употреба. В главния прозорец се вижда бутон за управление, който се намира в долния десен ъгъл. Той служи за зареждането на качената програма на NXT блока посредством USB порт. На изображението (Фиг. 2) се виждат различни блокове, свързани
помежду си и разделени по групи, тъй като изпълняват разнородни функции. Обикновено, началният блок (отляво надясно) стартира основното движение на робота, а останалите, които са обособени по групи изпълняват друг тип функции като напр.
придвижване напред-назад, повдигане на обект и т.н.

Фиг. 2.LegoMindstorms графичен интерфейс
В случая, на робота за решаване на судоку пъзели няма нужда от многобройни
блокове, където да са зададени елементарни действия. Програмата се зарежда от единствен блок, който веднъж стартиран, изпълнява своята задача отначало до край, освен
при редките случаи, когато се появява съобщение за грешка (Фиг. 6).
Както вече бе споменато, роботът се зарежда с програма, съставена с помощта на
езика С [3]. Първоначално се задават координатите, измервани в пиксели, с които ще
разполага устройството. Определя се големината на клетките (560рх), широчината на
пъзела (1300рх), както и размера на сканираната цифра (32рх). За предпочитане е,
преди роботът да се пусне в действие, неговият светлинен сензор да бъде калибриран.
По този начин цветовата гама бива успешно разпозната. Интересно е да се отбележи,
че при извършването на тази подготовка, е възможно да се отчетат различни стойности за белия и черния цвят всеки път, когато сензорът се настройва. Този тип изменение не се дължи на програмна грешка, а на външни фактори като наличие на сянка
или неправилно поставяне на светлинния сензор.
Първата стъпка при работата на Sudoku Solver е да провери, дали сензорът е правилно позициониран (Фиг. 3). За целта се задава обхвата, в който ще се извърши това
действие (0 - 999).
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Фиг. 3. Калибриране на светлинния сензор
Преди същинското сканиране на числата, роботът тества положението на химикала, който ще използва. Това се прави, тъй като не би било приятно след цялостния
процес по сканиране и разпознаване на цифрите, Sudoku Solver да започне да попълва
судоку пъзела, а химикалът да бъде накриво или прекалено високо поставен.
На Фиг. 4 са илюстрирани основните функции по сканирането на цифрите:
ScanCell, Tresholding, Segmentation, Thinning, Recognization.

Фиг. 4. Основни функции в програмата
Преди същественото сканиране да започне, роботът трябва да бъде точно позициониран. Това се вижда на Фиг. 5, където чрез функцията ProbeCell се задават координатите, служещи за определяне базовото място: Int left = center-50, int rightleft+100.

Фиг. 5. Координати спрямо решетката
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Освен това, Фиг. 5 показва начина, по който се извършва процесът по сканиране
на решетката, Find decrease. През това време основата на робота извършва единствено
действие напред-назад със стъпка, равна на 20рх. Хващачът се завърта в двете посоки,
наляво-надясно, за да обхване пъзела и да определи разположението на отделните
цифри. На екрана на NXT блока това се отбелязва като запълнено квадратче, а програмно – чрез условния оператор switch:

Фиг. 6. Цифрите като обекти върху NXT блока
След като сканирането на пъзела приключи, роботът се връща назад, за да разпознае обектите. Най-важната част от Sudoku Solver е светлинния сензор, който беше
споменат по-горе в изложението. Негова функция е да разпознава и отделя числата от
решетката. Чрез вече познатата операция калибриране се настройва неговата сензитивност по отношение на сивата скала (Фиг. 7). При стойности около 620 се отчита
липса на обект, т.е. False, равностойна на белия цвят. За True се приема по-тъмната
скала, граничеща със стойности около 300.

Фиг. 7. Задаване на цветовата гама
На Фиг. 8 се изобразява функцията, с помощта на която моторът на хващача задвижва сензора. Това придава стабилност при движение. Променливата oldMotor се
дефинира и присвоява стойността на newMotor. Чрез това онаследяване моторът се
придвижва напред и обхожда судоку пъзела.
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Фиг. 8. Движение на сензора
Първата основна функция, заложена в програмата на Sudoku Solver, е ScanCell. Чрез
нея (Фиг. 9), роботът обхожда всяко квадратче, където е констатирано наличие на обект.

Фиг. 9. Сканиране на судоку квадратчета
Всяко сканиране на цифра е последвано непосредствено от още няколко операции, отбелязани на Фиг. 4. Първият процес е tresholding, чрез който оригиналното
изображение се преобразува в бинарно такова (Фиг. 10). За целта се използва алгоритъмът на Otsu [1]. Това е начин за конвертиране на цифрово изображение в друго, където се отчитат границите на илюстрираните обекти.

Фиг. 10. Резултат от Otsu алгоритъм
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Конрастът се изостря максимално с помощта на следните формули, където се измерват теглата – w – на двата класа обекти, разпознавани като True и False. Метода на
Otsu предлага, че минимизирането на вътрешната променлива е еквивалентно на увеличаването на външната такава, показано на формула (2).
(1)
(2)
Алгоритъмът използва вероятностен метод за изчисляване степента на наситеност в скалата на сивия цвят. Задават се начални стойности на теглата на белия и черния цвят, след което се изчислява вероятността посредством формула (1). Оптимално
решение на задачата се получава чрез извеждане на максимума от формула (2). Методът на Otsu намира приложение в много програмни среди, една от които е Matlab. В
нея функциите се задават по различен начин в сравнение при програмния език С.
Това може да се види в следния програмен код:
IDX = otsu(I)
IDX = otsu(I,N)
[IDX,sep] = otsu(...)
По този начин в Matlab се декларират отделните променливи, които по-късно ще
бъдат използвани. За сравнение, в езика С това се случва с помощта на метода
tresholding:

Фиг. 11. Метод на контраста, tresholding
На Фиг. 11 е показан част от кода, служещ за изпълнението на споменатия метод. Тук също се определят различните нюанси на сивото, с които ще се работи, но
както се вижда, начинът е много по-различен. И в двата случая, обаче, се използват
вложени цикли. Примерен код в средата Matlab кодът е следният:
load clown
imshow(X,map)
X = ind2rgb(X,map);
for n = 2:4
IDX = otsu(X,n);
figure, imagesc(IDX), axis image off
title(['n = ' int2str(n)])
end
colormap(gray)
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Резултат от изпълнението на програмния код е илюстриран на Фиг. 12:

Фиг. 12. Резултат от Otsu алгоритъм в Matlab
След изпълнението на програмния код, писан на езика С, изображението е малко
по-различно в зависимост от размера на сканираната клетка:

Фиг. 13. Резултат от tresholding в езика С
Вижда се, че и двата случая са успешни. Това показва, че алгоритъмът може да
бъде приложен при конвертиране на цифрово изображение, както и на реално такова,
където обектът не е много ясен (Фиг. 13). Въпреки това, чрез по-нататъшна обработка
обектът се разграничава от заобикалящата го среда, Segmentation (Фиг. 14) и се определя, че това е число, Thinning (Фиг. 15). Споменатите два метода следват моментално
след Tresholding, за да може да се довърши работата на Sudoku Solver.

Фиг. 14. Сегментация

Сегментацията е необходима в програмата, за да се елиминират излишните обекти и да остане значещата част, т.е. самото число. След този процес цифрата се изтъня376

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

ва до изображение с дебелина 1 пиксел, за да бъде разпознато. Част от алгоритъма е
показана на следната фигура:

Фиг. 15. Метод Thinning
След процеса по разпознаване на цифрите SudokuSolver ги въвежда на точните
позиции в пъзела чрез функцията TipLen, показана на следващата фигура. С нейна
помощ се определя положението на химикала спрямо вече обходените позиции,
prevPos, на чиято база се изчисляват следващите – nextPos.

Фиг. 16. Метод TipLen
Цифрите, от друга страна, се разпознават от програмата в зависимост от посоката, в която се намира хващачът. За да напише различните числа, на робота са указани
посоките, където да постави химикала:

Фиг. 17. Положение на химикала
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След това чрез функцията WriteDigit се изпълнява самата операция по въвеждане
на цифрите. Даден е пример за първите две числа. Вижда се последователността от
стъпки, по които се описва числото едно, а по аналогичен начин и останалите осем на
брой. В случая се определя стартова позиция, където да бъде разположен писеца,
startX = 0, откъдето се отброяват шест пиксела надолу „DDDD”. За следващото по ред
число: 2 ситуацията е малко по-различна поради структурата при изписване. В случая
химикалът ще започне да пише двойката, като бъде поставен отдясно на началната
позиция (-4 рх), след което отива наляво („LLLL”), надолу и пак надясно. Аналогичен
е начинът и при другите числа.

Фиг. 18. Изписване на цифрите
Експерименти
В процеса на сглобяване на робота SudokuSolver, както и след това бяха проведени множество експерименти, касаещи правилното позициониране на усройството, от
една страна, и от друга – работата на програмата. В началото, основата на робота не
беше много стабилна, поради което се наложи тя да бъде променена няколко пъти докато не стана изцяло заздравена. Програмата работи както независимо от отделните
елементи на робота, така и е свървана тясно с правилното им позициониране. Пример
за това е разположението на хващача. Зъбчатото колело, служещо като основа за прикрепяне трябва да бъде точно разположено и допряно до оста на въртене, касаеща дадения елемент, хващач.

Фиг. 19. Разположение на оста и зачато колело
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На Фиг. 19 е илюстрирана идеята, спомената по-горе. На пръв поглед конструкцията изглежда обещаващо, но претърпявайки някои промени във връзка с олекотяване на дизайна, се появи проблем: отместване с големина около 1мм. Това създаде
неточности при завъртането на двигателя. Програмата, управляваща това движение
протича коректно, но без точното разположение на малките значещи части, това не
дава голям резултат. В тази връзка се наложи основата да бъде по-здраво монтирана
към NXT блока, за да се минимизира разликата в разстоянието, която се бе появила.

Фиг. 20. Основа на конструкцията
На Фиг. 20 е илюстрирана основната част на робота преди монтирането на хващача. Вижда се, че много LegoMindstorms части съставляват тази конструкция. С минималистичен оглед по отношение на външния вид на Sudoku Solver повечето от тях
бяха премахнати докато не останат само най-необходимите (Фиг. 21).

Фиг. 21. Начало на сканиращия процес
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Както бе споменато по-горе в изложението, от голямо значение е позицията на
светлиния сензор. Това е така поради факта, че е нужна определена височина (1мм.),
на която да бъдат разпочнати числата от пъзела. В случай, че тя е по-малка, тогава се
наблюдава отчитане на повече обекти от наличните. От друга страна, ако сензорът
бъде монтиран по-нависоко, това крие опасност, никаква цифра да не бъде отчетена
от програмата.

Фиг. 22. Разпознаване на числата като обекти
С течение на времето, прекарано в провеждане на многобройни опити с робота
се стигна до положение, където Sudoku Solver успява да разпознае положението на
числата. На Фиг. 22 е показан екранът на NXTблока по време на този процес. Вижда
се, че до положението, където е стигнал робота в момента, той е разпознал позицията
на всички цифри от първите шест реда с изключение на 6. Една от причините за това е
разположението на светлинния сензор, но също така, е възможно отклонение поради
неточното поставяне на самия робот преди пускането му в действие. По тази причина
броят експерименти се увеличава, за да се открият точните координати за стартова позиция.

Фиг. 23. Повторно сканиране на клетките
При повторно сканиране на решетката се установява подобрение в разграничителната способност на сензора (Фиг. 23). Забелязва се, че този път шестицата бива
разпозната успешно от програмата.
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Фиг. 23. Финално сканиране
При трети опит по провеждане на сканирането (Фиг. 23) се наблюдава цялостно
подобрение. В сравнение, при първите два опита Sudoku Solver успя да различи само
някои от цифрите на правилните позиции, на които се намират.
Заключение
За да се обобщи целият проект, може да се каже, че се предвижда продължение
по работата на Sudoku Solver. До момента той успява да разпознае положението на
числата, което се счита за неговата най-важна функция. Това, което остава да се
направи, за да се завърши цялостния процес по решаване на судоку пъзела е да се
напишат липсващите цифри. Това е лесно постижимо предвид факта, че положението
на наличните числа е известно. По този начин чрез алгоритъма backtracking судоку
пъзелът ще бъде попълнен.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ОТ
ЧАСТЕН ХАРАКТЕР С ВИДЕО СПЕКТРАЛЕН КОМПАРАТОР
Иван Ставрев Ставрев
Бургаски свободен университет

EXPERIMENTAL EXAMINATION OF THE PRIVATE DOCUMENT
USING VIDEO SPECTRAL COMPARATOR (VSC)
Ivan Stavrev Stavrev
Burgas Free University

Abstract: The documents of a private nature are „object” of considerable interest when
talking about counterfeiting and falsification of documents. This interest arises from the fact
that these documents often are poorly protected and their re-creation is relative simple
process, thanks to development of technology.
Key words: document, counterfeiting, falsification, protection, examination, video spectral
comparator, VSC.
Въведение
Откакто съществува необходимост дългосрочно и сигурно да се уреждат различни видове взаимоотношения от частен и обществен характер възникват и условия и
необходимост за съставяне на различни документи. Нуждата от официални документи
нараства неимоверно, отчасти, за да бъдат заменени обикновената човешка памет и
реч, както и да бъдат гарантирани определени взаимоотношения.
Първоначално „публикуването” на документи е продиктувано от конкретна нужда, възникнала в тесен кръг, като тази особеност обуславя ниската степен на защитата
им. Защита от такъв тип защита предполага увеличаване на опитите за извършването
на злоупотреби. За да бъде предотвратено престъпното използване на документи от
какъвто и да е характер се е наложило да се добавят защитни елементи, като същевременно се създават и органи, които да издават и заверяват документи. Видът, броят и
качеството на защитните елементи варира през годините в зависимост от документа,
който трябва да бъде защитен (документи за самоличност, банкноти или други ценни
книжа). С развитието на технологиите, създадени и контролирани от човек, растат и
възможностите за защита на документи от всякакъв вид.
Несъмнено е обаче, че и заинтересованите от злоупотреба с документи са също в
„крак с модата” в опитите си да имитират защитени документи, най-често с цел финансови облаги. Последното налага развитие на методите за изследване на документи
и по-точно на техните характеристики. Част от изследваните характеристики са физическите и химически свойства на хартията, вида на мастилото, добавки и поправки в
документа, идентификация на печати и технически средства използвани за създаване
на документа.
При изследване на документи се използват различни физически, химически, фотографски и други методи, както и свързаните с тях технически средства от рода на
микроскопи, различни източници на светлина, лупи и др.
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Един от ефективните методи за изследване на документи е използването на видео спектрални компаратори. Този тип устройства притежават редица възможности,
необходими за бързото и точно изследване на документи. Характеристиките на видео
спектралните компаратори се различават в зависимост от производителя и модела [1-8].
Основно свойство на обектите, които се изследват при използване на видео спектрален компаратор, е луминесценцията. Като частни форми се използват инфрачервена и ултравиолетовата луминесценция. Луминесценция е излъчването на светлина от
частиците на дадено вещество (атоми, йони или молекули), което не се дължи на топлина (топлинно излъчване), а на преминаването на частиците във възбудено състояние под въздействието на различни външни фактори. Това състояние е неустойчиво и
затова частиците се връщат в първоначалното си състояние, излъчвайки квант
светлина (фотон).
2.1. Методика на изследването
При експерименталното изследване бе използван видео спектрален компаратор
от серия VSC на фирма Foster + Freeman.
Като обект на експерименталното изследване в качеството на документ от частен характер бе използвана Декларация за родителско съгласие за пътуване на дете в
чужбина.
Използвани бяха реквизити на Декларация за родителско съгласие за пътуване
на дете в чужбина, издадена от името на Марица Раднева Иванова и заверена от нотариус Величка Василева №354 по регистъра на нотариалната камара с номер на заверката 12301/07.09.2009 год.

Фиг. 1. Декларация за родителско съгласие за пътуване на дете в чужбина
Цел на експерименталното изследване беше установяването на начина на поставяне върху „Декларация за родителско съгласие за пътуване на дете в чужбина“ на
правоъгълен печат и кръгъл печат (Фиг. 1).
Изследването се проведе визуално с помощта на видеоспектрален компаратор
VSC-4C във видимия, инфрачервения и ултравиолетовия диапазон на спектъра на
светлината, при използване на директно и косо-падащо излъчване.
Като сравнителен материал за онагледяване бе използвана заверка от нотариус
В. В., поставена в Декларация съгласие за пътуване в чужбина (Фиг. 1).
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Използваната за сравнителен материал заверка е с потвърдена автентичност чрез
справка в регистъра на нотариуса. На Фиг. 1-7 сравнителният материал за изследване
е маркиран в зелено, а изследваният обект – в червено. По време на изследването са
заснети 14 броя изображения на непосредствените обекти на изследването и сравнителния материал (Фиг. 2-7).
2.2. Опитни резултати
 При изследване с VSC-4C във видимата част от спектъра на правоъгълния
печат, положен върху Декларация за родителско съгласие за пътуване на дете в
чужбина, в долната част на същата, се установи, че печатът не е поставен тампонно, а
е възпроизведен посредством цветна принтерна техника, видно от наличието на множество разноцветни точки в зоната на печата (Фиг. 2).

Фиг. 2. Изследване на правоъгълен печат във видимата част на спектъра с VSC-4C
 При изследване с VSC-4C във видимата част от спектъра на кръглия печат,
положен върху Декларация за родителско съгласие за пътуване на дете в чужбина, в
долната част на същата, се установи, че печатът не е поставен тампонно, а е възпроизведен посредством цветна принтерна техника, видно от наличието на множество разноцветни точки в зоната на печата (Фиг. 3).

Фиг. 3. Изследване на кръгъл печат във видимата част на спектъра с VSC-4C
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 При изследване с VSC-4C във видимата част на спектъра се установи, че данните в зоната на изследване (дата, имена, регистрационен номер на декларацията) са
изписани с пишещо средство (Фиг. 4), а цифрата за събрана такса, разположена в
изследваната зона, е възпроизведена посредством цветна принтерна техника и не отговаря на сравнителния материал (Фиг. 5).

Фиг. 4. Изследване на данни в зоната на изследване

Фиг. 5. Изследване на данните за платена такса

Фиг. 6. Изследване на подписа на нотариуса
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 В хода на изследването с VSC-4C във видимата част на спектъра се установи, че подписа на нотариуса, поставен в изследвания обект, е възпроизведен посредством цветна принтерна техника, а не е изписан с пишещо средство, както в сравнителния материал (Фиг. 6).

Фиг. 7. Изследване на типа мастило за подписа на нотариуса,
кръглия и правоъгълен печат
 В хода на изследването в инфрачервената част на спектъра се установи, че е
използвано едно и също мастило за подписа на нотариуса, кръглия и правоъгълен
печат, както и за цифра „3“ в полето за събрана такса (Фиг. 7).
III. Изводи и заключения
Основното заключение от експерименталното изследване на документа от частен характер показва, че заверките и подписа на нотариуса са възпроизведени при използване на принтерна техника.
Последното заключение съвсем обосновано води до извода, че документът е нередовно създаден и е много вероятно този документ да е съставен, за да се подпомогне извършване на престъпление.
Експерименталните изследвания на подобен тип документи са особено важни за
съдебната практика. Въпреки че има принципни различия между експерименталните
изследвания и експертизите, те дават възможност да се достигне до идентични по характер общи изводи относно изследваните обекти.
Разликата между „по-свободните“ изводи на експерименталното изследване и
точните отговори на експертизата се дължи на процесуалните задължения на вещото
лице – да отговори конкретно на поставени въпроси.
Докато експерименталните изследвания могат да приемат по-свободна форма и
да бъдат извършвани с учебни или изследователска цел, то експертизите следват „желязната“ логика на научните обосновки, подпомагащи формирането на вътрешното
убеждение у вещото лице относно даване на отговор на въпроса с ДА или НЕ.
И не забравяйте: науката е забавна!
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В духа на експеримента е редно да се отбележи, че от чисто практическа гледна
точка, подобно изследване в ситуация, налагаща бърза и сравнително точна проверка,
както и при липса на видео спектрален компаратор, може да бъде проведено с няколко лупи с различно увеличение.
За целта на изследването ще са необходими и различни източници на светлина –
инфрачервен, ултравиолетов, както и източник на светлина, близка до дневната.
За заснемане на необходимите изображения може да се използва камерата на
смартфона.
Скенерите, намиращи се в добре познатите мултифункционални устройства от
типа 3 в 1 (принтер, скенер, копир), също не бива да се пропускат като възможност за
използване. Сканирането с висока резолюция позволява преглед на избрани зони от
документа, наподобяващ преглед при силно увеличение.
Благодарение на развитието на технологиите и постоянното намаляване на размерите на всякакъв вид подобни устройства, не е трудно лесно да се набавят необходимите лупи и източници на светлина.
Свободата на експерименталните изследвания позволява да се включи и едно изключително средство, а именно човешкото въображение.
Представените на Фиг. 8 снимки са направени именно при използване на достъпни устройства – лупа с увеличение х10, камера на мобилен телефон и светлина от
телефона, подавана към обекта под различен ъгъл.

Фиг. 8
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MPPT ТРАКЕР
Манол Иванов Великов
Бургаски свободен университет

MPPT TRACKER
Manol Ivanov Velikov
Burgas Free University
Резюме: В статията са предоставени резултати от изследването на система за
максимално предаване на енергия от соларен източник. Системата динамично проследява напрежението и тока от източника, като по този начин определя максималното ниво за предаване на енергия. Направена е практическа разработка със система с отворен код.
Ключови думи: соларна система, максимално предаване на енергия.
Abstract: The article shows the results of the survey system for maximum energy transfer
from the solar source. The dynamically systems tracks the voltage and current source,
thereby determines the maximum level for the transmission of energy. An practical
development of this project is realized with of open-source system.
Keywords: solar system, maximum power point tracking.

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД И СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
1.1. Общ преглед на съществуващия проблем
Много от съвременните системи за преобразуване на енергията се цели да се
предаде цялата енергия на източника (соларен панел) така че да се осигури максимално добър режим на съхранение от консуматора (акумулаторни батерии). Но когато
имаме изменение на мощността на източника например (изменение на слънчевата радиация, понижаване/повишаване на температурата и други) се изменя и количеството
съхранена енергия в акумулаторите. В много случай изходното напрежение на панела
е високо, но генерираната енергия от панела е ниска. Получава се технически недостатък при който се търси максималното предаване на енергията от панела. Съществуващо техническо решение, е система за проследяване на максималната точка на предаване (MPPT) при която енергията от панела се сравнява с изходните параметри на заряда. В тези случай се препоръчва изчисляване на изходната мощност на източника,
като се пресмята диференциалната функция от вида:
(1)

PS 

dP
dV
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Резултата от това пресмятане се оценява както следва:
(2)

dP
 0 Не е достигната максималната точка на предаван
dV

(3)

dP
 0 Максималната точка на предаване е подмината
dV

(4)

dP
 0 Това е момента за максимално предаване
dV

Преценката за максималната предавана мощност се води от нулевата точка,
целта е енергията да се предава единствено в този момент. В тази точка се използва максимален капацитет на соларната батерия.
I PV

PPV

MPP

MPP
dP
0
dV

V PV

dP
0
dV

dP
0
dV

V PV

Графика която показва процеса на достигане
на максималната точка на предаване
Максималната мощност (MPP) от панела се получава, когато израз.4. е нула. За
да се постигне максималната точка на работа, енергията получена от панела Ppv, се регулира така, че да компенсира промените на слънцегреенето. При положителни/отрицателни резултати от диференциране на израз.1. програмната компенсация изменя
позицията на точката, докато не бъде достигната максималната точка. По дефиниция
[2], контролер за проследяване на максимална мощност (MPPT) комбиниран с DC/DC
конвертор позволява на РV панел да генерира максимална мощност, независимо от
метеорологичните условия (слънчева радиация, температура). Този контрол поставя
системата в максималната работна точка (

dP
 0 ).
dV

Първата подобна система е създадена през 1968 г. за космически приложения
[3]. През годините до този момент са разработени няколко MPPT алгоритъма за проследяване на максимална мощност. Те са широко приложени в различни островни
захранвания. За да се определи максималната точка [1,4] приложената техниката за
контрол, се определя работния цикъл така, че автоматично да включва енергията от
панела на неговата оптимална стойност, независимо от колебанията на метрологичните условия и внезапните промени в товара. Основните предизвикателства на подобни
системи са използваният тракер и възможните степени на регулиране на изходната
енергия.
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1.2. Съществуващи технически решения
Първата съществуваща структура на подобно техническо решение е показана на
фиг.1. Този преобразувател е от тип BUCK-BOOST (понижаващо-повишаващ) конвертор за да може да обхване максимално предаване на енергията към консуматора
при изменение на входните параметри. Системата проследява входно-изходните напрежения и по този начин определя максималната точка на предаване. Прави впечатление, че при този преобразувател не се следи големината на тока, което предполага
постоянно натоварване на преобразувателя и възможност за грешно включване при
минимален консумиран ток от източника. От друга страна в процеса на преобразуване
се използват два ключови диода, който предполагат по-големи загуби върху диодите в
процес на натоварване. Тези загуби зависят най-вече от големината на протичащият
ток през диода и в съвременните литературни източници [5] е известен друг подход
при който загубите могат да бъдат ограничени.

Фиг. 1. Buck-boost конвертор използван
като постояннотоков преобразувател[5]
Второ техническо решение предлага измерване на напрежението и тока в изходната верига – фиг. 2. Този преобразувател е понижаващ (BUCK) преобразувател [6].
Допълнително при него конструкторът е реализирал следене на температурата и мощността отдавана към акумулаторната батерия. Така предложената структурна схема е
едно интелигентно техническо решение за проследяване и корекция на МПП. При
анализ на работата се натъкваме на два малки недостатъка:


В предложеното техническо решение липсва проследяване на входните параметри от източника, липсата на подобна верига не показва натоварването
на източника. В повечето случай напрежение е различно на празен ход (или
при натоварване на панела с малка мощност), при което посочената структура ще предизвика лъжливо сработване на преобразувателя.



Втори недостатък са загубите в използвания ключов диод. В съвременната
литература [6] е показано техническо решение по който тези загуби могат
да бъдат намалени.

390

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

Фиг. 2. Структурна схема на MPPT тракер с микропроцесорно управление
и понижаващ импулсен преобразувател [6]
За всеобхватност на разработката се представя още едно известно техническо
решение показано на фиг.3. Този преобразувател е от тип BUCK (понижаващ) тук
конструкторът [7] е реализирал следене на отделената мощност (I*V) непосредствено
след източника и чрез широчинно-импулсна модулация управлява изходния драйвер
(TC4421). Така се осигурява следене на оптималната точка на предаване на енергията
към консуматора. При анализ на работата се натъкваме малък недостатък – загуби в
прехода на диода MBR1060 който работи в ключов режим.
Направеният обзор на съществуващите решения анализира предимства и недостатъци известните подходи.
Предвид възможността за подобряване на подобна система се формира и целта
на настоящата разработка: Да се реализира техническо решение с отворен код за предаване на максимална мощност от източника. Подобна реализация поставя следните
по-важни задачи:


Определяне на точната мощност от източника и динамично следене на
МПП точката с цел максимално предаване;



Намаляване на загубите на ключовият диод;



Реализация на системата с използване на контролер с отворен код.



Измерване на напрежението на батерията.
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Фиг. 3. Известно техническо решение за управление
на изходния понижаващ преобразувател [7]

2. ЕДНО РАЗЛИЧНО ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
2.1. Алгоритъм на работа на предложеното техническо решение
Алгоритъма на работа предвиден в разработката най-общо може да се изясни с
показаната блокова схема:
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Следене на входно
изходни данни

Връщане в началото

Старт
мппт

Прехвърляне на данни
към сериен порт

dP/
dV
<0

ШИМ
контр
ол

dP/
dV
>0

+
ШИМ
контр
ол

dP/
dV
=0

Батерия

Фиг. 4. Предложен алгоритъм
Предложената структура ясно показва, как след стартиране на програмата се
прочитат входно изходните данни. Получените резултати се подават към алгоритъм за
проследяване на максималната точка на предаване. В този алгоритъм се определя
коефициента на запълване на импулсната поредица с която се управлява изходния импулсен преобразувател. Различното запълване на импулсната поредица реализира
класическа ШИМ модулация в изходния управляваща заряда на Акумулаторната батерия. Според големината на заряда на тази батерия се променят и изходните данни
към контролера. Всички данни от процеса на управление се записват в изходен файл
генериран по сериен порт.
2.2. Тестване на експериментален образец
За целта се използва известен в практиката понижаващ преобразувател, който се
управлява от система с отворен код Arduino. Обща структурна схема на проекта е показана на следващата фигура.
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Фиг. 5. Структурна схема на предложената система
При тестовете на системата се наложи подмяната на токовата измервателна група за да подобрим и улесним работата на тракера. При анализа на ефективността се
наложи да намалим загубите на енергия, като за целта паралелно на D1 е добавен
електронен ключ (транзистора Q2) който работи в противотакт на Q1. Противотактовото управление е предвидено в програмния код. Следва пресмятане на мощността от
соларния панел (след измерване на тока и напрежението) и измерване на напрежението на батерията Ардуино изработва широчинно-импулсна модулация с която се управлява транзисторите Q1,Q2.
2.1.
Експериментални резултати
Проведените изследвания на системата са записани в табличен вид от серийният
порт на системата. Получените резултати са използвани за изчертаване на графика на
която ясно се вижда момента на контрол на максималната енергия към акумулатора.
Ефективност на МППТ с реално получените резултати от изследването.

Резултати от проведеното изследване
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Заключение
От направените изследвания се наблюдава, че при нелинeйно изменение на
напрежение на солара MPPT успява да компенсира тази промяна. Този процес е найясно изразен при изменението на PWM контролният сигнал. След като беше създадена електронната система за MPPT контрол резултатите показват значително по-високо
ниво на контрол на изходното напрежение. При началните тестове системата се
включваше при некоректни входно-изходни параметри. Това доведе до прекалибриране на цялата система, след което практическите резултати достигнаха желаните норми. За да бъде оптимизирана работата на цялата система за в бъдеще се предвижда
промяна на програмните параметри и по-бързо достигане на МПП точката при различни изходни напрежения
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БИСТАТИЧНИ РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ
СЪС СИНТЕЗИРАНА АПЕРТУРА (BSAR):
ГЕОМЕТРИЯ, МОДЕЛ И СИГНАЛНА ОБРАБОТКА
Радослав Колев
Бургаски свободен университет

BISTATIC SYNTHETIC APERTURE RADAR SYSTEMS:
GEOMETRY, MODELS AND SIGNAL PROCESSING
Radoslav Kolev
Burgas Free University

Abstract: BSAR system with non-cooperative transmitter that can be broadcast radio and
television or satellite transmitter and non-complicated receiver may change the classical
radar concept with its effectiveness and low cost. In the present work the geometry of BSAR
scenario with satellite transmitter is considered. The main geometrical and kinematical
equations are derived. An accent is made on description of range resolution. It is suggested
an analytical description of different satellite waveforms, DVB, GPS, etc. Mathematical
model of BSAR signal, reflected from the target with complicated shape is defined.
Numerical results of different range resolutions and BSAR images obtained by different
wave forms are presented.
Key words: BSAR, GPS transmitters, Image Reconstruction.
1. Въведение
BSAR e инструмент за наблюдение и изобразяване на цел. Състои се от предавател, излъчващ към целта импулси във вид на електромагнитни вълни, обект,
който може да е неподвижен или подвижен, и приемник на отразените от обекта
(целта) електромагнитни сигнали, носещи информация за геометрията на обекта.
За постигане на висока резолюция по линията на наблюдение на масовия център
на обекта (резолюция по разстояние) се използват широкоспектърни излъчени
сигнали. За постигане на висока резолюция по линията на движение на предавателя,
приемника или обекта (резолюция по азимут), се извършва периодично измерване на
отразените от обекта електромагнитни сигнали. С тяхна помощ могат да се разграничат детайли от обекта с размери до 50 см.
Целта на настоящата статия е да се дефинира геометрията на BSAR сценарий за
наблюдение на движещи се обекти с използване на GPS сателитни предаватели за
облъчване на обектите. Да се илюстрират с цифрови примери използването на тези
системи за получаване на висококачествени изображения на наблюдаваните обекти.
2. BSAR наблюдение на земната повърхност
BSAR система включва космически-базиран предавател (GPS, GLONASS,
Galileo и др.) и приемници за излъчените и преотразени от обектите сигнали,
разположени на земната повърхност (стационарни приемници) или в близост до
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Земята (приемници, разположение върху летателни апарати). Компоненти на такава
система са изобразени на Фиг. 1.

Фиг. 1. Основни компоненти на BSAR система със сателитен предавател и
приемници, разположени върху земната повърхност и летателни апарати
В космическото пространство по своите орбити са разположени 24 GPS сателита. Приблизително 6-8 сателита са видими едновременно от определена позиция
върху Земята в определено време. Излъчванията на предавателите на тези сателити
могат да се използват за определяне на координатите на обекти върху земната
повърхност. При фиксирана позиция на GPS приемници тази система има
потенциалната възможност да наблюдава произволна област върху Земята. Това
позволява да се проследяват измененията в областта на наблюдение с висока скорост
на обновяване на информацията, чрез сравняване на образите, получени чрез
различните сателити-предаватели. Достатъчно дълго време на наблюдение, което е в
резултат на широката диаграма на излъчване на предавателя на сателита, осигурява:
висока азимутална резолюция и висок енергиен потенциал на системата.
a. Потенциална азимутална разделителна способност
GPS сателитите са на средно-височинна (MEO) орбита на разстояние 23000 km
от Земята. Движат се със скорост 4 km/s. Времето на наблюдение от сателита и
неговото движение осигуряват азимуталната резолюция: по-дълго време на видимост
(наблюдение) съответства на по-висока азимутална резолюция и по-малка стойност на
дименсиите на разделителния елемент. На Фиг. 2, а е представена зависимост,
показваща стойността на времето на наблюдение от сателит с определен номер. На
Фиг. 2,б е показана стойността на азимуталния разделителен елемент, който се
постига при определено време на наблюдение от сателит с даден номер.
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(а)
(б)
Фиг. 2. Време на наблюдение на сателитите (а),
размери на разделителния елемент (б)
3. BSAR Геометрия със сателитен предавател и стационарен GPS приемник

Фиг. 3. BSAR геометрия
BSAR топология е изобразена на Фиг. 3. Тя включва сателитен GPS предавател,
движеща се многоточкова цел, представена като ансамбъл от изотропни точкови
излъчватели и стационарен приемник. Компонентите на топологията са разположение
Декартова координатна система Oxyz, където R s ( p ) е текуща позиция на GPS
предавателя в момент p, R 00' ( p) е текущата позиция на масовия център на обекта,
R r е позицията на стационарния предавател. Обектът е изобразен в собствена
координатна система OXYZ, където R ijk е позицията на ijk точков излъчвател от
обекта.
Позицията на масовия център на обекта по отношение на GPS предавателя,
R 0s ' ( p) се дефинира с израза
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N

(1)
R 0s ' ( p )  R s ( p )  R 00' ( p )  R s  R 00' (0)  V  p T p ,
2

където V е векторът скорост на целта, p  1, N е текущият номер на излъчения
импулс, N е пълният брой на излъчените импулси, T p е времевият интервал на

регистрация на импулсите от предавателя, ( pT p ) е дискретното време измерено в
азимутално направление.
Позиционният вектор на масовия център на обекта по отношение на приемника,
R 0r ' ( p) се определя с израза
N

(2)
R 0r ' ( p )  R r  R 00' ( p )  R r  R00'  V   p T p .
2

Позиционният вектор на
ijk точков излъчвател по отношение на GPS

предавателя, R s ijk ( p) се изчислява с израза
N

(3)
R s ijk ( p )  R 0s ' ( p )  AR ijk  R 0s ' ( p )  R 00' (0)  V  p T p  AR ijk .
2

Изчислението на елементите на матрицата A може да се намери в [5].
Позиционният вектор на ijk точков излъчвател по отношение на приемника,
R s ijk ( p ) се изчислява с израза

N
(4)
R r ijk ( p )  R 0r ' ( p )  AR ijk  R r  R 00' (0)  V   p T p  AR ijk

2
Пълното разстояние предавател - ijk точков излъчвател-приемник се изчислява
от израза:

Rijk ( p )  R s ijk ( p )  R r ijk ( p )

(5)

Изразите от (1 до (5)) се използват за моделиране на BSAR сигнал от движеща се
цел.
3. BSAR сигнален модел и възстановяване на изображението на обекта
Излъченият GPS сигнал на е с фазова модулация и се представя със следния
аналитичен израз

S (t )  A.rect

t
exp j.t  .b(t )   0  , (6)
T

където А
е амплитуда на излъчения сигнал, T – продължителността на
фазовомодулирания сигнал, b(t) – коефициентът на фазова модулация,  - ъгловата
модулация,

 0 - началната фаза, rect

t
- правоъгълната функция.
T

Сигналът, отразен от един точков елемент от обекта се описва с израза

S ijk ( p, t )  aijk rect

t  t ijk ( p )
T

 



exp  j (t  t ijk ( p ))  b(t ) ,
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където t ijk ( p ) е времето на разпространение на сигнала по направление предавателточков излъчвател от обекта-приемник.
Сумарният сигнал от обекта е сума от сигналите, отразени от елементарните
точкови излъчватели, т.е.

S ( p, t )   aijk rect
ijk

t  t ijk ( p )
T

 



exp  j .(t  t ijk ( p ))  b(t ) .

(8)

Двумерното комплексно изображение на обекта се изчислява чрез аналитичния
израз

a ijk ( pˆ , kˆ) 

където





q  K  L 1
   2

pˆ . p  .
  Sˆ ( p, k ).exp( j ( p, k ) .exp[ jb((k  kˆ  1)T )]exp j 
N
  

p 1, N 
 k q
(9)



aijk ( pˆ , kˆ) е комплексно изображение, pˆ , kˆ - дискретните координати на

точков излъчвател в равнината на получаване на изображението.
Изразът показва, че изображението по разстояние се възстановява чрез операция
конвулюция на получения от обекта сигнал със излъчения от предавателя сигнал, а
изображението по азимут (по линията на визиране) се възстановява чрез Фуриетрансформация на възстановения по разстояние сигнал. И двете операции,
конвулюция по и Фурие трансформация по азимут са компресиращи процедури по
съответните координати.
4. Числен моделиране на BSAR сигнали и възстановяване на BSAR изображение
При моделиране на BSAR сигнал се приема, че GPS предавател облъчва цел –
хеликоптер, който се движи със скорост V =80 m/s, скоростта на сателит е VS =3819
m/s, фазово модулиращият код e GPS C/A (Coarse-Acquisition) код.
Резултатите от изчисленията са представени на следните фигури. На Фиг. 4 е
изобразено пространствено разпределение на комплексния BSAR сигнал: реална
компонента (а) и имагинерна компонента (б). На Фиг. 5 е изобразено пространствено
разпределение на компресирания по разстояние комплексен BSAR сигнал: реална
компонента (а) и имагинерна компонента (б).

(а)
(б)
Фиг. 4. Пространствено разпределение на комплексния BSAR сигнал:
реална компонента
(а) и имагинерна компонента (б)
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(а)
(б)
Фиг. 5. Пространствено разпределение на компресирания по разстояние комплексен
BSAR сигнал: реална компонента (а) и имагинерна компонента (б)
На Фиг.7 е изобразено реално изображение на обекта (а), изображение на обекта
получено след моделиране на BSAR сигнал и реконструкция чрез компресия по
разстояние (конвулюция) и компресия по азимут (Фурие трансформация).

(а)

(б)

Фиг. 6. Пространствено разпределение на компресирания по азимут комплексен
BSAR сигнал: реална компонента (а) и имагинерна компонента (б)

(а)
(б)
Фиг. 7. Реално (а) и реконструирано (б) изображение на обекта (а)
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5. Заключение
Дефинирани са BSAR геометрия, сигнален модел и реконструиращ алгоритъм.
Анализът е илюстриран с числен експеримент, доказващ възможностите на модела и
алгоритъма.
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TECHNICAL AND FORENSIC RESEARCH
OF THE TRACE CAR TYRES
Vladimir Georgiev Krastev
Burgas Free University

Abstract: In this report method for the study of tires traces are discussed.
Key words: trasologiya, traces of vehicles.
Въведение
Трасологията (lа trace – следа и logos – учение) е отрасъл от криминалистическата техника, който разработва средствата, способите и методиката за събиране, изследване, оценка и използване на следите, за изясняване на обстоятелствата по тяхното
възникване, идентификация, установяване на групова принадлежност на образувалите
ги обекти, както и решаването на други задачи, включени в предмета на доказване по
конкретното дело, или способстващи за правилното, обективното, всестранното и
пълното протичане на процеса по разследване на престъпленията.
Проблемът за следите заема фундаментално място в съдържанието на криминалистичната наука. Понятието следа се разглежда като материално фиксирано отражение на признаците на един обект върху друг в резултат на взаимодействие между тях
при извършване на престъпление и свързаните с него обстоятелства.
Предмет на трасологията не са всички видове отражения, като сигнали-носители
на информация за извършеното престъпление, а само един определен вид следи – тези
в трасологическия смисъл на думата. Следообразуващият обект отразява своите свойства върху следовъзприемащия обект. Характерно е, че взаимодействието може да е
пряко (от ръка, крак, зъби и други части от човешкото тяло) или опосредствано – чрез
използване на технически средства (при взлом, МПС, производствени механизми и
други).
Изследване на следи от МПС
Моторните превозни средства (МПС) оставят следи както при пътно-транспортни произшествия, така и при извършване на някои криминални престъпления. Найчестите следи от МПС са тези, образувани от протектора (удебелената ходова част на
автомобилната гума). Тези следи могат да бъдат оставени върху различна по структура повърхност – асфалт, почва, дрехи и части от тялото на човек. Възможни са
следи и от различни части на автомобила, които по характер не се различават от следите от оръдия за взлом, както и паднали от автомобила предмети, капки от двигателно масло, течни товари и др., които също са следи от МПС.
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Най-характерни са следите от автомобилни гуми. Протекторът, върху който е
формиран грайфера, осигурява стабилно и безопасно движение на МПС. В процеса на
следообразуването се отразяват характерните особености на ходовата част на гумата,
по която се установява груповата ù принадлежност или се идентифицира.
Следите отражения (следите от автомобилни гуми) биват статични и динамични,
обемни и повърхностни, позитивни и негативни. Статичните следи се образуват при
нормално движение на автомобила и ритмично функциониране на неговите механизми, а динамичните – при рязко потегляне и спиране, при боксуване и блокиране на колелата и най-вече, при задействане на спирачната система. Те са по-рядко срещани от
статичните и изследването им е по-трудно.
Фиксирането на повърхностните следи става чрез фотографиране при използване на мащабна линия. Изображенията на повърхностните следи са позитивни, подобно на отразяването на папиларните линии при следите от ръце. При наличието на повърхностни замърсявания, които при въртеливото движение на колелото се пренасят
върху пътната настилка във вид на точкообразен отпечатък, се получава добро отразяване рисунъка на грайфера. Интересни повърхностни следи са и тези, получени при
внезапно и силно натискане на спирачният педал на автомобила. Тези следи са формирани от фините каучукови частици, отделили се от плъзгащата се гума, те са линейни, но след отпускане на спирачният педал стават точкообразни.
Повърхностните следи от автомобилни гуми могат да имат и негативно изображение, когато вдлъбнатата част на релефа на грайфера е запълнена с кал и други замърсявания. При движения върху относително гладка повърхност (бетон, асфалтова
настилка) замърсяванията от вдлъбнатините на грайферите се отразяват като признаци с негативно изображение. Не бива да се забравя, че следите от автомобил са силно
застрашени от повреждане и унищожаване, както от неблагоприятното въздействие на
атмосферните условия, така и от специфичното функционално предназначение на
следовъзприемащите обекти – пътя и автомобила. Например повърхностните следи,
образувани след преминаване през водни площи, са много нетрайни. Не са устойчиви
и обемните следи в сняг. Обемните следи от автомобилни гуми се формират при движение в мека почва, сняг, пясък и други. Те се формират по същият начин както обемните следи от човешки крак.
При наличие на обемни следи от предните и задни гуми се прави панорамна
снимка, замерват се разстоянията между предните колела (предна колея), задните колела (задна колея) и между предните и задни колела (база). Размерът на колея е променлива величина и зависи от конструкцията на транспортното средство – окачване,
скорост, предназначение и др. Колеят и базата се установяват по образуваните от протектора на гумите следи и при спиране на транспортното средство. Ако автомобилът е
правил маневра с цел обръщане на движението му в обратна посока, се фиксира и
максималният ъгъл на завиване на предните колела. Ако обемната следа отразява едно пълно завъртане на автомобилното колело, се измерва разстоянието между един
добре изразен повтарящ се фрагмент от грайфера, което съответства на външният диаметър на гумата, респективно на нейния размер.
За откриване на следите от моторни превозни средства се използват четири
основни метода: вероятностен, метод на мисловната реконструкция, детайлен
оглед и инструментален метод.
Откриването на съпътстващите следи от автомобилни гуми се извършва главно
на базата на два метода – вероятностен метод и метода на мисловната реконструкция.
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На базата на изградените версии (вероятностният метод) и на мислено възстановеното автопроизшествие (мисловна реконструкция) се определят секторите от пътя и
обектите, върху които е закономерно и възможно образуването на следи и се набелязва предполагаемата посока на пристигане и оттегляне на автомобила. За определяне на груповата принадлежност на гумите по оставените от ходовата част на моторното превозно средство следи върху тяло, дрехи, пътно платно и други, се използва общия вид и размера на следата и рисунъка на протектора. Успоредно с това се използват и каталози, отпечатани от фирмите, производители на тези гуми. При пътнотранспортно произшествие с неизвестно моторно превозно средство често остават
парчета от стъкло от фаровете и габаритите. Колекциите от тях се използват за определяне на груповата принадлежност на инкриминирания обект, чрез установяване на
цялото по неговите части.
Трасологичната експертиза на следи от МПС, както и мястото на пътно-транспортното произшествие (транспортно-трасологическа експертиза), а също така и техническото състояние на пътя, пътните условия на мястото на пътно-транспортното
произшествие (ПТП), са част от автотехническата експертиза. Трасологичната експертиза на следи от МПС е една от сравнително рядко срещаните експертизи, въпреки голямото ù значение за разследването. Следите от автомобилни гуми дават богат материал за криминалистичните експертизи, свързани с пътно-транспортни произшествия
(удар между две превозни средства, удар на моторно превозно средство с неподвижен
предмет или човек), при кражби на моторни превозни средства и други.
С експертизата на следи от ходовата част на автомобила могат да се решат не само идентификационни задачи. Изследването позволява да се изяснят различни обстоятелства, отнасящи се до обективните условия, при които е станало произшествието и
до обстоятелствата, свързани с други престъпления, ако при извършването им е използван автомобил. Недостатъчното използване на тази експертиза се дължи в повечето случаи на три причини: естествената нетрайност на следите – отражения от протектора на гумите на автомобила; неизбежното им и често пъти непредотвратимо повреждане и унищожаване от други автомобили; недостатъчното внимание, отделяно на
тези следи по време на огледа. Към тези проблеми се добавят и значителните трудности във връзка с осигуряването на необходимите експериментални образци за сравнение. Правилно е експертизата да се назначи в системата на първоначалните следствени действия.
Обект на изследване на трасологичната експертиза са гумите, отливките или отпечатъци от тях, участъците от пътя, или по-обобщено казано, обект на тази експертиза са както моторните превозни средства като цяло и техните детайли, така и следите,
оставени от автомобилни гуми и други части, които са влезли в съприкосновение с
различни предмети и прегради.
Широко използван метод за фиксиране на обемните следи е изготвянето на отливки с използване на специални минерални и органични вещества - най-разпространен и лесен метод е използването на сух смлян медицински гипс. При наличие на отливки от обемни следи не се правят експериментални копия за сравнително изследване, а се съпоставят директно с автомобилната гума на дадено МПС. Едновременно със
следите отражения се търсят и т.н. следи в широк смисъл на думата – моторно масло,
боя, стъкълца, почва и др. Търсят се и съпътстващи следи (от ръка, крак, с биологичен
произход)., а също и обекти, върху които се предполага че има микроследи.
Криминалистичната фотография като метод при изследване на следи от
МПС. Криминалистичната фотография е система от методи и технически средства за
фиксиране чрез фотографски изображения на предмети, лица, обстановка, обекти и
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действия, свързани с извършването, разкриването и разследването на престъпления.
От една страна тя е начин за фиксиране, а от друга – метод за изследване на материални обекти. При разработването на експертизата на следи от МПС специалистътексперт се основава на фактическия материал, който се представя от изследването на
дадено пътно-транспортно произшествие. За да бъде изследването по-пълно, освен
визуалния оглед се налага да направят серия снимки, които имат голямо значение за
правилното разработване на експертизата. Снимковият материал, когато е качествено
изработен, предоставя на експерта важни данни от мястото на произшествието, респективно престъплението (следи от гуми, повреди нанесени на пътя и пътните съоръжения, разположението на счупени и разпръснати предмети, характеризиращи обстановката и други). В зависимост от решаваните задачи и от характера на използваните
методи и средства криминалистичната фотография е следствено-зафиксираща и експертна фотография.
Следствено-зафиксиращата фотография е съвкупност от методи, които се използват при провеждане на следствени или оперативно-разследващи действия за фиксиране на обстановката, следите и други обекти. Тя често се използва при заснемане
на мястото на пътно-транспортното произшествие (ПТП), като към фотографската
фиксация се предявяват следните изисквания: порядъкът на фотоснимките и процедурата на огледа на мястото на ПТП трябва да бъдат взаимосвързани; фотоснимката
трябва да бъде първична, при използване на няколко метода на фиксация; методите за
фотографиране се избират в зависимост от ситуацията на огледа за обезпечаване на
пълнота, всестранна и точна фиксация; съвкупността от фотоснимки трябва да дава
достатъчно пълна информация за обстоятелствата на ПТП, образуваните на пътя следи, отделящите се части от транспортните средства и т.н.; преди да настъпят изменения в обстановката трябва да се фотографира общия вид на мястото на пътно-транспортното произшествие и взаимното разположение на транспортните средства или на
други обекти. Отделните следи и предмети отначало се фотографират в такъв вид, в
какъвто са били открити. Правят се различни видове снимки, които най-общо се подразделят на ориентиращи, обзорни, възлови и детайлни.
Експертната фотография е средство за изследване, система от специални методи, начини, техники, използвани за получаване на нови факти при провеждане на съдебни експертизи. Задачата на експерименталните изследвания е да идентифицира откритата следа от моторно превозно средство и да я сравни със следа от лек автомобил,
за който се твърди, че е участник в криминалистично престъпление.
Експериментално идентификационно изследване на следи от автомобилни
гуми
Задачата на експерименталното изследване е идентифициране на открита следа
от МПС и сравняването ù със следа от лек автомобил, за който се твърди, че е участник в криминалистично престъпление.
При извършените експериментални изследвания бяха използвани следните методи:




фотографски метод (за фиксиране на следите);
експериментален метод (моделиране на следите чрез гипсова отливка);
идентификационен метод (направена е идентификация на следите и установен извършителя на престъплението).
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Изследването се проведе в последователност, цитирана по-долу.
Фиксиране на следата чрез фотографски метод.
Заснемането бе извършено съгласно изискванията на зафиксиращата фотография. Бяха направени 14 мащабни, детайлни и панорамни снимки (Фиг. 1). Беше измерена ширината на следата (Фиг. 2 ).

Фиг. 1. Следа от МПС
в мека почва (кал)

Фиг. 2. Замерване ширината
на следата

Фиг. 3. Почистена следа с поставени
ограничителни бордове

Фиг. 4. Цялостно покриване на следата
със сух медицински гипс

Подготовка на следата и изработване на гипсова отливка
Обработката на следата се проведе в следната последователност:







Почистване на следата от сламки, камъчета и други подобни замърсявания
от околната среда и поставяне на ограничителни бордове (Фиг. 3);
Покриване с тънък слой гипс за по-лесното отделяне на отливката (Фиг. 4);
Изготвяне на гипсовата каша (гипс и вода) и заливане на следата (Фиг. 5,А);
Подготвяне на арматура от телчета, която е поставена след полагане първия
слой на гипсовата отливка (Фиг. 5,В). Арматурната тел се поставя по дължината на следата и напречно на нея, с цел укрепване на отливката;
Полагане втори (окончателен) слой на гипсовата отливка (Фиг. 5,С);
Изчакване втвърдяването на гипсовата каша 15-20 минути и изваждане на
отливката (Фиг. 6).
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В.

С.

Фиг. 5

Фиг. 6. Втвърдяване на гипсовата каша и изваждане на отливката
Сравнителен анализ
С помощта на по-горе цитираната методика се изработи отливка на следа от автомобил, за който има твърдение, че е извършил криминалистичното престъпление
при аналогични условия на формиране на следата. Сравнителният анализ на двете отливки показа следните общи белези на следите:

ширина на следата (200 mm) и вид на рисунъка;

дължина на следата (разстоянието между две повтарящи се фигурки-шарки
L=1884 mm);

външен диаметър на гумата D = 600 mm;

вид на гумата.
Заключение
Сравнителното изследване (съпоставяне) на двете отливки доказва идентичността на двете следи по посочените белези и тяхното изследване позволява идентифициране на гумата с гумата на автомобила, извършил криминалистично престъпление.
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УЛОВИ ЗДРАВОСЛОВНОТО
Даяна Стефкова Димова
Бургаски свободен университет

CATCH THE HEALTY
Dayana Stefkova Dimova
Burgas Free University

Abstract: The computer game ‘Catch the Healthy’ which is created by Basic through the
visualization of Microsoft Small Basic. The game is an interactive graphic window. The
player uses the computer mouse to move the mouth on the screen which has to catch the
apples and bananas and to miss the hamburgers and donuts. This game is made for kids
struggling with obesity, to stimulate them to eat healthier foods.
Keywords: Informatics, Microsoft Small Basic, game, Catch the Healthy

Въведение
В днешно време интересът към компютърните игри продължава да расте и от
страна на възрастните и от страна на децата. Но те оказват много по-голямо влияние
над детската психика, както положително, така и отрицателно. Затова родителите
трябва да подбират по-добрите, полезни и възпитателни игри за своите деца.
Една такава игра е „УЛОВИ ЗДРАВОСЛОВНОТО”. Тя е реализирана на Basic
чрез визуалната среда Microsoft Small Basic – програмен език, създаден да направи
програмирането лесно достъпно и забавно за начинаещия.
Изложение
Играта представлява интерактивна графична повърхност. Играе се от един играч, който използва мишката за да движи устата, която трябва да улавя полезните
храни и да избягва нездравословните. Целта на играта е да се събират точки като се
хващат само бананите и ябълките и се пропускат хамбургерите и поничките. Потребителя има 10 живота, който се губят когато се улавят вредните или се пропускат полезните.
Програмният код на играта може да бъде зареден в Microsoft Small Basic (Import
> Program ID = SCX089) или разгледан в интернет на адрес:
http://smallbasic.com/program/?SCX089.
Той започва с подпрограмата „Старт“, която е въведение в играта. Началният екран на играта по показан на Фиг.1. Задават се: размери на полето
„GraphicsWindow.Width = 800; GraphicsWindow.Height = 600“, заглавие
„GraphicsWindow.Title="Улови здравословното"“, директория на изображенията към
играта,
фон
и
бутон
"СТАРТ"
на
началния
графичен
прозорец:
„dir=Program.Directory.
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Фиг.1. Начален екран на играта
background=ImageList.LoadImage(dir+"\nachalo.png")
GraphicsWindow.DrawImage(background, 0, 0)
Controls.ButtonClicked = OnButtonClicked
ButtonStart=Controls.AddButton("СТАРТ",390,390)
GraphicsWindow.Show()“.
След това се създава подпрограмата „Go“. Необходимо е изчистване на графичния прозорец чрез „GraphicsWindow.Clear()“. Задава се нов фон и се създава цикъл For
за ябълките, техният брой, движения и големина:
For i = 1 To 2
APL[i] = Shapes.AddImage(dir+"\apple.png")
Shapes.Move(APL[i],Math.GetRandomNumber(600),-100Math.GetRandomNumber(200))
fal[i]=(5+Math.GetRandomNumber(3))/4
Shapes.Zoom(APL[i],fal[i]/3,fal[i]/3)
EndFor
Така, това се повтаря и за бананите, хамбургерите и поничките. Създава се
устата, която трябва да ги улавя „usta = Shapes.AddImage (dir+"\usta.png")“ и цикъл
While"true" където се описват обстоятелствата, при които се прибавя точка или се
отнема живот. За показването на текст с точките и броя на животите се използва:
„Shapes.SetText(msg,"Точки: "+NN+"Животи:"+(10-MM))“.
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Екран по време на игра е показан на Фиг.2.

Фиг. 2. Екран по време на игра
Играта приключва когато потребителят няма повече животи „If (10-MM)=0
Then“ тогава се появява нов прозорец уведомяващ за край на играта:
„GraphicsWindow.ShowMessage ("Ти загуби!", "Изход")“ и край на програмата:
„Program.End()“. Скоростта на падане на храните се определя с Program.Delay.
Връзката между двете подпрограми е записана накрая на програмния код: „Sub
OnButtonClicked
LastButton = Controls.LastClickedButton
If LastButton = ButtonStart Then
GO()“.
Играта „Улови здравословното“ е насочена към децата и тийнейджърите. Тя е
много полезна за тях, защото им напомня и ги стимулира да се хранят правилно. Родителите трудно могат да откъснат децата от компютърните игри, просто защото живеем в такова време, в което технологиите се развиват много бързо. Някои игри обаче
могат да бъдат и полезни каквато е и тази.
Здравословното хранене най-общо означава да се доставят на организма необходимите количества хранителни вещества – с богато съдържание на витамини и минерали и спомагат за растежа на организма – затова децата трябва да консумират повече
здравословни храни. Нездравословни храни пък са тези, които съдържат много мазнини и захари.
Повечето хора в днешно време не се замислят за последствията от храненето и
за това, какво може да причини на организма ни вредната и нездравословна храна. И
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въпреки, че има много места откъдето да се информират за ползите и вредите от храненето все още много хора дори и да знаят каква вреда може да причинят на организма нездравословните храни ги консумират с голямо удоволствие.
Според проучване от 2013г., българските деца са на шесто място в Европа по
затлъстяване, а също и сред първите по сърдечно-съдови заболявания.
Като причини за черната статистика се посочва това, че децата не спортуват достатъчно и се хранят нездравословно. От изследвани над 6000 деца, само 1/3 консумират мляко и млечни продукти във физиологичните норми.
Приемът на вредни храни е отговорен за здравословни проблеми като кариес,
различни видове рак, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане. Освен тези, сред децата се срещат и хранителни разстройства като анорексия.
Тъй като храната е толкова лесно достъпна в наши дни е много по-лесно да си
набавяме храна, без да се замисляме какво точно ядем. Високата достъпност на нездравословни храни е основна причина за наднорменото тегло при някои деца. В училищата има машини за пакетирана храна, заведенията за бързо хранене са навсякъде,
което допълнително утежнява положението с нездравословното хранене при подрастващите. Телевизията, медиите, интернет пространството и игрите, които децата виждат и слушат трябва да бъдат контролирани, защото те също оказват голямо влияние
върху техния избор.
Родителите са тези, които трябва да обръщат най-голямо внимание на храненето.
Трябва да дават на своите деца най-полезните храни още от ранна възраст и да ги
научат сами да избират за себе си здравословното, защото здравето зависи и от това.
Заключение
В заключение може да се каже, че проектът „Улови здравословното“ е една много забавна и полезна компютърна игра за деца и ученици. Използваният продукт
Microsoft Small Basic е лесно достъпна и увлекателна среда за програмиране и разработване на подобни проекти. Тя предоставя възможността дори и малки деца, сами да
реализират свои собствени компютърни игри.
Литература:
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Направление
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ

БИЗНЕСЪТ ВЪВ ВОЙНАТА ЗА ТАЛАНТИ
Пламена Стойкова Турсунска
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

THE BUSINESS IN THE WAR FOR TALENT
Plamena Stoykova Tursunska
University of Veliko Turnovo „St. Cyril and St. Methodius”

Abstract: The entering of a new era of the development of human resources leads to a new
way of looking at the human factor. With increasing frequency the terms ,,talent’’ and
,,talent management” are being used, which will be the object of investigation in the current
project.
It is necessary for businesses to take a new course of looking for qualified personnel and a
way to keep them in the organization. The market demands new instruments, which are
required to be orientated to human resources. All of this highlights a new path in the
developments in the area, dealing with human resources.
Key words: human resources management, talen, war, bussines
„Мислите си, че можете да станете победители
като карате само на талант.
Господа, вие нямате достатъчно талант,
за да победите само с талант."
Caddyshack (1980)

Eволюцията в управлението на човешките ресурси – пътят до
„таланта“
Началото на управлението на човешките ресурси се поставя със създаването на
индустриалните предприятия. От гледна точка на времето УЧР може да бъде обособено в четири етапа:
 I-ви етап – от 1900 г. до 1970 г., при който се поставя акцент върху качеството
на работа и механизмите за уреждане на трудовите отношения;
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 II-ри етап – от 1970 г. до 1985 г., който се характеризира с формиране на фирмена култура в заетите и търсене, а също така и с търсенето и прилагането на по-ефективни системи за възнаграждение на труда
 III-ти етап – от 1985 г. до 1999 г. – акцентите са върху поддържане на конкуренция в областта на персонала, прилагане на нови схеми за планиране на човешките
ресурси и изграждане на надеждни системи за комуникиране между заетите и околната среда;
 IV-ти етап – от 2000 г., при който се открояват разнообразни подходи в договарянето на работата, предлагане и прилагане на идеи за многопосочна гъвкавост и на
системи за партньорство.
Погледнато исторически, това са етапите, през които преминава УЧР, но разбирането, че човекът е най-ценният ресурс за организацията, започва развитието си през
30-те години на XX век, а основите са поставени от новото течение в управленската
теория, известно като Движение „Човешки отношения“.
Към настоящия момент, HR специалистите използват различни понятия, които
се използват в сферата на човешките ресурси. Такива са „управление на човешкия капитал“, емоционална интелигентност“. Един от последните термини, които бива използван в тази е област е именно „управление на таланта/таланти“.
„Талант“ е дума с дълъг еволюционен път (вж. фиг. 1), която в самото начало е
използвана за означаване на тегло и парична единица в Асирия, Гърция и Рим. Покъсно тя е пренесена в сферата на паричното обръщение, като средство за размяна и
задоволяване на потребностите. В областта на човешките ресурси, значението на термина е, като източник за постигане на фирмените цели и реализиране на конкурентните предимства.

Фигура 1. Пътека на еволюционно изменение в термините
и отношението към човешкия фактор

Новата епоха – човешката
В речта си при откриването на Световния икономически форум през 2011 г. в
Давос, Джефри А. Джорес, които е председател и главен изпълнителен директор на
компанията Manpower Inc., очертава последните новости в глобалната среда, пред
които се изправя бизнесът на XXI век:
 Предишните епохи бяха определяни от ресурсите и технологиите, които ги
преобразиха. Вече навлизаме в „нова епоха – човешката”, при която човешкият потенциал е вече главен фактор за икономически растеж и достъпът до таланти е ключова
разделителна характеристика в конкурентоспособността;
 Способността на компаниите да се приспособят ще зависи от това до каква
степен организацията ще може да черпи от своя вътрешен човешки потенциал, което
изисква от работодателите да се ангажират със своите хора на „човешко ниво”. Тези,
които успеят да отключат страстта и новаторството на човешкия дух, ще спечелят в
новата реалност, където всички трябва да правим повече с по-малко;
 В миналото се говореше за „война за талант”, сега е „война за таланти”. За да
напреднат компаниите, те трябва да разполагат с необходимия талант не само на няколко ключови мениджърски позиции, но и за всяка една роля в организацията. Ще
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бъдем свидетели как капитализмът ще бъде изместен от т.нар. талантизъм и достъпа
до таланти, отколкото до капитал, който ще се превърне в определящото конкурентно
предимство;
 Светът ще стане свидетел на „изместващата се сила от организацията към индивида”. Талантът сега е по-важен от когато и да било преди, но в същото време той
се превръща във все по-оскъден ресурс. Нужно е да се намери подходящият талант на
подходящото място в подходящия момент независимо от относително високото ниво
на безработица.
 Ще е по-важно от всякога преди компаниите да отделят време, за да разберат
какви точно ще са нуждите на техните таланти и да съобразят своята стратегия по отношение на човешките ресурси с бизнес стратегията си. Нужна ще е по-голяма гъвкавост от гледна точка на това как привличат, задържат и развиват своите способни служители.
Информацията, която предоставят компаниите и информацията, която те разпространяват чрез медиите все повече потвърждават твърденията, които прави Джефри
А. Джорес. Днес видът и скоростта на икономиките се определят от способността им,
пълноценно да използват генерираните до момента информация и знание, а пазарът за
таланти е най-конкурентният пазар. Пазарната конкуренция налага поведение и
изисква инструменти, които са далеч по-важни от намаляване себестойността на продукта/услугата, снижаване на разходите или характеристиките на материално-техническите ресурси във даден фирма.
Кое прави талантливите лица толкова желани? Какви по-различни качества притежават от останалите заети/търсещи работа? Как можем да ги разпознаем? Както казва Искра Пантелеева в един от научните си трудове: „Еднозначна дефиниция на практика не съществува. Те не са „излети по калъп“ или вписващи се в някакви стандартни
рамки. Тяхното поведение може да бъде различно, но с еднакъв ефект и обратно – еднаквото им поведение невинаги да води до еднакъв резултат“.[1]

„Войната за таланти“
Според доклад на международния сайт за обяви за работа Glassdoor, 12 от 25-те
компании, които предлагат най-добри заплати и най-много придобивки за служителите си, са представители на ИТ индустрията. Първите места в класацията са заети, както следва: Google, Facebook и Аdobe.
Според Алисън Уилоугби, които заема позицията на старши вицепрезидент в
Glassdoor, този резултат не е изненадваш, а само доказва, че технологичните компании е нужно да наемат персонал за много технически и инженерни позиции, които се
попълват трудно, поради което конкурентното заплащане и допълнителните придобивки са лесен начин за спечелването на ожесточената война за таланти.
Както вече бе споменато, бизнесът предлага допълнителни придобивки, с които
има за цел не само да привлече, но и да задържи своите „таланти“, като много от тях
са доста нетрадиционни, но пък носещи големи ползи:
 „Някои компании водят всичките си служители на едноседмични почивки,
осигуряват лекар в офиса, безплатен комфортен транспорт от дома до офиса и обратно и т.н.”, казва Уилоугби;

1

Вж. Пантелеева, Искра. Фирмената политика за управление на талантите, „Цонев“, Свищов,
2014 г., стр. 19
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 В работната среда на компания Glassdoor е помислено за домашните любимци, безплатни занимание с йога, безплатни лодки за тези, които имат желание да се занимават с гребане в залива на Сан Франциско, а също така и неограничено време за
отпуск;
 В Google осигуряват детегледачки за децата на служителите и „компенсация
при смърт“(компанията изплаща на семействата на починали служители 50% от
заплатата им в продължение на 10 г.).
Друга гледна точка представя Пол Хелибрьонер, които е старши вицепрезидент
в отдела по „Човешки ресурси“ за Европа, Близкия Изток и Тихоокеанския район в
Axway: „В момента само в Европейския съюз има 23 милиона безработни души. Сигурно звучи парадоксално, но на фона на тази статистика, изпитваме сериозни затруднения в откриването на кадри с определени умения. Особено трудно намираме специалисти по осигуряването на качеството на софтуера“[2], а по думите на Раджив
Сингх-Моларес, президентът на азиатско-тихоокеанския клон на телеком гиганта
Alcatel-Lucent: „Това е голям проблем (има впредвид наемането на кадърни служители). Тук отделяме нездравословно много време в опити да го разрешим. Харчим пари
и часове в опит да наемем и обучим най-добрите хора, които можем да намерим на
един силно конкурентен пазар, инвестирайки в тях по сериозен начин, за да може след
няколко години някои от тях да бъдат привлечени от други фирми. Това е изключително обезсърчаващо.”[3]
Това са едни от проблемите, с които се опитват да се справят и решенията, на
които са намерили компаниите във „войната за таланти“. Според изследването на
Talent Аcquisition Systems 2011, „Петте добри практики в придобиването на таланта”,
са:
 Най-ефективен модел на взаимодействие с потенциалният талант са мобилните решения;
 Видео интервюто се превръща в основен метод на селекция;
 Профилът в Linkedin се превръща в стандарт;
 Интегрирането на системите за придобиване на таланта със социалните мрежи, преразпределя играчите на пазара;
 Истински добрите системи за придобиване на таланта се отличават с възможностите си за анализ на данните и доказан ROI (англ. Return on
Investment).

Но защо тази война е толкова важна за компаниите?
Персоналът е този, който понижава или повишава конкурентоспособността на
всяка една организация, тъй като чрез своите знания, умения и нагласи, той създава
продукта/услугата, който се предлага на пазара. Поради тези причини е от изключителна важност да се отделя голямо внимание на човешкия ресурс, за да бъде той
идеен, мотивиран, ангажиран. Но всички ние в етапа от 20 г. До 64 г. сме заети в някаква стуктура и това ни прави човешки реурс, но не ни прави “таланти“. Талантът е
поведение, което способните служители демонстрират на работното си място, чрез
което променят средата, влияят на другите и допринасят пряко за настоящето и бъдещото успешно представяне на организацията. Това са хората от чиято компетентност,

2

3

Вж. Войната за таланти – проблем №1 пред HR мениджърите, 2014 г.
http://computerworld.bg/45762_vojnata_za_talanti__problem_1_pred_hr_menidzharite
Вж. Китайската война за таланти, 2012 г. http://www.webcafe.bg/id_225240556
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способност и енергия зависи устойчивото постигане на стратегически резултати за организацията. Ето защо, „талантите“ са толкова важни за всяка една компания и те са
готови да водят тази война, имайки за цел да завоюват по-големи конкурентни предимства. Това е и причината, поради която организациите предлагат все по-атрактивни придобивки, по-високи възнаграждения, по-добри условия и по-приятна среда на
работа. На човешкия ресурс е нужно да се угажда, нужно е да му бъде показвано, че
мениджмънта е загрижен за него, а същото се отнася и за талантите.
Всичко това е не малка инвестиция за компаниите, но пък им гарантира изключителни резултати. Човекът винаги е бил и ще бъде ключът към просперитет и нито
машините, нито сградите биха могли да го заменят. А относно това, дали ще го наричаме „човешки ресурс“ или „талант“ е само разлика в гледната точка.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС И РАЗВИТИЕ
НА СВЪРЗАН ПРОДУКТ
Ани Манукян
Златина Иванова Атанасова
Ивона Русева Панайотова
Моника Пламенова Градева
Бургаски свободен университет
Резюме: Ние създадохме комплексна услуга. С реализирането на този бизнес план ние
помагаме за сбъдването на мечти. Предлаганата от нас услуга конкретно се състои
във възможността за практикуване на любителски риболов на сладководни видове
риби. Основният акцент на проекта ни, е в разработването на комплексна услугата,
а именно отдавайки се на своето хоби, клиентите ни да използват разполагаемата
хотелска част, ресторант и беседки на открито, където ще могат да се хранят,
сами да приготвят храната си и да останат за по-дълго време сред природата.
Рибарник „ЗИМА” е правилното място, където е съчетана пълноценната почивка с
приятното усещане от практикуване на любимото хоби!
Целта на настоящата разработка, е интегрираното прилагане на практика на
получени знания и умения, чрез които да се разработи проект за стартиране на
собствен бизнес.
За нас е важно да отглеждаме здрави риби чрез прецизна технология и именно
поради тази причина храненето им ще се извършва с пълноценен комбиниран фураж,
с контролирана стойност на хранителните елементи, което ще доведе до подобряване
на вкусовите им качества. Идеята на „Зима” ООД е да отглежда висококачествена
продукция от култивирани риби, като осигурява и спазва необходимите условия за отглеждането и угояването им. Наша идея е да осигурим достатъчно количество продукция, за да задоволим търсенето на пазара както и да спомогнем за опазването на естествените водоеми и живота в тях.
Ние предлагаме комплексни услуги при които потребителите имат възможност
сами да си уловят рибата, след това да си я приготвят на отделените места за отдих.
Като друга опция за консумация на нашия продукт е приготвянето му в ресторанта от
професионалните готвачи.
Предлагаме и хотелска част, разположена на 4 етажа, където посетителите могат
да нощуват.
Общата стойност на инвестицията е 550 000 лв. Целта за първата година е ремонт и преустройство на съществуващи сгради и въвеждането им в експлоатация. За
втората година – увеличаване на приходите 20%, а през третата – с 25%, спрямо предходната година. Периодът на възвръщане на инвестицията е 2 години.
Предлаганата от нас услуга е любителски риболов на сладководни видове риби.
Основният акцент поставяме върху комплексността на услугата, а именно:
- предлагаме хотелска част
- ресторант
- беседки на открито, където нашите клиенти могат да се хранят, сами да приготвят храната си и да останат за по-дълго време.
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Нашият рибарник е предназначен за всички потребителски групи – организации,
фирми и крайни потребители. Целта ни е да създадем място, което да бъде функционално, достъпно и удовлетворяващо различните видове клиентски потребности.
Стремим се да съчетаем високо качество и ниски цени.
Хотелската част е разположена на 4 етажа. Всеки етаж разполага с 5 стаи. Стаите
са двойни, с възможност за добавяне на две допълнителни легла. Разполагат с изглед
към водните басейни и към гората. Цената на стая е 30 лв. целогодишно.
Ресторантът е разположен под хотелската част. Разполага със 78 места. Обслужва се от компетентен и обучен персонал. Заложили сме на битовата обстановка, повлияна от близостта на типичните странджански селища наоколо. Кухнята е акцентира
основно върху рибните ястия, но също предлагаме широк набор от традиционни
български ястия. Има възможност за организиране на семейни празници, фирмени
събирания, тим билдинг и други.
Като основен акцент в рибарника са обособените места, предназначени за отдих.
Разполагаме с 10 беседки, от които 8 се намират на сушата, около водните басейни, и
2 се намират във водата на специално отделена площ в язовира. Самите беседки са
оборудвани с маси, пейки, самостоятелно барбекю, мини хладилник и самостоятелно
осветление. Очaкваме, че тези беседки ще предизвикват интерес у потребителите и ще
привличат повече клиенти. Цените варират според сезонността от 30 лв. до 60 лв.
Най-голяма посещаемост очакваме към края на летните месеци и първите
месеци на есента.
Основната машина в нашия рибарник е пречиствателната система, която пречиства и филтрира водата във водоема, за да се осигури правилно отглеждане и растеж на рибите. Закупихме я от специализиран доставчик на оборудване за рибарници
и изкуствени водни басейни. Пречиствателната система е създадена по най-нова технология за максимално пречистване и снабдяване на водата с кислород, съобразена
със съвременните правила и изисквания за екозащита и опазване на околната среда.
Оборудването на хотелската част е изцяло съобразено с резултатите от проучването на конкурентите и потребителските очаквания. Цената на нощувката е достъпна и е съобразена с нивото на предлагания комфорт в стаите.
За ресторанта
Оборудването в кухнята на ресторанта е висок клас кухненско оборудване. Заложихме на по-високото качество, респективно – по-високата цена на оборудването, с
цел качествено приготвяне на храната, намаляване на времето за изписване на поръчки от кухнята и високо ниво на обслужване.
Що се отнася до беседките желанието ни е те да са едновременно удобни и да
допълват красивия екстериор. Подбрахме оборудване, което да е удобно и функционално за нашите посетители.
В рибарник „ЗИМА” предлагаме четири вида сладководни риби – сом, щука,
шаран и речен кефал. Цената на килограм уловена риба варира според сезонността от
4 до 10 лв.
Обща стойност на инвестицията
На Вашето внимание представяме стойността на инвестицията, разпределена по
категории активи. Както е видно от таблицата най-голямата част от инвестицията, е за
апортирането и ремонта на съществуващата сградата. За да осигурим необходимата
сума за инвестицията кандидатствахме за европейско финансиране по Мярка 4.1
„Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” (ОПРСР).
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Стойност

Амортизационна
норма

Амортизационна
квота за отчетен
период

Сграда

396000

5%

19800

Оборудване и обзавеждане
на хотела

73363

20%

14672,60

Оборудване и обзавеждане
на ресторанта

30257

20%

6051,40

Оборудване и обзавеждане
на беседки

13260

20%

2652

Оборудване на рибарника

6250

20%

1250

Офис оборудване

3597

33,33%

107,91

Категория актив

Общо за една година:

44533,91

Общо за един месец:

3711,16

План за приходи от продажби
На база направените анализи за потенциалните възможности за продажби, разработения план за продажби и стойността на направените разходи, изчисляваме очакваните приходи от продажби на продукти и услуги. Както се вижда от таблиците със
всяка следваща година приходите нарастват спрямо предходната година, поради
реализираното пазарно проникване и развитието на услугите. По този начин успяваме
да постигнем дългосрочните си цели – през 2016 г. – нарастване на приходите от продажба с 20%, а през 2017 г. с 25% спрямо преходната година.
План за продажбите за 2015 г.
Услуга

Количество

Средна Цена

Стойност

Рибарник

2 248 кг

6

13 487

Хотел

3 486 нощувки

30

104 560

Ресторант

494 посетители

15

7 400

Беседки

375 броя беседки

45

16 875

План за продажбите за 2016 г.
Услуга

Количество

Средна Цена

Стойност

Рибарник

5 567 кг

7

38 969

Хотел

8 204 нощувки

30

246 130

Ресторант

905 посетители

15

13 570

Беседки

600 броя беседки

45

27 020
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План за продажбите за 2017 г.
Услуга

Количество

Средна Цена

Стойност

Рибарник

6 584 кг

8

52 667

Хотел

10 360 нощувки

30

310 800

Ресторант

1 325 посетители

17

22 530

Беседки

724 броя беседки

45

32 570

Конкретни маркетингови дейности, предприети, за обезпечаването постигането на заложените продажби
Създаване на сайт – За тази цел наемаме специалист, който да разработи сайта,
да го поддържа и да обновява информацията.
Сключване на договор с тур оператор – Първоначално планираме сключване
на договор с туроператорска агенция „Съни” ООД. Дейността на оператора е насочена към руски, немски и скандинавски пазар. На по-късен етап ще бъдат подписани договори и с други туроператорски фирми. Таргет групата, към която се стремим са
чужденци, семеен тип, резервирали почивка за повече от 7 дни в курортни селища като Созопол, Несебър и Приморско.
Издаване на членски карти – Издават се на лоялни клиенти, които им дават
възможност да ползват отстъпки за ресторанта, беседките и риболова.
Рекламиране в социални мрежи – планираме създаване на специални групи в
социалните мрежи Facebook и Twitter, в които свободно да се включват настоящи и
потенциални бъдещи клиенти на рибарника, където да получат информация относно
предлаганите услуги.
За да бъдете посетител в нашият рибарник, не е необходимо да притежавате специални умения и конкретни способности. Нужно е само да харесвате риболова, да
обичате чистия въздух, природата, спокойните места и най-вече да желаете да се възползвате от възможността за отдих и пълно разтоварване от натрупания стрес през забързаното Ви и динамично ежедневие.

Научен ръководител:
гл. ас. Вилислав Петров
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ИНФОРМАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ГОДИШНИЯ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Ани Манукян
Златина Иванова Атанасова
Ивона Русева Панайотова
Моника Пламенова Градева
Бургаски свободен университет
ЕКИП, ИЗГОТВИЛ ПРОЕКТА – ние сме Ани, Златина, Ивона и Моника. Студентки
сме в IV-ти курс в БСУ, като специалността ни е счетоводство и контрол. Тази
година е последната за нас крачка към придобиването на ОКС Бакалавър и висше
икономическо образование.
МОТИВИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМАТА – избрахме тази тема, поради важността на
Годишния финансов отчет (ГФО) за дейността и работния процес в предприятията. ГФО носи ценна информация за финансовите и икономическите процеси, случващи се в предприятията през годините.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО: изследването ни се състои в проучване на
индивидуалните ГФО на стопанските предприятия, изготвян на база Националните
стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП).
Годишният финансов отчет на едно предприятие може да се разглежда и характеризира като система от взаимно свързани и взаимно обусловени носители на резултатна счетоводна информация за състоянието и промените на активите и пасивите на
предприятието и за неговото финансово състояние към края на отчетния период.
Информацията в годишния финансов отчет, показана в парично-стойностен израз, е
предназначена за анализ на целокупната дейност на предприятието и за последващ
контрол върху тази дейност.
I. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нормативните документи, който регламентират структурата и функциите на
ГФО са Закона за счетоводството и приложимите СС – НСФОМСП и МСС, МСФО.
Според чл.4 на Закона за счетоводството, счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на закона, при съобразяване със 7-те основни счетоводни принципи, а именно:

Текущо начисляване

Действащо предприятие

Предпазливост

Съпоставимост между приходите и разходите

Предимство на съдържанието пред формата

Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между
начален и краен баланс
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При съставяне на Годишен финансов отчет на едно предприятие е необходимо
да се покриват и да се спазват всичките седем принципа, поради причината, че те се
взаимно свързани и кореспонденцията между тях е важна за вярното и честно изготвяне на отделните съставни части в ГФО.
В глава пета на Закона за счетоводството подробно и изчерпателно са описани
основните изисквания и параметри за изготвяне на отделните съставни части на ГФО.
Конкретно вниманието е насочено към дефиниране вида на предприятието – дали е
микро, малко, средно или голямо. В зависимост от вида му следва установяване на
приложимата счетоводна база за съставяне на отчетите. Упоменати са качествените
характеристики, на които трябва да отговаря информацията, представена във финансовите отчети. Качествените характеристики, на които трябва да отговаря информацията в отделните съставни части на ГФО са разбираемост, уместност, надеждност,
сравнимост. Регламентират се още изискванията за това, кой може да бъде съставител
на ГФО и датите за изготвяне и публикуване, като тези дати са различни за отделните
случаи.
НСФОМСП 1 Представяне на финансови отчети определя базата за изготвяне и
представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди на същото предприятие и с финансовите отчети на други предприятия, изготвени на съпоставима база. Този стандарт се прилага при изготвяне на финансовите отчети с общо предназначение и определя формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет. Някои от общите изисквания към финансовия отчет са да бъде изготвен в хил. левове, отчетният период да бъде 1 година, която у нас
съвпада с календарната година и всяка съставна част на финансовия отчет трябва да
бъде ясно идентифицирана. Не се допуска компенсиране на активи и пасиви. Активите и пасивите се представят в баланса по тяхната чиста балансова стойност.
НСФОМСП 7 Отчети за паричните потоци урежда осигуряването на информация за историческите изменения на паричните наличности и паричните еквиваленти
на предприятието чрез отчет за паричните потоци.
II. СЪДЪРЖАНИЕ на ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
В съдържателно отношение, ГФО с общо предназначение на предприятието се
състои от следните съставни части: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение към ГФО.
Между тях съществуват определени взаимовръзки. С оглед разкриване на информационните възможности на всяка от тях, същите ще бъдат представени в следната последователност:
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – техническо средство, с помощта на което се постига
прилагането на способа балансово обобщаване. Счетоводният баланс съдържа информация за финансовото и имущественото състояние на предприятието за вече изтекъл
период от време. В счетоводния баланс намират отражение активите, капиталът и
пасивите. Счетоводният баланс има и задбалансова част, в която се посочват условните активи и условните пасиви, тоест правните взаимоотношения от стопански характер. Счетоводният баланс се оформя в специфична таблица с определена форма и
съдържание. Активите и капиталите се подреждат в счетоводния баланс в раздели,
групи и статии, като се спазва правилото отрицателните стойности да се посочват в
скоби. Изключително важно за правилното съставяне на счетоводен баланс е общата
сума на актива и общата сума на пасива да бъдат равни, произтичащо от основното
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счетоводно уравнение: СУМАТА НА АКТИВИТЕ = СУМАТА НА СОБСТВЕНИЯ
КАПИТАЛ + ПАСИВИ. Чрез това уравнение се съставя двустранна форма на баланса.
Съществува още и едностранна форма, произтичаща от формулата: СОБСТВЕН
КАПИТАЛ = АКТИВИ - ПАСИВИ. Счетоводният баланс се съставя към определен
момент, в хил. левове и съдържа данни за два отчетни периода (текущ и предходен).
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ – представя приходите и разходите на
предприятието, като информацията за тях се систематизира в раздели и статии. Отчетът за приходите и разходите се съставя на базата на информация от счетоводните
сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период, както и сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат, измененията в запасите от продукция и незавършено производство, отчетените разходи
за придобиване на активи по стопански начин, балансовата стойност на продадените
активи. Резултатът от дейността се представя по дейности: финансов резултат от оперативна дейност и финансов резултат от финансова дейност.
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ – Финансовият отчет за измененията в
собствения капитал съдържа информация, която представя състоянието и измененията в неговите съставни елементи. Цялостното изменение на собствения капитал на
предприятието между два счетоводни баланса. Отчетът за собствения капитал се съставя на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал. В отчета трябва да се представи информация за нетната печалба/загуба за периода, всяка печалба или загуба, които са отчетени директно в капитала съгласно
изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ – Отчетът за паричните потоци – съдържа
информация, необходима за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и тяхното оползотворяване. Изготвя се по реда на Национален стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия 7. Целта на Национален
стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия 7 е да се изисква осигуряване на информация за историческите изменения на паричните средства и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчета за паричните потоци, в който те
се категоризират през отчетния период като такива от оперативна, инвестиционна и
финансова дейност. Паричните средства са налични в брой и под формата на безсрочни депозити, докато паричните еквиваленти представляват краткосрочни високоликвидни инвестиции, които са леснообръщаеми в конкретни парични суми и са свързани
с незначителен риск от промяна в стойността им. Паричните еквиваленти се държат
по-скоро за посрещане на краткосрочни парични ангажименти, отколкото за инвестиционни или други цели. Предприятието представя паричните си потоци, свързани с
оперативната, инвестиционната и финансовата дейност, по начин, който е най-подходящ за стопанската му дейност. Класифицирането на паричните потоци – постъпления и плащания, по видове дейности осигурява информация, която дава възможност
на ползвателите да оценят влиянието на тези дейности върху финансовото състояние
на предприятието и размера на паричните средства и паричните еквиваленти, които то
притежава. Тази информация може да се използва и за оценяване на тези дейности.
ПРИЛОЖЕНИЕ – Приложение към финансовия отчет е подробно описание и
анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци. В приложението
се оповестява приложимата в предприятието счетоводна политика – съвкупност от
принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, възприети
от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията
във финансовите отчети. Приложението към ГФО се изготвя с цел да представи ин424
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формация на прилаганата счетоводна политика от предприятието, като в случай на изменение в нея се посочват причините за това, също да се представят всички оповестявания, които се изискват по реда на приложимите Счетоводни стандарти, трябва да
намерят място в него. Най-същественото е да се посочи кой подход за отчитане –
признаване, оценяване и представяне спрямо даден обект се прилага. Приложението
трябва да съдържа допълнителна информация, която не се съдържа в другите съставни части на ГФО и чието оповестяване е необходимо за правилното разбиране на отчета и най-вече за вярното и честно представяне на имущественото и финансовото
състояние на предприятието. Освен това в приложението трябва да се посочат всички
други събития, които са дали отражение върху имущественото състояние и финансовия резултат за отчетния период. Полезно е да се даде и кратък анализ на тези резултати по възприетите показатели и критерии. Възможно е също, по преценка на ръководството на предприятието да се представи и допълнителна информация, т.е. над
минимално изискуемата по реда на приложимото счетоводно законодателство.
III. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
Предприятията, чиито ГФО подлежат на независим финансов одит, по реда на
чл. 33 от ЗС съставят и годишен доклад за дейността, в който трябва да се съдържа
информация за преглед, представящ вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, всички важни събития, настъпили след датата на съставяне
на ГФО, очакваното бъдещо развитие на предприятието, действия в областта на научноизследователската и развойна дейност, използваните от предприятието финансови
инструменти.
Одиторски доклад – Одитът включва изпълнението на процедури, с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във
финансовия отчет на предприятието. Избраните процедури зависят от преценката на
одитора, включително рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет,
независимо дали те се дължат на измама или на грешка. Отговорността на одитора се
свежда до изразяване на одиторско мнение върху финансовия отчет, основаващо се на
извършения одит.
Според изразеното от одитора становище одиторските доклади биват:
 Доклад за заверка – доклад за извършен одит, чрез който се изразява мнение, че представеният годишен счетоводен отчет отразява вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, както и получения финансов резултат за отчетния период.
 Доклад за заверка с резерви – чрез него се изразяват резерви по отношение
на вярното и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на предприятието и/или получения финансов резултат за отчетния период.
 Доклад за отказ от заверка – одиторът отказва да завери счетоводния отчет
поради невярно и нечестно представяне.
Одиторският доклад се публикува заедно с отчета на предприятието, и обикновено при използването на информацията от ГФО се започва с преглед на одиторския
доклад, за да се установи одиторското мнение за достоверността на данните.
IV. СУПЕР МАРИО ЕООД
Търговско дружество „Супер Марио” е регистрирано като търговец през 2007 г.
„Супер Марио” е търговец под правната форма еднолично дружество с ограничена
отговорност. Предмет на дейност е търговия с игри и играчки. Дружеството се наложило е като един от лидерите в търговията с детски играчки и стоки на пазара в
град Бургас.
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „Супер Марио” ЕООД
към 31 Декември 2014 год.
раздели, групи, статии
А. Записан, но невнесен
капитал (общо)
Б. Нетекущи активи (общо)
I. Нематериални активи
(общо)
1. Продукти от развойна
дейност
2. Концесии, патенти,
лицензи, търг. марки,
софтуер, …
3. Търговска репутация
4. Предост. аванси и немат. ави в процес на изграждане
II. Дълготрайни
материални активи (общо)
1. Земи и сгради (общо)
- в т.ч. земи
- в т.ч. сгради
2. Машини, производствено
оборудване и апаратура
3. Съоръжения, офис
оборудване и други
4. Предост. аванси и матер. ави в процес на изграждане
III. Дългосрочни финансови
активи (общо)
1. Акции и дялове в
предприятия от група
2. Предоставени заеми на
предприятия от група
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
4. Предост. заеми на асоц. и
смесени предприятия
5. Дългосрочни инвестиции
6. Други предоставени заеми
7. Изкупени собствени акции
(с номин. ст-ст )
IV. Отсрочени данъци (общо)
В. Текущи активи (общо)

сума
(хил. лева)
2014 2013

раздели, групи, статии

сума
(хил. лева)
2014 2013

А. Собствен капитал (общо)
I. Записан капитал (общо)
II. Премии от емисии (общо)

5000 5000
-

III. Резерв от последващи
оценки (общо)
IV. Резерви (общо)
1. Законови резерви
2. Резерв, свързан с изкупени
собствени акции
3. Резерв, съгласно
учредителен акт
4. Други резерви
V. Натрупана печалба
(загуба) от мин. години
(общо)
- в т.ч. неразпределена печалба
- в т.ч. непокрита загуба
VI. Текуща печалба (загуба)
Б. Провизии и сходни
задължения (общо)
1. Провизии за пенсии и други
подобни задължения
2. Провизии за данъци (общо)
- в т.ч. за отсрочени данъци
3. Други провизии и сходни
задължения
В. Задължения (общо)
• в т.ч. до една година (общо)
• в т.ч. над една година (общо)
1. Облигационни заеми (общо)
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година
426
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I. Материални запаси (общо)
1. Суровини и материали
2. Незавършено производство
3. Продукция и стоки (общо)
- в т.ч. продукция
- в т.ч. стоки
4. Предоставени аванси
II. Вземания (общо)
1. Вземания от клиенти и
доставчици (общо)
- в т.ч. над една година
2. Вземания от предприятия
от група (общо)
- в т.ч. над една година
3. Вземания от асоц. и
смесени предприятия (общо)
- в т.ч. над една година
4. Други вземания
- в т.ч. над една година
III. Инвестиции (общо)
1. Акции и дялове в
предприятия от група
2. Изкупени собствени акции
(с номин. ст-ст ________)
3. Други инвестиции
IV. Парични средства (общо)
- в т.ч. в брой
- в т.ч. по безсрочни сметки
(депозити)
Г. Разходи за бъдещи периоди
(общо)

СУМА НА АКТИВА
(А+Б+В+Г)
Дата на съставяне:
Ръководител:
10 февруари 2015
Артуш Манукян

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015
2. Задължения към финансови
предприятия (общо)
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година
239 198 3. Получени аванси (общо)
- в т.ч. до една година
239 198 - в т.ч. над една година
4. Задължения към доставчици
(общо)
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година

32

12

32
-

12

6

2

6
-

2

39

134

39
2

15
119
2

2
-

2

1
1
36
36
-

1
1

305

198

5. Задължения по полици (общо)
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година
6. Задължения към
предприятия от групата (общо)
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година
1 7. Задълж. към асоц. и смесени
предприятия (общо)
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година
8. Други задължения (общо)
66

- в т.ч. до една година
- - в т.ч. над една година
• в т.ч. към персонала
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година

• в т.ч. осигурителни задължения
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година
• в т.ч. данъчни задължения
- в т.ч. до една година
- в т.ч. над една година
Г. Финансирания и приходи
за бъд. периоди (общо)
- в т.ч. за финансирания
- в т.ч. приходи за бъдещи
периоди
305 198
СУМА НА ПАСИВА
(А+Б+В+Г)

1
1
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1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА „СУПЕР МАРИО” ЕООД
Финансовите отчети на „Супер Марио” ЕООД се изготвят на база НСФОМСП,
имайки предвид вида на предприятието и критериите за малко предприятие, които то
покрива от Закона за счетоводството. Формата на собственост на капитала на дружеството е еднолична. За целите на ръководството и потребителите на ГФО, анализ
на отчетите на дружеството може да се извърши за 2, 3 или за 5 съпоставими години
назад. Целта е да се направи сравнение между обектите на счетоводството и да се
проследи икономическата активност на дружеството.
В счетоводния баланс за 2014 г., например, наблюдаваме ръст в количеството на
стоково-материалните запаси, в частност, стоките и спад в задлъжнялостта на предприятието.
Важно е да се отчете, че през 2014 г. предприятието отчита като финансов резултат загуба в размер на 4 000 лв., въпреки ръста в стоково-материалните запаси и спада
в задълженията през периода. Това е видно и от отчета за приходи и разходи, тъй като
данните във всички съставни части на ГФО са взаимно свързани и кореспондират по
между си.
Основни ползватели на данните в този счетоводен баланс са ръководството на
дружеството и настоящите и бъдещи контрагенти. Чрез него те черпят информация за
текущото състоянието на активите и пасивите на предприятието, могат да ги сравнят с
предходния отчетен период и съответно да вземат решения относно бъдещи бизнес
дейности.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Супер Марио” ЕООД
за годината, приключваща на 31 Декември 2014 год.
сума
сума
наименование на разходите (хил. лева) наименование на приходите (хил. лева)
2014 2013
2014 2013
А. РАЗХОДИ
Б. ПРИХОДИ
1. Намаление на запасите от
1. Нетни приходи от продажби 408 350
продукция и незав. произв.
2. Разходи за суровини,
39
42 а) в т.ч. на продукция
материали и външни услуги
а) в т.ч. за суровини и
6
8 б) в т.ч. на стоки
408 350
материали
б) в т.ч. за външни услуги
33
34 в) в т.ч. на услуги
3. Разходи за персонала
40
38 2. Увелич. на запасите от
продукция и незав. произв.
а) в т.ч. разходи за
34
32 3. Разходи за придобиване на
възнаграждения
а-ви по стопански начин
б) в т.ч. разходи за
6
6 4. Други приходи
осигуровки
- в т.ч. осигуровки, свързани
- в т.ч. приходи от
с пенсии
финансирания
4. Разходи за амортизация и
- Общо приходи от оперативна 408 350
обезценка
дейност (1+2+3+4)
а) в т.ч. разходи за амортиза- 5. Приходи от участия в
ция и обезценка на активи
предприятия
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- в т.ч. разходи за
амортизация
- в т.ч. разходи за обезценка
б) в т.ч. разходи от обезценка
на текущи активи
5. Други разходи

329

а) в т.ч. балансова стойност
на продадените активи
б) в т.ч. провизии

329

Общо разходи за оперативна
дейност (1+2+3+4+5)
6. Разходи от обезценка на
финансови активи
- в т.ч. от валутни разлики
7. Разходи за лихви и други
финансови разходи
а) в т.ч. разходи, свързани с
предприятия от група
б) в т.ч. отрицателни разлики
от опер. с фин. активи
Общо финансови разходи
(6+7)
8. Печалба от обичайна дейност
9. Извънредни разходи
ОБЩО РАЗХОДИ
(1+2+3+4+5+6+7+9)
10. Счетоводна печалба
(общо приходи – общо разходи)
11. Разходи за данъци
от печалбата
12. Други данъци, алтернативни
на корпоративния
13. Печалба (10-11-12)

408

ВСИЧКО
(общо разходи +11+12+13)
Дата на съставяне:
10 февруари 2015

- в т.ч. от предприятия в
група
6. Приходи от други
инвестиции и заеми
- в т.ч. приходи от
предприятия в група
260 7. Други лихви и финансови
приходи
260 а) в т.ч. приходи от
предприятия в група
б) в т.ч. положителни
разлики от опер. с фин. активи
340 в) в т.ч. от валутни разлики

-

- Общо финансови приходи
(5+6+7)

4

3

-

-

-

-

-

4

412
-

412

3
7 8. Загуба от обичайна дейност
9. Извънредни приходи
343 ОБЩО ПРИХОДИ
(1+2+3+4+5+6+7+9)
7 10. Счетоводна загуба
(общо приходи – общо разходи)
1

6 11. Загуба
(10+(редове 11 и 12 от Раздел А)
350 ВСИЧКО
(общо приходи +11)

Съставител:
ЕФ ДЖИ ЕЙ КОНСУЛТИНГ – ФЛОРЕНЦА ГЕОРГИЕВА

429

4
408

350

4

-

4
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2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „СУПЕР МАРИО” ЕООД
Данните за настоящия анализ са набавени от Търговски регистър, в който предприятията публикуват в електронен вариант Годишните си финансови отчети, и който
същевременно носи информация за дейността и състоянието на търговските дружествата на територията на Република България. Всички отчети на дружеството са изготвени в хил. левове, съгласно счетоводната политика и съгласно Закона за счетоводството. Дружеството изготвя индивидуален ГФО, поради липсата на дъщерни и асоциирани предприятия.
В отчета за приходите и разходите на дружеството за 2014 г. се наблюдава ръст в
нетните приходи от продажба на стоки спрямо 2013 г., но също и значителен ръст в
разходите за оперативна дейност. Следователно се достига до извода, че се наблюдава
ръст в потреблението на стоките, предлагани в търговския обект и за да се задоволи
търсенето се налага покупка на още допълнителни стоки, което респективно значи
увеличаване на разходите за оперативна дейност. Същевременно обаче, отчитайки
ръста в продажбите се наблюдава и увеличение на нетните приходи от продажба.
Данните от отчета за приходи и разходи са полезни за служителите на предприятието. Чрез него те се информират за направените разходите по видове дейности и
съответно за получените приходи по видове дейности.
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3. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „СУПЕР МАРИО” ЕООД
В счетоводната политика на Дружеството е прието отчета да се изготвя чрез
включване на нетната печалба и загуба за периода, салдото на неразпределената печалба, както и движенията за периода, всички статии за приходи или разходи, печалба
или загуба, който в резултат на действащите Счетоводни стандарти, се признават
директно в собствения капитал. В отчета за собствения капитал на дружеството за
2014 г. се отчита ръст в собствения капитал през отчетния период. Произходът на този ръст е неразпределената печалба от минали години, която се преобразува в собствен капитал през текущия период.
Чрез отчета за собствения капитал кредиторите и инвеститорите на дружеството
получават сведения и данни за състоянието на собствения капитал, за увеличенията и
намаленията му, което съдейства за проследяване на капиталовите движения, които ги
обвързват с предприятието.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на „Супер Марио” ЕООД
за годината, приключваща на 31 Декември 2014 год.
наименование на паричните
потоци
А. Парични потоци от основна
дейност (всичко)
1. Парични потоци, свързани с
търговски контрагенти
2. Парични потоци, свързани с
краткоср. фин. активи,
държани за търговски цели
3. Парични потоци, свързани с
трудови възнаграждения
4. Парични потоци, свързани с
лихви, комисионни, дивиденти
и други подобни
5. Парични потоци от
положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
6. Платени и възстановени
данъци от печалбата
7. Плащания при разпределения
на печалби
8. Други парични потоци от
основна дейност

2014 год.
2013 год.
постъп- плащ- нетен постъп- планетен
ления ания поток ления щания поток

491

399

92

426

370

-

42

432
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39

(39)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Б. Парични потоци от
инвестиционна дейност
(всичко)
1. Парични потоци, свързани с
дълготрайни активи
2. Парични потоци, свързани с
краткосрочни финансови
активи
3. Парични потоци, свързани
лихви, комисионни, дивиденти
и други подобни
4. Парични потоци от бизнес
комбинации – придобивания
5. Парични потоци от
положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
6. Други парични потоци от
инвестиционна дейност
В. Парични потоци от
финансова дейност
1. Парични потоци от емитиране
и обратно придобиване на
ценни книжа
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им
на собствениците
3. Парични потоци, свързани с
получени или предоставени
заеми
4. Парични потоци от лихви,
комисионни, дивиденти и
други подобни
5. Плащания на задължения по
лизингови договори
6. Парични потоци от
положителни и отрицателни
валутни курсови разлики
7. Други парични потоци от
финансова дейност
Г. Изменение на паричните
средства през периода (А+Б+В)
Д. Парични средства в
началото на периода
Е. Парични средства в края на
периода

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

32

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

12

31
(19)

2

(2)

4

(4)

-

3

(3)

-

523

2

(2)

457

66

-

438

(13)

440

(2)

-

2

66

-

Дата на съставяне: Съставител:
10 февруари 2015
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4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА „СУПЕР МАРИО” ЕООД
Дружеството отчита и представя паричните потоци по прекия метод, съгласно,
изискванията на Национален стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия 7. В отчета за паричните потоци се наблюдава повишение с 66 000 хил. лева в
нетния паричен поток на дружеството през 2014 г. Тази стойност се установява като
от сумата на всички текущи за периода постъпления се извади сумата на всички текущи плащания. Съпоставяйки данните за 2014 г. с тези за 2013 г. се наблюдава ръст с
64 000 хил. лева в нетния паричен поток. Положителното изменение в нетния паричен
поток е от основната дейност и от финансовата дейност на дружеството.
Отчета за паричните потоци би могъл да послужи пред клиенти, желаещи да получат информация за движението на паричните средства в дружеството и настъпилите
изменения свързани с тях.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Основните потребители на ГФО на предприятието са ръководството, служителите, контрагентите на дружеството, неговите кредитори и инвеститори и разбира се клиентите. За правилното и успешно функциониране на предприятието е необходимо своевременното и вярно и честно оповестяване на счетоводната информация пред нейните ползватели. Необходимо е да се уведомяват участниците в стопанската дейност на предприятието за случващите се промени в предприятието, независимо дали те са в положителна и отрицателна насока. За вземането на
правилни бизнес и управленски решения на всяко едно ниво – стратегическо, тактическо и оперативно, е необходимо участниците в икономическия процес да разполагат
с необходимата счетоводна информация, чийто основен носител е Годишният финансов отчет.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Закон за счетоводството
Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
Международни стандарти за финансово отчитане
Търговски регистър
Душанов, И., Обща теория на счетоводството, 2013

Научен ръководител:
гл. ас. д-р Гергана Николова
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ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
В БЪЛГАРИЯ
Гергана Цъцарова
Пламена Чакалова
Бургаски свободен университет
Gergana Tsatsarova
Plamena Chakalova
Burgas Free University

Abstract: Foreign direct investment (FDI) is an important source of economic growth. FDI
can help for the adjustment of the balance of payments of the recipient country. Bulgaria
attracts FDI with the competitive level of wages, low taxes and its proximity to Western
Europe. Corruption, bureaucracy, undeveloped infrastructure and certain legal issues are
among the serious impediments for attracting FDI.
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Пряка чуждестранна инвестиция (ПЧИ) представлява собствеността върху производствени мощности в чужда страна. Инвестицията се класифицира като ПЧИ, когато един чуждестранен инвеститор притежава поне 10 процента от местна компания.
В противен случай, ако собствеността е по-малка от 10 процента от стойността на
местната компания, инвестицията се класифицира като портфейлна инвестиция.
Инвестициите могат да са в производството, услугите, аграрния и други сектори.
Може да възникнат като инвестиции на зелено (изграждане на нещо ново), като придобиване (закупуване на съществуваща компания) или джойнт венчър (съсобственост
в местна компания).
Чуждестранните компании могат да започнат да оперират на територията на дадена страна поради редица причини:
 Достъп до квалифицирана работна сила с по-ниски нива на заплащане;
 Достъп до голям пазар;
 Достъп до природни ресурси;
 Ниски такси и множество субсидии;
 Близост до доставчици;
 Ефект на конгломерата: голяма група от компании, които работят върху
свързани продукти и услуги;
 Достъп до финансиране.
Една страна може да бъде атрактивна за чуждите инвеститори, защото притежава едно или повече от всички тези предимства. Например държавите в Източна
Европа предлагат високо квалифицирана работна сила, която е склонна да работи
срещу по-ниско заплащане отколкото приетото в Западна Европа.
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ПЧИ оказват влияние върху обема и технологичното равнище на националното
производство, върху неговата структура, капиталообразуването, върху пазарите и
конкуренцията, заетостта, доходите, външната търговия и т.н. ПЧИ оказват влияние
върху реалната икономика.
Преките чуждестранни инвестиции придобиват особена важност през последното десетилетие като средство за ускорен растеж и развитие на икономиките в преход.
Широко разпространено е мнението, че предимствата, които ПЧИ създават, като повишаването на стандарта на живот и възможността за икономически растеж на страната бенефициент, в пъти надвишават техните недостатъци. Значимостта на ПЧИ се
крие в продължителността на ангажиментите, които те присъщо носят, за разлика от
другите форми на капиталови инвестиции. Тяхната цел е да установят трансгранични
търговски отношения и в същото време да упражнят значително влияние върху
мениджмънта на една чуждестранна компания.
В частност, ПЧИ са инструмент, който дава възможност на икономиките в преход да въведат нови технологични и управленски техники и по този начин да се справят с техните стратегически и организационни „пропуски”, наследени от епохата на
комунизма. От друга страна, дългосрочният характер на ПЧИ предопределя една повисока чувствителност към техния рисков характер. Политическата и икономическа
стабилност, както и прозрачните правни регулации в страната бенефициент, засягащи
чуждестранната собственост и възможността за репатриране на печалбите, са важни
определящи фактори на процеса на вземане на решение за инвестиране зад граница.
ПЧИ са особено важен елемент на икономическата интеграция, защото създават възможности за ускорен икономически растеж, технологични иновации и преструктуриране на предприятията, както и за подпомагане на финансовата сметка на платежния
баланс.
Плюсовете за икономиката могат да бъдат обобщени както следва:
1. Технологичен трансфер и трансфер на знания;
2. Свръхизлишък на производителността;
3. Нараснала конкурентоспособност;
4. Подобрен достъп до външни пазари;
5. Външно финансиране, което не създава допълнителна задлъжнялост;
6. Предпочитан метод на финансиране на дефицита по текущата сметка;
7. Високопроизводителни работни места.
Сред най-важните минуси за икономическия растеж на една страна в
преход са:
1. Упражняване на доминираща пазарна сила;
2. Опити да се влияе върху местните политики;
3. Големи и нестабилни изходящи потоци, свързани с платежния баланс;
4. Отказ от големи ПЧИ, водещи до финансова нестабилност и отблъскване
на други инвеститори;
5. Намалена активност за създаване на ноу-хау от страна на местните фирми.
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Преки чуждестранни инвестиции 1996 г. – 2012 г.

За периода 2007-2012 г. инвестициите са намалели със 79% или 15.5 млрд. лв., в т.ч.
преките чуждестранни инвестициите – над 6 пъти от 17.7 на 2.9 млрд.лв.
В резултат на ниската инвестиционна активност, икономическата криза и неблагоприятната бизнес среда са закрити над 350 хил. работни места, както и 112 хил. работни места на самонаети лица.
Според експерти сривът на чуждестранните инвестиции се дължи на липсата на
реформи от страна на правителството, несправяне с организираната престъпност и
корупцията и лош бизнес климат в страната.
ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
(януари - декември 2013 г.)
Преките инвестиции в страната за януари - декември 2013 г. възлизат на 1229.4 млн. евро
(3% от БВП), при 1480.5 млн. евро (3.7% от БВП) за януари – декември 2012 г.
Преките инвестиции в страната за декември 2013 г. са в размер на -135.1 млн. евро,
при -251.9 млн. евро за декември 2012 г.
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По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - декември
2013 г. са от Нидерландия (602.9 млн. евро) и от Люксембург (200.4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Великобритания (-110.4 млн. евро).

По отраслова структура най-големи нетни инвестиции за периода януари –
декември 2013 г. има в отрасъл Транспорт, складиране и съобщения (428.7 млн. евро),
Търговия, ремонт и техническо обслужване (328.2 млн. евро) и Преработваща промишленост (272.6 млн. евро).
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Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 3.2 пункта в сравнение с предходната година и е
32.9%, а делът на разходите за закупуване на земя – с 0.2 пункта, и е 7.3%. Същевременно се наблюдава нарастване на относителния дял на закупените транспортни средства с 2.1 пункта и на извършените разходи за придобиване на сгради, строителни
съоръжения и конструкции – с 1.5 пункта, които формират съответно 11.4 и 39.8% от
общия обем инвестиции в ДМА.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
(януари – декември 2014 г.)
Преките инвестиции в страната за януари – декември 2014 г. възлизат на
1181.6 млн. евро (2.8% от БВП), като са по-ниски с 93.5 млн. евро (7.3%) спрямо
януари – декември 2013 г. (1275.1 млн. евро, 3.1% от БВП). През декември 2014 г. те
нарастват със 119.6 млн. евро, при понижение в размер на 270 млн. евро за декември 2013 г.
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Дяловият капитал през януари – декември 2014 г. (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 498.4 млн. евро. Той е по-нисък с 580.5 млн. евро от дяловия капитал, привлечен
през същия период на 2013 г. (1078.8 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на
чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 118.3 млн. евро, при 151.8 млн. евро
за януари – декември 2013 г.
За януари – декември 2014 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен в размер на
514.3 млн. евро, при положителен в размер на 92.8 млн. евро за януари – декември 2013 г.
На база на предварителни данни за финансовия резултат, Реинвестираната
печалба за януари – декември 2014 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 169 млн. евро,
при 103.4 млн. евро за същия период на 2013 г.
По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари – декември
2014 г. са от Нидерландия (746.6 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци
за периода са към Германия (-338.4 млн. евро).

Кои са холандските инвеститори?
Преобладават малките и средните компании. Традиционно привлекателни за
холандските компании са сектори като селско стопанство, хидравлично инженерство
и пречистване на водите, консултации в областта на евроконсултирането и др. Напоследък обаче се обособяват и някои по-нови направления като IT и аутсорсинг, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост и др. Има, разбира се, и големи
и познати имена, които от години са в България, като холандската финансова група
ING, която има банков клон и пенсионно дружество. С веригите си бензиностанции
пък е позната Royall Dutch Shell, холандски е собственикът и на пивоварна
„Загорка”. С разнообразно портфолио от бизнес дейности холандската Philips присъства в над 100 страни в света, сред които и България. В края на 2012 г. компанията
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оборудва най-новата кардиологична болница „Сити клиник” с апаратура за образна
диагностика, оборудване за сърдечно-съдови манипулации, цялостен болничен пакет
и осветление. Холандската KWT Holding откри в Симитли фабрика за пречиствателни съоръжения – шлюзове и клапи, които ще се произвеждат тук и ще се изнасят за
Нидерландия. Стойността на инвестицията е 1.3 млн. евро и 25 нови работни места.
От Страната на лалетата е и инвестицията на логистичната Jan de Rijk Logistics
в Севлиево, където компанията е изградила своя база и към края на 2011г. притежава
139 товарни автомобила, а броят на заетите в нея е 222 души.
Какво не достига на България?
Корупция, бюрокрация и лоша инфраструктура са само част от характерните за
България минуси, които отблъскват и пречат на чуждестранните инвеститори. Недоверието в прозрачността и стабилността на правната среда пък е основна спънка за
бизнеса. България трябва да работи в посока облекчаване на административната тежест за бизнеса, отстраняване на ограниченията пред конкуренцията, стимулиране на
малкия и средния бизнес и разширяването на средната класа, както и за хармонизиране на триадата институции - бизнес - академични среди.
Списъкът с пречки за правене на бизнес се допълва от непредвидимата регулаторна рамка и липсата на върховенство на закона. Има нужда и от развитие на електронното правителство, подобряване на инфраструктурата и процедурите за уреждане
на търговски спорове.
С какво България привлича чуждестранните инвеститори?
Освен конкурентоспособни заплати, които предлагат и страни като Китай, и ниските данъци, България е привлекателна с близостта си до Западна Европа, особено с
инвестициите в инфраструктура, които бяха направени и се правят, и стандартите за
качество на ЕС. България е най-добрата дестинация в Европа за развитие на
аутсорсинг според класация на консултантската компания Cushman&Wakefield за
2015г. В световен план страната е на трето място, като в сравнение с година по-рано
се е изкачила повече от всеки друг пазар и е с 11 позиции напред. Отбелязва се, че
през последните месеци има засилено търсене на офис площи от страна на BPO и IT
компании в големи градове като Пловдив, Варна и Бургас.
Преките чуждестранни инвестиции в България имат значителна роля за уравновесяването на платежния баланс. През отделните години вносът на ПЧИ покрива почти изцяло дефицита по текущата сметка, а в отделни случаи дори го надвишава. ПЧИ
са много повече от приток на паричен капитал за една приемаща икономика. Те водят
до растеж на заетостта, увеличаване на международните валутни резерви, нови технологии, по-добре управленско ноу-хау и нови пазари за износ.
Литература:
1.
2.
3.

Българска народна банка www.bnb.bg
www.economy.bg
www.capital.bg
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АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СБЛИЖАВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
Галя Павлова Георгиева
Стопанска Академия „Д.А.Ценов“
Анотация: Европейският съюз е уникална по същността си общност благодарение
на принципа на солидарност, от който се ръководи във всички свои действия. Той
споделя опит, ценности, постижения и финансови ресурси, за да подпомогне
изоставащите в развитието си региони да догонят и се изравнят с по-богатите.
Общността е създала множество програми, които допълват усилията на държавите за постигане както на националните цели, така и целите на ЕС. Тези програми
са насочени към общините, към бизнеса, към образователните и научни общности,
към администрация, към младите хора, към творците и медиите, към гражданското общество. Активното участие на България в тези инициативи отваря нови
хоризонти за развитието и като достоен член на ЕС. За да се справи с тези предизвикателства, е необходимо да постигне висок и устойчив икономически растеж, да
преодолее социалното разделение и изолация, да развива човешкия потенциал, да
заложи на развитието на нови знания и умения, а оттам и на инвестициите в нови
технологии, като в същото време запази и подобри околната среда.
Ключови думи: Eвропейски съюз, европейско финансиране, кохезионна политика
Abstract: The European Union is unique in its essence thanks to the solidarity principle that
governs in all their actions. EU shares experience, values, achievements and financial
resources to help lagging regions to catch up with the richer. The community has
established numerous programs that complement the efforts of countries to achieve both
national goals and objectives of the EU. These programs are aimed at municipalities, to
business, to educational and scientific communities, to administration, to young people, to
artists and the media to civil society. Bulgaria's active participation in these initiatives
opens up new horizons for development and as a worthy member of the EU. To cope with
these challenges, it is necessary to achieve high and sustainable economic growth, to
overcome social division and exclusion to develop human potential to bet on the
development of new knowledge and skills, and hence investment in new technologies such as
while maintaining and improving the environment.
Key words: European Union, European funding, cohesion policy

Въведение
Със създаването на Европейската общност през 1957 г. държавите-основателки
определят необходимостта от намаляване на различията в развитието на отделните
държави-членки и регионите в неблагоприятно положение. Tова е начин за постигане
на фундаменталните цели на Общността – създаване на единен икономически пазар и
осигуряване просперитета на европейските граждани. Най-същественият израз на солидарността между държавите-членки на Европейския съюз е политиката за сближаване. Средствата за намаляване на разликите в развитието на регионите и неравенст442
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вото в благосъстоянието на гражданите представлява повече от една трета от бюджета
на ЕС. Темата е актуална и значима, поради необходимостта от укрепване на икономическото, социалното и териториалното „сближаване” на Съюза. Обект на изследване в разработката е Европейската политика за сближаване, а негова цел е да се направи анализ на спецификата и за периода 2007-2013 г.
1. Характеристика на европейската политика за сближаване
Съществуват множество теории, които правят опити да обяснят защо съществуват регионални различия, като обаче няма единна теория, която е свързана с разумно
и стабилно разясняване на същността и факторите, на които се дължат тези различия.
Те имат исторически, географски, ресурсен и административен потенциал, или с
други думи, те се обясняват с историческото развитие на дадения район – наличието
на предприемачество в района, наличието на традиции, свързани с производството и
други, както и със самото местоположение и локация на региона и обезпечаването му
с ресурси. Разбира се, всичко това не би било фактор за регионално предимство, ако
няма административен капацитет, който да управлява потенциала на региона и който
да извежда, изтъква и подобрява неговите конкурентни предимства. Регионалните и
социалните различия са много специфични за Европейския съюз, което налага приемане на политики за сближаване, успоредно с политиките за регионално развитие на
Общността.
Кохезионната политика, или политиката за сближаване на ЕС има ясно дефинирано място в основополагащите документи на ЕО. Тя е формулирана в чл.158 от
Консолидирания договор за ЕО – „За да насърчи цялостното си хармонично развитие,
Общността ще развива и провежда дейности, водещи до укрепване на нейното
социално и икономическо сближаване. По специално Общността ще се стреми към
преодоляване на различията в равнището на развитие на отделните региони, изоставането на най-малко облагодетелствани региони или острови, включително и селските
области.“
Това е една политика, в рамките на която ЕС преразпределя доста внушителни
суми, като ги оставя в подкрепа на своите най-слабо развити региони, за да могат те
да преодолеят своята изостаналост. Известно е, че за да бъде успешна една политика,
тя следва да отговаря на определени изисквания. На първо място тя следва да има ясно дефинирана цел, след това – добре подбрани средства и добре разработени механизми за нейното провеждане, и накрая всяка една политика, следва да бъде конкретна, т.е. да бъде ясно дефинирана във времето и по отношение на територията, за която
се отнася. Кохезионната политика, или политиката за сближаване на ЕС има за цел да
постигне балансираност и преодоляване на различията в социално-икономическото
развитие на регионите. Тя е най-големият единен източник за финансово подпомагане
на инвестиции в растеж и заетост. Размерът на средствата е около 1/3 от евробюджета.
Затова формулирането на новите насоки и приоритети през следващия период 20142020 е много важно за България с оглед на националните интереси и преодоляването
на кризата.
2. Цели на политиката на сближаване през периода 2007-2013 г.
„По-голям растеж и повече работа за всички региони и градове на Европейския
съюз” – това е основата на политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Действията за изпълнение на тази политика се фокусират върху инвестиции в ограничен
брой приоритети на Общността. За периода 2007-2013 г. политиката за сближаване е
организирана въз основа на опростена и по-прозрачна правна рамка, включваща прог443
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рами от ново поколение, диференцирани в три цели: цел „Сближаване”; цел „Регионална конкурентоспособност и заетост” и цел „Европейско териториално сътрудничество”.
Политиката за сближаване в държавите-членки се осъществява чрез оперативни
програми (ОП), определени в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР).
Всяка оперативна програма обхваща периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. и
като правило се отнася само до една от трите цели. Средствата по политиката за сближаване за периода са 308 041 000 000 евро, като се разпределят по цели и се оползотворяват чрез фондовете, в съответствие със спецификата на всеки от фондовете. Разпределението на средствата по цели се извършва така, че да осигури концентрация в
полза на регионите, обхванати от цел „Сближаване“, където попадат всички български райони за планиране и България като цяло.
Цел 1 „Сближаване”. Насочена е към дейности за сближаване на най-слабо развитите държави-членки и региони, чиито БВП на глава от населението е по-малко от
75% от средното за Общността. Тя се осъществява чрез: подобряване на условията за
икономически растеж и заетост, посредством повишаване на качеството на инвестициите в човешки и физически капитал; развитие на иновациите и на общество, основаващо се на знания; опазване и подобряване на качеството на околната среда; повишаване институционалния капацитет и ефективността на държавната администрация,
както и капацитета за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд.
Програмите по цел „Сближаване” се подкрепят от финансовите ресурси на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.
Средствата по цел „Сближаване“ за периода възлизат на 81,5 %, или 251 163 134 221 евро,
от всички средства по политиката за сближаване. Най-голям процент от тези средства,
70,5 % или 177 083 601 004 евро, са предназначени за регионите, чиито брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, е под 75% от средния за ЕС (България
попада по критериите на тази цел с БВП 31,8% от средния за ЕС).
Цел 2 „Регионална конкурентоспособност и заетост”. Целта е насочена към финансиране на останалите извън най-слабо развитите региони, които не се финансират
по Цел 1 и е свързана със засилване на конкурентоспособността на регионите и
заетостта чрез изпреварване на икономическите и социалните промени, включително
тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото,
основано на знание, предприемачеството, защита и подобряване на околната среда,
адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на труда. Финансиране се отпуска от ЕФРР и ЕСФ, като 16% от средствата от Структурните инструменти са насочени за насърчаване на иновациите и устойчивото развитие в съответствие
с тази цел. Средствата по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост” възлизат
на 49 127 784 318 евро или 15,95% от всички средства по политиката за сближаване.
Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество”. Стремежът е да се засили
трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни инициативи на междунационално ниво, чрез действия водещи до интегрирано териториално развитие обвързани
с приоритетите на Общността, и чрез мрежи и обмяна на опит на подходящо териториално ниво. Финансиране има само от ЕФРР и възлизат на 7 750 081 461 евро или
2,52% от всички средства по политиката за сближаване.
Следва да се посочи, също така, че „политиката на сближаване обаче надхвърля
простото преразпределение на доходи между отделните региони в Съюза (което става
посредством финансовите инструменти на бюджета на ЕС) и е ориентирана към сти-
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мулиране на конкурентоспособността и заетостта в европейските региони, създаване
на нови ресурси, стимулиране на икономическия растеж и устойчивото развитие.”4
Политиката на сближаване е и вид хоризонтална политика на ЕС, като обаче тя се
различава от регионалната политика на ЕС.
Политиката на сближаване е един от основните инструменти за осъществяване
на целите на „Европа 2020“. Това е най-голямата инвестиция на ЕС в реалната икономика и основен стълб от триъгълника, крепящ икономическата политика на ЕС –
фискална консолидация, структурни реформи и инвестиции в растеж. Благодарение
на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Кохезионния фонд ние подкрепяме достъпа до широколентов интернет, новосъздадените МСП, социалното приобщаване, образованието, енергийната ефективност и създаването на работни места. До този момент според докладите на държавите членки чрез инвестициите на политиката за сближаване през периода 2007-2013 г. са
били подпомогнати повече от 73 500 новосъздадени МСП и са създадени над 263 000
работни места в МСП. Благодарение на инвестициите още над 4,7 млн. граждани на
ЕС са обхванати от покритието на услугите за достъп до широколентов интернет.
3. Нови правила и реформи на политиката на сближаване
Чрез няколкогодишни преговори и насоки на работа на европейските институции се създадоха нови, общи правила за Европейските структурни и инвестиционни
фондове. Основен акцент на тези промени бе поставянето на предварителни условия,
обвързващи финансирането с изпълнение на реформи, като ЕК набляга върху резултатите от планираните интервенции. Друга насока на промяна е, че „Пет от фондовете
(Кохезионният фонд, Фондът за регионално развитие, Социалният фонд, Фондът за
развитие на селските региони и Фондът за рибарство и морска политика) се обединяват и целта е да се потърси общ ефект от използването им, защото това са програмите,
които отиват в регионите и с които регионите би трябвало да намалят различията със
средните европейски равнища.” 5
Целите, които ЕС постави пред България за намаляване на различията и като условия за ефективно усвояване на фондовете са 11, които са синтезирани в четири приоритетни области, както следва:

„образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж;

иновации и инвестиции за интелигентен растеж;

свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;

добро управление и достъп до качествени обществени услуги и пространствено измерение и политика за местно развитие.”6
Както е видно, направен е опит да се синтезират основните насоки на растеж и
развитие, характерни за общите цели на ЕС и за постигане на устойчивост и конкурентоспособност на икономиката, като едновременно с това не са забравени и дейности и области, свързани с екологията и образованието. Приоритетните направления са
конкретизирани в оперативни програми за новия програмен период 2014-2020 г.:

4
Бонева, Св., Финансиране на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007 г. - 2013 г.: с
298-299
5
Ангелова, М., Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на ЕС в
България през периода 2014-2020 г., Международни отношения, 1, 2014, с. 87-92
6
Ангелова, М., Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на ЕС в
България през периода 2014-2020 г., Международни отношения, 1, 2014, с. 87-92
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„транспорт и транспортна инфраструктура; иновации и конкурентоспособност; развитие на човешките ресурси; региони в растеж; околна среда; наука и образование; добро управление; развитие на селските райони; морско дело и рибарство.”
Общата позиция на България има 4 основни фокуса. Първият е искане за въвеждане на обща стратегическа рамка за 5 еврофонда – Кохезионния фонд и 4 структурни
фонда (Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие, Европейски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство и аквакултури). Целта на тази промяна е по-голяма синхронизация и по-опростени процедури за усвояване на средствата, както и засилване на междусекторната интеграция.
Вторият фокус е въвеждането на предварителни условия за целесъобразността на
усвояването на средства и съответствие между национални и европейски политики.
Третият акцент е за прилагане на териториално измерение чрез координиране на източниците на финансиране, прилагане на интегриран подход за териториално и
местно развитие, както и определяне на региони с географски особености – градски,
селски, крайбрежни, планински. И четвъртият фокус е за засилено Европейско териториално сътрудничество, като се прилагат най-широк кръг инструменти. Поради основата си цел – да намалява разликите между различните региони, тя ще се превърне
и в инструмент за целенасочена инвестиция за една по-бърза, по-богата и по-конкурентоспособна Европа, в т. ч. и България.
На европейско ниво всяка една от държавите-членки трябва преди всичко да дава реални доказателства, че от кохезионната политика има нужда, че тя има смисъл и
е работеща. Предизвикателство е превръщането й не само в инструмент за намаляване
на различията между регионите, а и в инструмент, който трябва да инвестира в една
по-свързана, по-координирана и най-вече по-конкурентна Европа. Това е голямото
предизвикателство не толкова за България, колкото на общоевропейско ниво. През
новия програмен период 2014-2020 г. се очаква една голяма част (30%) от средствата
от финансовата рамка на ЕС да е за Кохезионния фонд. А това значи инвестиции в
тежка инфраструктура – пътища, железници и воден сектор. 25 на сто от бюджетната
рамка да са за Европейския социален фонд, а останалата част от средствата ще е за
Европейския фонд за регионално развитие.
По-важното е начина на усвояване на средства – през предходния период,
България е на едно от последните места по усвояване на достъпа на средства от ЕС.
Повишаването на сумите за България през настоящия програмен период далеч не е гаранция, че страната ще може да усвоява качествено тези средства.
Проблемите, които налагат реформа в Кохезионната политика през 2014-2020 г.
могат да бъдат сведени до следните:
•
обхвата на помощта от ЕФРР за предприятията е твърде широк – КП не е
достатъчно съсредоточена върху МСП и иновациите;
•
финансирането на инфраструктурните проекти не е достатъчно съсредоточено върху приоритетите на ЕС;
•
недостатъци в програмите по цел „Европейското териториално сътрудничество“ – отсъствие на стратегическа насоченост – широкообхватни стратегии за намеса, затрудняващи постигането на ясно откроимо въздействие;
•
процедурите на кандидатстване за финансиране са твърде сложни, а изключително големият брой проверки могат да разубедят потенциалните бенефициенти на политиката на сближаване;
•
недостатъчната ориентация към изпълнението и липсата на стимули;
•
недостатъчна координация между различните фондове (ЕСФ, ЕФРР и КФ) и
други политики и финансови инструменти на ЕС.
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Може ли да се твърди, че страната ни е пълноправен член на ЕС, какви са икономическите изгоди от членството, реализират ли се те, доколко тяхното осъществяване
зависи от националната политика и управление? Поставянето на тези въпроси и
търсенето на отговори е съвсем логично. Отговорите са противоречиви. Съгласно
нормативната уредба на ЕС България, макар и с по-малък коефициент на тежест,
участва във вземането на решения. Страната е способна и се старае да удовлетвори
предявените към всички държави общи изисквания. Икономическите ни възможности
обаче са силно ограничени, а международните условия не са съвсем благоприятни.
Изграждането на нова икономика протича в неблагоприятни условия – административна недостатъчност, корупция, висока инфлация, неясна икономическа политика, силна международна конкуренция, икономически кризи и недостатъчна външна
подкрепа. Хоризонтът на достигане средното за европейските страни икономическо и
жизнено равнище се отдалечава. Членството ни в ЕС има стимулиращо въздействие
както чрез икономическото подпомагане, така и чрез налагането на по-строга административна и стопанска дисциплина, но ефектът, получен при реалните вътрешни условия и противоречия, закъснява и не удовлетворява очакванията. Основна причина
за това е недостатъчният потенциал да се използват възможностите, които предоставя
членството в Съюза. Тук се отнасят и недобрата административна организираност,
отсъствието на ясна икономическа перспектива и стратегически цели, слабата организационна, техническа и кадрова подготвеност за съществени структурни и технологични промени, ниската степен на проектна готовност и несъгласуваност на решенията. Всичко това се проявява ясно в досегашната практика по усвояване на европейските фондове.7
Новите насоки на политическа ориентираност се отразяват върху икономическите международни отношения на България. Членството в ЕС налага тенденция към
тясно икономическо интегриране с развитите европейски държави. За тази система
България реално е все още външен партньор, който търси реализиране на свои интереси и на първо място, икономически прогрес – ускоряване на растежа и решаване на
социални проблеми. В сегашните условия е нужно да се намери мястото на българската икономика в интегрираната европейска икономика, което ще създаде предпоставки
за ускорено и перспективно развитие.
Заключение
Политиката за сближаване във всичките си измерения следва да бъде разглеждана като неделима част от обновената Лисабонска стратегия, а чрез националните и
регионалните програми за развитие се превръща в ключово средство за нейната
реализация. Чрез структурните фондове, в т.ч. и Кохезионния, ЕС провежда своята
регионална политика, насочена към икономическо и социално сближаване между
страните в общността. Резултатите от тях зависят от това, доколко пълноценно и правилно се използват тези фондове. Доброто управление на национално, регионално и
местно равнище е от решаващо значение. Реформата на политиката на сближаване
никога не би могла да бъде постигната без успешното сътрудничество с управляващите и регионалните органи. Много често се посочват пропуски като недостатъчна информираност, закъсняло заявяване на участие, недостатъчна проектна и организационна готовност, неправилно използване на средствата. Въз основа на придобития опит

7

Стойков, Ив., Българската икономика в условията на европейска интеграция, Икономическа
мисъл, 3 / 2012, с. 3-20
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и допуснати грешки през изминалия период, политиката на сближаване за периода
2014-2020 г., насърчава по-широкото и засилено използване на финансовите инструменти като по-ефективна и устойчива алтернатива за икономическото възстановяване
на Европа.
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Адамов, В., Лилова, Р., Димитрова Т., Радулова, А. Проектно финансиране. АИ
„Ценов” Свищов, 2013.
Стойков, Ив., Българската икономика в условията на европейска интеграция,
Икономическа мисъл, 3 / 2012, с. 3-20.
Бонева, Св., Финансиране на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007 г. 2013 г.: с 298-299.
Ангелова, М., Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете
на ЕС в България през периода 2014-2020 г., Международни отношения, 1,
2014, с. 87-92.
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ЕФЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА И СТАРТИРАНЕ
НА НОВ БИЗНЕС
Диляна Росенова Макакова
Полина Николаева Николова
Стелиана Антониева Вълкова
Бургаски свободен университет

EFFECTIVE MARKET ANALYSIS AND START
OF NEW BUSINESS
Dilyana Rosenova Makakova
Polina Nikolaeva Nikolova
Steliana Antonieva Valkova
Burgas Free University

Abstract: This article represents market analysis and the following conclusions. Based on
this analysis is also defined the object's location, the products, that are offered and the
potential users. The incomes and the expenses during the period are also predicted. There is
also an investitional assessment of the project.
Key words: analysis, market, business, customers, competitors, products

Целта на настоящото изследване е чрез ефективен анализ на пазара, да се открият възможности за стартиране на нов бизнес.
Бизнесът ни е в етап стартиране от жизнения цикъл, а анализът показва, че обектът на нашата фирма трябва да се намира в центъра на град Бургас. Площад
„Тройката” е градско средище, на което се пресичат няколко транспортни потока. Освен това в този район се намират две средно общообразователни училища, три гимназии, градски и апелативен съд, множество офиси и търговски обекти. Предвид изводите от анализа оптималното място за ситуиране на нашата пекарна е в сграда „Тринити”, на
площад „Тройката”, до книжарница „Хеликон”. Помещението, което ще използваме
за осъществяване на нашата дейност ще бъде взето под наем. Анализът показва, че
особено през пролетно-летния сезон има голям приток на туристи, които посещават
българското Черноморие. Точно пред пекарната се намира обновения градски площад, който е задължителен елемент от туристическата обиколка.
Помещението след ремонтно довършителната дейност ще има производствена
част, склад, офис, ще има специално място, където нашите клиенти ще опитат прясно
изпечени и ароматни тестени изделия, особено, когато климатичните условия са неблагоприятни (снимка 1, 2).
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снимка 1: Помещение

снимка 2: Помещение

Пекарна „Бързо и вкусно” ООД е компания със седалище и адрес на управление
гр. Бургас, площад „Тройката”. Предприятието е с предмет на дейност: производство
и продажба на тестени солени и сладки изделия.
Собственици на предприятието ще бъдат: Полина Николова, Стелиана Вълкова
и Диляна Макакова. Управител на предприятието е Полина Николова.
Компанията ще разполага с 45 300 лв. собствен и 55 000 лв. привлечен капитал.
Всеки от собствениците ще притежава 33,33 % дял от капитала на дружеството.
Продукти и услуги на предприятието
Направено е анкетно проучване сред потребителите, въз основа на което са подбрани три основни продуктови групи, които ще предлагаме.
Солени тестени изделия – рогче, баница, сиренка, кренвиршка, кашкавалка, милинка, коледна питка.
Сладки тестени изделия – курабийка, козунак, поничка, мъфини, кифла.
Торти и други сладкиши – ябълков пай, шоколадова торта, плодова торта, торта
„Гараш”, карамелова торта, бисквитена торта, еклер, тирамису, кекс с боровинки.
Купувачите на фирмените продукти и услуги са крайни потребители, които са
директни консуматори. Продукцията ни се търси по всяко време на годината, няколко
пъти в седмицата, по всяко време на деня. Някои продукти се търсят най-вече рано
сутрин, а други с еднакво търсене през целия ден. Няма сезонност или цикличност на
търсенето, имайки предвид потребностите, които задоволяваме чрез предлагания
асортимент. Потребителите се снабдяват с продуктите ни чрез директна покупка в
производствения и търговски обект. Чрез продуктите и услугите си ние задоволяваме
потребности на 3 групи от хора:
1) работещи лица, които нямат време да приготвят храна и да закусят вкъщи и
избират алтернативния вариант – покупка на закуска от най-достъпно разположен обект, хранещи се в движение или на място;
2) ученици и студенти;
3) потребители, които искат да се насладят на вкусни сладкиши на достъпни
цени, качествено обслужване, уютна и спокойна атмосфера.
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Маркетингов анализ
Анализ на отрасъла
Структурата на отрасъла е фрагментирана, характеризира се с голям брой, малки
по размер конкуренти. Отрасълът се намира в етап зрялост от жизнения цикъл. Продажбите в натурално изражение нарастват, поради промяната в начина на живот на
потребителите, една част от тях нямат физическото време да закусят вкъщи, поради
динамичното си ежедневие, а закусват навън. Друга част от тях просто предпочитат
храненето в обществени заведения. В отрасъла няма високи бариери за навлизане, тъй
като продукцията, която се предлага не е диференцирана, не е необходим огромен капитал за започване на дейността, няма високи разходи по прехвърляне от един доставчик на друг, няма правителствени политики, които да ограничават навлизането на нови конкуренти, достъпа до дистрибуционни канали също не е ограничен.
Анализ на пазара

Графика 1: Потребено количество от тестени закуски и сладкарски изделия
От графика 1 става ясно, че от 2001г. до 2013 г. се наблюдава възходяща тенденция на търсене на тестени закуски. Това ни дава основание да считаме, че въпреки
фрагментираната структура на отрасъла, продукцията на фирмата ще се търси – при
правилното ни позициониране в съзнанието на потребителите.

Графика 2
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От графика 2 се вижда, че от 1999 г. се наблюдава повишаване на средните доходи на домакинствата. От тук следва, че се повишава разполагаемият доход на населението. Тази възходяща тенденция ни дава основание да считаме, че потребителите
могат да отделят по-голяма част от доходите си за хранене в обществени заведения.

Графика 3: Население на област Бургас, разпределено по възрастови групи
Графика 3 ни показва, че преобладаващото население в гр. Бургас е между 20 г. – 39 г.
и 40 г. – 64 г. От това правим заключението, че голяма част от клиентите на нашата
пекарна, ще бъдат от тези възрастови групи – предимно студенти, работещи и повъзрастни хора. Следователно тестените и сладките изделия, които ще предлагаме, ще
обхващат широк диапазон от населението в гр. Бургас.
Конкуренция
Конкуренти на предприятието на локално равнище са:
Преки (непосредствени) – Закусвалня „Сладко и солено”, Закусвалня „Симид”
Косвени – сладкарница „Роза“, сладкарница „Карамел“, сладкарница „Захаро“,
сладкарница „Неделя”, „Kaufland”, „Billa”, „Subway”, „McDonald’s”, „Iskender”,
„Alаdin foods”, „Pizza and duner Sezam”.
Сегментиране на пазара
Сегментираме пазара по следните признаци:
1) По възраст въз основа на семейното им положение:
‐ в интервала от 1 г. до 19 г. – малки деца, ходещи на детска градина и ученици;
‐ в интервала от 20 г. до 29 г. – основно студенти;
‐ в интервала от 30 г. до 39 г. – учащи, основно работещи, семейни с малки деца;
‐ в интервала от 40 г. до 65 г. – семейни, работещи с големи деца;
‐ в интервала над 65 г.– пенсионери.
2) По доходи:
‐ ниски;
‐ средни;
‐ високи.
3) Въз основа на местоживеенето им:
‐ живущи в гр. Бургас;
‐ живущи в близките населени места около гр. Бургас;
‐ туристи от различни краища на България;
‐ чуждестранни туристи.
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Таргет група
Състои се от клиенти в интервала от 14 г. до 65 +, с ниски, средни и високи доходи, живущи в гр. Бургас, живущи в близките населени места около гр. Бургас и
чуждестранни туристи. Всички горе изброени са потенциални потребители, защото
забързаното ежедневие и естеството на предлаганите от нас продукти и услуги е такова, че се търсят от хора на различна възраст, независимо от доходите им. Относно
местоживеенето им също, но основните приходи от продажби ще се генерират от живущите в гр. Бургас – през цялата година и чуждестранните туристи – основно през
летния сезон. В по-малка степен от туристите от различни краища на България и живущите в близките населени места около гр. Бургас. Избираме да навлизаме на пазара
през сегмента до 19 г., поради наличието на пет училища в близост до обекта.
Комуникационен микс
Всеки потенциален потребител в своя избор се ръководи от множество характеристики на продуктите. Независимо колко е добър продукта или услугата, трябва да
се предприемат действия от комуникационния микс, за да се привлекат клиенти. Но
привличането им далеч не е достатъчно, целта на всеки един бизнес е да задържи спечелените до момента клиенти и увеличаването им. Поради тази причина избираме
4 комуникационни канали за 2015 г., а именно:
- Брошури
- Плакати
- Реклама във Фейсбук
- Реклама в радио N - JOY
Въз основа на наблюдения и направени проучвания е направен прогнозен план
за продажбите за 2015 г. Очакванията ни са, че през пролетно летния сезон приходите
от продажби ще се увеличат значително, поради притока на туристи в този период от
време. През Великденските и Коледните празници също ще генерираме по-високи
приходи от продажби.
План за продажбите 2015 г.
Продуктова
Група

Единична
продажна цена

Среден брой
продажби за 1 ден

1. Солени изделия
Рогче

0,80 лв.

40 броя

Баница

1,20 лв.

60 броя

Сиренка

1,20 лв.

36 броя

Милинка

1,00 лв.

50 броя

Кашкавалка

1,20 лв.

50 броя

Кренвиршка

1,50 лв.

60 броя

Коледна питка

2,20 лв.

-
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2. Сладки изделия
Кифла

1,20 лв.

Козунак

2,00 лв.

36 броя
10 броя

Курабийка

0,60 лв.

40 броя

Мъфин

1,00 лв.

40 броя

Поничка

0,80 лв.

20 броя

Общо за 1 и 2:

442 броя

Общ брой продадени 1 и 2:

143128 броя

Обща сума приходи от продажби за 1 и 2:

157 513,60 лв.

3. Сладкиши
Ябълков пай (парче )

1,60 лв.

5 броя

Шоколадова торта
(парче)

2,00 лв.

5 броя

Плодова торта (парче)

2,00 лв.

5 броя

Торта „Гараш” (парче)

2,00 лв.

5 броя

Карамелова торта (парче)

2,00 лв.

5 броя

Бисквитена торта (парче)

1,50 лв.

7 броя

1,00 лв.

12 броя

Еклери

Общо за 3:

44 броя

Общ брой продажби 3:

13896 броя

Обща сума приходи от продажби 3:

22 187,40 лв.

Общ брой продажби на 1 , 2, 3:

157024 броя

Общи приходи от продажби от 1, 2, 3:

314 537,60 лв.

Прогнозни приходи от продажби
2015 г.

2016 г.

2017 г.

359 294 лв.

477 749 лв.

545 424 лв.

План за работна сила 2015 г.
Длъжност
Управител
Майстор пекар
Касиер

Брой
заети
1
2
2

Размер на брутно
възнаграждение
650 лв.
600 лв.
500 лв.
Общо:
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Организационна структура
Управител

Майстор пекар

Касиер

Организационната структура е линейна. Изградена е на принципа на единоначалието – има един ръководител, ясно разграничени права и отговорности и лесен
контрол. Недостатъци на нашата управленска структура са, че ръководителят трябва
да бъде широк специалист, а когато отсъства възникват трудности.
Инвестиционна оценка на проекта





Нетна Настояща стойност е 155 466 (ННС)>0
Период на възвращаемост – 10 месеца
Вътрешна норма на възвръщаемост е 78,42 %
Критичката точка на продажби е 0.81

В резултат на използвания изследователски подход и инструментариум, можем
да направим извода, че резултатите от проучванията и анализите, показват реална пазарна ниша, в която можем да навлезем с ново стартираща фирма.

Научен ръководител:
гл. ас. Вилислав Петров
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ДИНАМИКА НА ИЗНОСА И ВНОСА НА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 2009 ДО 2014 ГОДИНА
Ирина Димитрова
Габриела Стоянова
Бургаски свободен университет
Irina Dimotrova
Gabriela Stoyanova
Burgas Free University

Abstract: Bulgaria is a small open economy with a private sector that is not very well
developed. The country ranks on 67th place for exports and on 65th place for imports in the
world (2013 data). Exports consist mainly of goods with a low value added as row
materials. Imports consist of capital goods, oil and gas. The trade balance for 2014 is
negative (with trade deficit) showing that imports exceed exports. Bulgaria needs to
increase its exports in order to have more jobs in order to raise income and consumption.
Key words: exports, imports, trade balance

С помощта на международната търговия ние купуваме продукти и използваме
технологии, които не са произведени в държавата ни. Вносът на разнообразни продукти ни дава възможност да задоволим своите потребности и да повишим жизнения си
стандарт. Износът допринася за растежа на брутния вътрешен продукт, националния
доход и развитието на отраслите в страната.
Информацията за износа и вноса на страната се получава от Агенция „Митници“
на база подадените митнически декларации. Износът от страната ни по принцип не
подлежи на облагане с мита, но за определени стоки се изискват разрешителни с цел
контролиране на търговията с този продукт. Съгласно правилата за попълване на декларации, износът се отчита по цени ФОБ (FOB), а вносът по цени – СИФ (CIF). В
международната търговия това се нарича франкировка – „условия на доставка“ или
„база на цената“. Това е уговорка в договора, определяща място (склад, гара, селище
или др.), до което продавачът поема отговорността и разходите (в цената) за натоварване, превозване, разтоварване на стоката и пр. Цената на база ФОБ включва стойността на стоката и разходите по натоварването ѐ. Цената на основа СИФ включва
стойността на стоката, транспортните и спедиторски разходи, както и застраховката
до получателя.
При съставяне на търговското салдо за нуждите на статистиката на платежния
баланс е необходимо вносът и износът да бъдат изчислени по съпоставими цени – цени ФОБ. Допълнителните разходи направени по вноса (застраховка и транспорт) на
стоката се приспадат от вноса на цени по СИФ. Така обобщените данни по износа и
вноса са показатели за състоянието на търговското салдо на страната, което е найважният показател за икономиката на една страната.
Търговски баланс или нетен експорт e разликата между стойността на износа и
на вноса на дадена държава. Той е най-големият компонент на платежния баланс на
страната.
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Положителното салдо по търговския баланс се нарича още „излишък”, а отрицателното „дефицит”. Търговският баланс може да се раздели на баланс с търговията
със стоки и баланс на търговията с услуги.

Търговското салдо на България за 2014 г. е отрицателно в размер на 2 138 млн.евро, като
дефицитът се е увеличил с 439 млн. евро спрямо същия период през 2013 г. Пасивното
салдо показва, че вносът на страната превишава износа. През последните пет години
България е с отрицателно търговско салдо, като за 2009 г. спрямо 2008 г. се наблюдава спад на износа с 22,5% и на вноса с 33,3%. За 2011 г. спрямо 2010 г. се наблюдава
повишаване на износа с 29,1% и на вноса с 19,7%. През 2013 г. експортът на страната
се е увеличил с 1 408 млн.евро, за разлика от импорта, който има увеличение едва със
150 млн. евро. През 2010 г., 2011 г. и 2013 г. дефицитът по търговското салдо намалява, а за 2012 г. нараства вносът на суров петрол и газ, който увеличава дефицита.
Износът на България от 2009 г. до 2014 г.
Страната ни изнася стоки предимно за Европейския съюз, като делът на износа
за Европейския съюз от общия износ на България през 2014 г. е 62,8%, а само през
2012 г. намалява до 58,5%. За страните извън Европейския съюз, делът от общия
износ е 37,2% за 2014 г., а през 2012 г. достига до 41,5%, като най-ниската му стойност е 35,4% през 2009 г.
България изнася петролни продукти, желязо и стомана, машини и оборудване,
горива, облекло и обувки. Основни партньори по износ на страната са Германия,
Турция, Италия, Румъния, Гърция и Франция.
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Основен принос за намаляването на износа за 2009 г. на годишна база 2008 г.
имат групите петролни продукти (намаление от 848.4 млн. евро, 43.4%), цветни метали (намаление от 645.6 млн. евро, 37.4%) и чугун, желязо и стомана (намаление от
473.6 млн. евро, 53.5%). Износът на групата машини, уреди и апарати намалява на
годишна база с 230.5 млн. евро (30.7%), а на групата дрехи и обувки – със 190.7 млн.
евро (14.9%).
През 2010 г. по начин на използване увеличаването на износа идва от групите
цветни метали (увеличение от 558.3 млн. евро, 51.9%), петролни продукти (418.2 млн.
евро, 37.9%) и суровини и материали – други (368.4 млн.евро, 36.6%). Износът на групата суровини за производство на храни нараства на годишна база с 341.8 млн. евро
(39.6%), а на торове – със 70 млн. евро (близо два пъти).
За 2011 г. увеличението на износа идва от групите цветни метали (увеличение от
629.6 млн. евро, 38.6%), суровини и материали – други (621.3 млн. евро, 45%) и суровини за производство на храни (увеличение от 485.4 млн. евро, 40.2%). Износът на
групата петролни продукти нараства на годишна база с 507.8 млн. евро, 34%.
При износа през 2012 г. се наблюдава спад на експорта към страни от Европейския съюз Белгия, Германия и Румъния и увеличение към Турция и Китай. Увеличава
се износът на групите петролни продукти (увеличение с 638 млн.евро, 31.3%), резервни части и оборудване (нарастване с 98.8 млн. евро, 14.1%), мебели и домакинско обзавеждане (с 94.2 млн.евро, 15.5%) и храни (с 83.8 млн. евро, 10.2%). Износът на групата цветни метали намалява на годишна база с 241.3 млн. евро (10.4%), а на групата
чугун, желязо и стомана – със 152.4 млн. евро (18.3%).
Експортът към Сингапур и Украйна се увеличава през 2013 г., а за Белгия и
Испания намалява. По начин на използване принос за увеличението на износа за 2013 г.
на годишна база имат групите суровини за производство на храни (нарастване с
504.9 млн.евро, 31%), резервни части и оборудване (със 179 млн. евро, 22.4%) и цветни метали (със 145.6 млн. евро, 7%). Износът на групата чугун, желязо и стомана намалява на годишна база със 102.9 млн. евро (15.1%), а на електричество с 51.4 млн.
евро (14.4%).
По стокови групи най-голямо увеличение на износа за 2013 г. на годишна база се
наблюдава при житните растения – нарастване с 342 млн.евро (44.2%), електрически
машини и апарати – с 296.9 млн.евро (22.6%), маслодайни семена и плодове – със
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172.7 млн. евро (31.7%), ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми – със
143.1 млн. евро (10.6%) и мед и изделия от мед – със 120.8 млн.евро (6.1%). Износът
на групата чугун, желязо и стомана се понижава на годишна база със 102.9 млн. евро
(15.1%), а на оптични измервателни или контролиращи инструменти и апарати – с
56.6 млн. евро (22.3%).
За януари-септември 2014 г. на годишна база износът на България е намалява с
415 млн.евро. Износът към страните от Европейския съюз се е увеличил, а към страните извън него е намалял на годишна база с 10,7%. Основен принос за намалението
на експорта за януари–август 2014 г. на годишна база имат групите петролни продукти
(спад с 476.6 млн. евро, 23.4%), суровини за производство на храни (с 345.8 млн. евро,
24.3%) и цветни метали (със 119.4 млн. евро,7.4%). Нараства износът на групи други
инвестиционни стоки – с 91.3 млн. евро (17.5%), други потребителски стоки – с
86.5 млн. евро (19.1%) и лекарства и козметика – със 79.2 млн. евро (15.3%).
По стокови групи най-голямо понижение на износа за януари-август 2014 г. на
годишна база се наблюдава при минерални горива, минерални масла и продукти от
тяхната дестилация – спад с 459.2 млн. евро (20.5%), житни растения – с 212.2 млн.
евро (29.6%), мед и изделия от мед – със 130.5 млн.евро (8.6%) и маслодайни семена и
плодове; разни видове семена – със 126.5млн. евро (25.9%). Износът на групата ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми се увеличава на годишна база с
90 млн. евро (8.4%), както и на електрически машини и апарати – с 82.3 млн. евро (7.3%).
Вносът на България от 2009 г. до 2014 г.
През последните години в страната се внасят повече стоки от страни извън Европейския съюз, само за 2014 г. делът от общия внос на България е 50,1% от страни в
Европейския съюз и 49,9% от страни извън него. В страната се внасят основно суров
петрол и природен газ, машини и оборудване, метали и руди, химикали и пластмаси,
горива, минерали и суровини. Най-голям е импортът от Русия следван от Германия,
Италия, Румъния, Гърция, Турция и Испания.
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През 2009 г. намалява импортът на годишна база от Русия с 43,5%, Украйна с
57,1%, Турция с 34,7%, както и от страните от Европейския съюз на годишна база с
30,7%. Основен принос за намалението на вноса през 2009 г. има групата суров петрол и природен газ (намаление от 1 729.8 млн. евро,42.4%).
Намалява и вносът на групите транспортни средства (намаление от 980.4 млн.евро,
63%), чугун, желязо и стомана (намаление от 806.1 млн. евро, 63.1%), машини, уреди
и апарати (намаление от 807.3 млн. евро, 36.9%), на групите цветни метали (намаление от 342.7 млн. евро, 56%) и руди (намаление от 301.5 млн. евро, 35.1%), а вносът на
автомобили намалява на годишна база с 352.2 млн. евро (68.8%).
Увеличаването на вноса за 2010 г. идва от групите руди (увеличение със 190.6 млн.
евро, 28.6%), суров петрол и природен газ (увеличение с 437.1 млн. евро, 18.6%) и
цветни метали (увеличение със 188.7 млн. евро, 68.2%). Вносът през 2010 г. на групата машини, уреди и апарати намалява със 177.1 млн. евро (12.8%). Импортът от Русия,
Турция и Румъния нараства, а от САЩ и Казахстан намалява.
При импорта през 2011 г. се наблюдава увеличение на вноса при групите суров
петрол и природен газ (увеличение с 665.4 млн. евро, 23.6%), суровини и материали –
други (увеличение с 365.9 млн. евро, 29.1%), масла (увеличение с 333.2 млн. евро,
44.4%) и чугун, желязо и стомана (увеличение с 309.7 млн. евро, 52.8%).
През 2012 г. увеличение на вноса имат групите суров петрол и природен газ
(увеличение с 901.6 млн. евро, 25.8%), резервни части и оборудване (увеличение с
425.3 млн. евро, 46.6%), инвестиционни стоки – други (със 161.6 млн. евро, 25.4%),
машини, уреди и апарати (със 128.9 млн.евро, 9%) и транспортни средства (със 123.3
млн. евро, 15.5%). Намалява вносът на групите чугун, желязо и стомана (със 121.9 млн.
евро, 13.6%) и руди (с 96.7 млн. евро, 6.8%). Импортът на годишна база от Русия е
нараснал с 1 214 млн.евро.
За нарастването на импорта през 2013 г. основен принос имат групите машини,
уреди и апарати (увеличение с 298.6 млн. евро, 19.2%), руди (с 214.4 млн. евро, 16.4%)
и масла (със 179.3 млн. евро, 16%). Намалява вносът на групите резервни части и оборудване с 466.7 млн. евро (34.8%) и суров петрол и природен газ с 378 млн. евро
(8.6%).
По стокови групи за 2013 г. спрямо 2012 г. се наблюдава увеличение на вноса
при групи: ядрени реактори, котли, машини,апарати и механизми – с 297.8 млн. евро
(16.1%) и руди, шлаки и пепели – с 214.4 млн. евро (16.4%). Вносът на групата електрически машини и апарати отбелязва спад с 482.1 млн. евро (20.8%), а на минерални
горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация – с 281.5 млн. евро.
През 2014 г. принос за нарастването на импорта на годишна база имат групите
транспортни средства (ръст със 118.8 млн. евро, 18.7%), машини, уреди и апарати (със
106.2 млн. евро, 8%), други инвестиционни стоки (със 72.7 млн. евро, 12.5%) и други
суровини и материали (с 61.3 млн. евро, 5.2%).
Намалява вносът на групите суров петрол и природен газ (с 522.3 млн. евро,
17.9%) и руди – със 141 млн. евро (13.7%). Най-голямо увеличение на вноса се наблюдава при следните стокови групи: автомобилни превозни средства – със 126.8 млн.
евро (14.4%), ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми – със 121.5 млн.
евро (7.9%), фармацевтични продукти, електрически машини и апарати.
Спад през 2014 г. отбелязва и вносът на групите минерални горива, минерални
масла и продукти от тяхната дестилация – с 489.3 млн. евро (12.3%) и на руди, шлаки
и пепели – със 141 млн. евро. Намалява импортът от Русия, но се увеличава от Китай,
САЩ и други региони.
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Динамика на износа и вноса на България за периода
от 2008 г. до 2014 г.

От страната през периода 2009 г. – 2014 г. се изнасят – цветни метали, суровини
и материали, суровини за производство на храни, резервни части и оборудване и петролни продукти. За 2014 г. се наблюдава ръст на лекарства и козметика, електрически
машини и апарати, както и на ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми.
За същия период се внасят повече – транспортни средства, суров петрол и природен
газ, машини уреди и апарати, суровини и материали. За 2014 г. се наблюдава ръст на
автомобилни превозни средства, ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми и фармацевтични продукти.
България е на първо място в света по износ на слънчогледови семена. Най-голяма част от експорта е за Нидерландия, Турция, Франция, Португалия, най-добри цени
постигаме в Германия и Великобритания. На 11 място е страната в света по износ на
пшеница и царевица. През 2012 г. слънчогледовите семена заемат все повече пазарни
ниши, ръстът за 2013 г. спрямо 2012 г. е 46%.
Износът на медикаменти бележи 23% средногодишен ръст за периода 2009 г. 2013 г. при ръст на световния внос 3%. Русия и Германия формират 40% от износа ни.
За периода 2009 г. – 2013 г. средногодишният ръст за електрически табла ниско напрежение е 33%, а за периода 2012 г. – 2013 г. се е увеличил с 58%. Износът е основно
за Германия, Франция, Китай и Полша.
През последните години при някои стоки, например маслодаен слънчоглед за
износ, ръстът в стойността изпреварва ръста в количеството. Което показва, че част от
нарастването на износа се дължи на повишени цени, а не на повече произведена и изнесена продукция. Общите приходи от износа и общите разходи за вноса се променят
в зависимост от физическия обем и цената на стоките.

461

ХVI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХI, 2015

Заключение
България попада в групата на развиващите се страни. Това са страни, които не са
достигнали значителна степен на индустриализация, с висок или среден индекс на човешко развитие (България в тази категория заема 57 място). Тя е с отворена пазарна
икономика, средно развит частен сектор и малък брой държавни предприятия. В света
по износ е на 67 място, а по внос на 65 място по данни за 2013 г.
През периода 2009 г. – 2014 г. България изнася предимно стоки с ниска добавена
стойност – суровини и материали, както и суровини за производство на храни. За 2014 г.
се наблюдава ръст на износа на лекарства и козметика. Страната внася инвестиционни
стоки – транспортни средства, машини, уреди и апарати, суров петрол и природен газ.
Наличието на суровини, евтината работна сила са естествената основа на сравнителните предимства. Те обаче могат да се реализират само тогава, когато производственото специализиране е експортно. Увеличаването на износа се отразява върху търсенето на местните производствени ресурси и нарастването на производството. Влияе
на заетостта, повишава доходите и потреблението на населението. Ориентирането на
производството към експорта, означава да се произвежда това, което другите държави
желаят да закупят. При наличието на силна конкуренция в лицето на развитите страни
за България е добре да се специализира в производството на резервни части и оборудване. За да може да се конкурира на международния пазар, качеството на продуктите
трябва да е на високо ниво. За постигането на тази цел, държавата трябва да подпомага развитието най-много на Научно-изследователската и развойна дейност.
Ако търговският баланс за определена година е отрицателен, това не означава,
че всички сектори в икономиката са нетни вносители, на отраслово ниво е възможно
през определена година търговското салдо на даден сектор да бъде отрицателно поради вноса на една единствена фирма. Участници в търговията са фирмите и индивидите, а увеличеният експорт или импорт отразява мотиви и решения на микро ниво.
Държавните институции имат регулативна роля по отношение на международната
търговията и би трябвало да я подпомагат. Основни бариери при експорта на България
са митническите политики, налагани от някои развити държави. Налагането на повисоки вносни мита върху завършени или високотехнологични продукти пречат на
страната ни да развива производството си в съответната област и на икономическото
ни развитие и растеж. Ролята на държавата е в създаването на по-благоприятна среда
за правене на бизнес, чрез инструментите на макроикономическата политика.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

www.bg.wikipedia.org
www.bnb.bg
www.cia.gov
www.darikfinance.bg
www.nsi.bg
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