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НАГРАДЕНИ ДОКЛАДИ

РЕДУЦИРАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА ПРИ РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦА СЪС СОП В ГРУПОВА РАБОТА
С АРТ ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ
Елена Пенева Кортезова
Бургаски свободен университет

REDUCING ANXIETY WITH PARENTS OF CHILDREN WITH SEN
(Special Educational Needs) IN GROUP WORK WITH ART
THERAPEUTIC TECHNIQUES
Elena Peneva Kortezova
Burgas Free University
Специално отличие
Abstract: The research is carried out between May and November 2015. It studies the
correlation between art therapeutic activities and reduction of anxiety in parents of children
with special needs and disabilities. A content analysis of products of participants' written
communication during the art therapeutic process has been done. Words with positive and
negative connotation are brought out and compared in frequency. The analysis also
illustrates the recurrence of themes and subject matter and draws universal values in
experiences.
Keywords: anxiety, parents, children with SEN, Art Therapy

Целта на представеното изследване е да се докаже, че груповите арт терапевтичните методи редуцират нивата на тревожност при родители на деца с увреждания и проблеми в развитието
Децата с проблеми в развитието се различават от всички останали деца по това,
че им предстои повече работа в живота. И ролята на родителите в това е основна.
Проблемът на детето е проблем на цялото семейство. В това семейство се ражда,
отглежда и възпитава дете, което не е като другите. Неговите родители са тези, които
преминават през болезнения процес на узнаване на този факт и всички произтичащи
от това последствия. В семейството самото дете се учи да живее и да се бори с ограниченията си. Там то трупа опит, добър или лош и след това го пренася в широкия
свят.
В литературата, посветена на проблемите на децата с проблеми в развитието традиционно се акцентува на въпроси, свързани с психологичните и когнитивни особености на тези деца, а техните родители с нелекия им проблем, включващ в себе си
фундаменталните и универсални въпроси за страданието, вината, любовта, загубата,
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стреса и адаптацията, остават в сянка. Пренебрегва се въпросът за обратният ефект,
който родителският проблем – преживяването и обгрижването на аномалното дете,
има върху цялостното развитие на самото дете, върху личността на родителя и функционирането на семейството. Раждането и отглеждането на дете с аномалии развитието представлява специфична психотравмена ситуация в семейството, в резултат на
което настъпват редица негативни личностни изменения у родителите и понякога промени в съпружеските им отношения. За много от родителите това е катастрофално събитие, което нарушава обичайния ход на живота и поражда трайното съществуване на
редица трудности и отрицателни емоционални състояния [10].
Наблюдават се няколко типични родителски реакции, свързани с проблема на
детето. Някои родители приемат проблема като диагноза „без надежда”, а други напълно го отхвърлят с увереността, че „му няма нищо и ще го израсте”. Срещат се както обсебващи и свръхгрижовни родители, така и родители, неглижиращи детето и
неговите нужди. Често се проявява и друг проблем – ролята на бащата, която в много
случаи е неясна, като на страничен наблюдател. В голяма степен майката е активния
участник в цялата дейност по отглеждането, възпитанието и организирането на ежедневните дейности на детето с проблем в развитието.
Всички тези реакции са индикация за проблем, свързан със самите родители, а
именно тяхната тревожност. Проблемът за тревожността в нашето съвремие не е нов
и е изключително актуален. Но нека си представим, че върху тежестта на нормалното
ежедневие прибавим и тежестта на мислите и притесненията, свързани с грижите по
отглеждане на различно дете. Тези родители често изпитват разочарование от неизпълнени надежди, предизвикани от разминаването между очаквания и реален образ на
детето. Доминиращи са чувствата на гняв, срам, самота и обреченост. Изследвания в
тази насока сочат, че такива родители се характеризират с подчертано намалена комуникативност и интровертност, повишена емоционална нестабилност, завишена тревожност, депресивно настроение и социална импотентност[9]. Тези тенденции по
правило са по-изразени при майките, отколкото при бащите. Това не е изненадващо
като се има предвид, че в българското семейство традиционно майката е тази, която
поема основната роля, а съответно и отговорност за „раждането”, отглеждането и
възпитанието на децата. Понякога конфликтите между родителите се задълбочават и
семейството може да се разпадне. И когато повишената тревожност на родителите
преминава към детето, пораждайки у него състояния на необясним дискомфорт, то
затворено в ограниченията на собствения си проблем, често губи всички шансове да
намери път за участие в живота на обществото.
Налагащият се извод от всичко това е, че работата с родителите, с цел помагайки
им да намерят начини да се справят със своята тревожност и силни негативни емоции
е най-важната част от работата с деца с проблеми в развитието.
Карл Г. Юнг е смятал, че преживяването на изкуството е основата на себепознанието и е вярвал, че себепознанието води до лекуване[3]. Идеята, че изкуството е безопасното средство за изразяване на емоциите, че то никога не е погрешно и притежава
изцелителен ефект върху хората е в основата на арт терапевтичния процес. Практически всеки човек, независимо от възрастта си, културния си опит и социално положение може да участва в арт терапевтична работа. Тя не изисква никакви специални
умения от участниците. Почти всеки като дете е рисувал, конструирал и играл[8]. Арт
терапията няма ограничения и противопоказания за участниците, a eдин от най-важните ефекти от дейностите, свързани с изкуство е техния релаксиращ характер.
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Инструментариум
Разработихме цикъл арт терапевтични занимания с релаксационен характер,
който продължи 6 месеца в периода май-ноември 2015 г.
Тревожността при родители на деца с проблеми в развитието е изследвана чрез
въпросника за тревожност като състояние и като черта по Ч.Спилбъргър
Използваните арт терапевтични методи в разработения цикъл от занятия с
родителите са на основата на методите на изобразителните изкуства: рисуване,
скулптура, моделиране, изработване на колаж от подръчни хартиени изделия (списания и вестници). Материалите са: водни бои, текстил, гланцова хартия, глина, стари
вестници и списания, моливи и флумастери.
В хода на практическите задачи, на участниците беше предложено да съставят и
запишат кратки текстове, с които да опишат творбите си или преживяванията си. Продуктите от писмената комуникация на участниците са подложени на индивидуален и
групов контент-анализ.
Постановка на изследването
В изследването доброволно участват 21 родители на деца с проблеми в развитието, които посещават логопедичен център , жени на възраст от 26 до 44 години.
Логопедичният център се намира в гр. Бургас и всяка година приема за корекционна работа около 60 деца на възраст от 3 до 18 години. Изследването стартира с 21
участника , в последствие по различни причини отпаднаха 7 участника. Обобщени са
резултатите за 14 участника, които са завършили процеса.
Изследването на тревожността по методиката на Спилбъргър се проведе в логопедичния център. Първата част от изследването е извършена през м.май 2015 година,
непосредствено преди стартиране на цикъла арт занимания. Втората част се проведе
през м. юли, непосредствено след проведено арт занимание. Третата част – през
м. ноември, непосредствено след приключване на пълния цикъл арт терапевтични
занятия.
Самите арт занимания стартират в средата на м. май и приключват в края на
м. октомври 2015 година или работата с родителите беше с продължителност 6
месеца. Участниците са разделени на 4 групи по 5 души, като в последствие групите
са 3 по 4-5 души.
Резултати
За целите на изследването бе извършен както количествен, така и качествен
контент-анализ на продуктите от писмената комуникация на участниците, който се
разделя на две основни групи: индивидуален и групов контент-анализ.
Основните критерии, по които се прави анализа на текстовете при индивидуалното изследване са използваните от участника изразни средства, края на историите,
които разказва и способността за саморефлексия, която проявява в писмените си работи по време на арт терапевтичния процес.
Представяме един примерен индивидуален анализ:
Текстове, създадени от участничката:
„Бъди много добра майка. Не се карай и сърди на децата си. Обичай ги и целувай
постоянно. Яж всеки ден киндер-шоколадово яйце, и пий швепс портокал…., и сладолед. Купувай си лакове за нокти всички цветове. Лакирай се! Карай колело, и не се карай с никого. Храни птичките.”
„Искам да разбера уроците си в този живот, разбирам част от тях…обичам и съм
благодарна имам спокойствие и искам здраве за хората, душите, които обичам”
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„Куклата се казва Лейла. Има нужда от мир, любов, тишина. Помага и нейния
възлюбен Зюмбюл ага. Желанията й се изпълняват винаги.”
„Лястовичка съм, бяла. И ….черна. По-различна от останалите. Понякога чувам
подигравките им, тогава обръщам бялата си половина към тях. Те млъкват. Чудя се
защо така съм се родила. Обичам да съм бяла. Бялото е добро, красиво, успокояващо.
Срамувам се от черната си страна…ах заваля дъжд…намокрих се, не мога да летя, ще
се скрия…Вече е утро, ще полетя малко за храна…всички ме гледат, ох омръзна
ми…Поглеждам се, ах, черното го няма, дъждът е отмил черната ми страна….Обичам
да съм бяла…
„Изхвърлям сравнението,лошите мисли, гордостта си, срам. Благодаря ти Господи, че ми даде тези чувства – срам, гордост. Нямам нужда вече от тях, нека излезнат
от душата ми. Научих урока си. Благодаря!”
В използваните изразни средства с особена честота се отбелязва употребата на
императивни глаголни форми – „бъди”, „обичай”, „целувай”, „яж”, „купувай”, „лакирай се”, „храни”. Отчита се оригиналност на изказа, в който са изразени прости, сами
по себе си неща: „Купувай си лакове за нокти всички цветове!”, „Храни птичките.”
Използването на омоними в един и същи израз придава лек хумор в изказването:
„Карай колело и не се карай с никого.” В разказа на куклата са използвани арабски
имена – Лейла, Зюмбюл ага, които придават романтичност и екзотика. В разказа на
птицата – лястовица е активирано традиционното символично значение на бялото –
чистота и доброта. Бялото и черното обикновено е в противоборство, но не и тук; има
срам от черното. Историята е разказана много литературно. Историите, които разказва
завършват винаги позитивно: „Храни птичките.” „Желанията и да се изпълняват
винаги.” „Обичам да съм бяла.” „Благодаря!”. Наличието на способност за саморефлексия на участничката се открива във всички съчинения, още от първия текст, в
който категорично показва своята формула за щастлив живот както и във втория разказ на куклата, която иска да разбере уроците си в този живот. В историята на птицата
има размишления върху темата за предназначението в живота, за мисия – „Чудя се
защо така съм се родила” и отново се въвежда темата за различието: „по-различна от
останалите”. В текста, свързан с освобождаване от старото проличава искрена
благодарност и искреност за изпитанията и житейските уроци.
Резултати - тест Спилбъргър:
Месец
май
ноември
Контролно след арт занимание

S-тревожност
52
47
22

Т-тревожност
43
42
-

В началото е отчетена висока S-тревожност, която в края на периода спада до
умерена. Т-тревожността в началото също е висока, а в края спада до умерена в редукция с 5 пункта. S-тревожността след арт терапевтично занятие е ниска.
В груповият анализ са разгледани всички писмени творби на участниците и от
получената съвкупност от 4089 думи са изведени отделните категории, които показват
повторяемостта на значимите теми и сюжети, както и извеждане на общочовешки
ценности в преживяванията.
Допускаме, че думите с най-голяма честота кодират категориите на основните
теми. Групираме категориите в основни теми по общ елемент в смисъла.
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Основните значими теми за участниците са: семейство, здраве, личностна реализация, потребност от обич, подкрепа, спокойствие, щастие, безгрижие, като темата за
материалните неща в живота е незначително застъпена в разказите.
Друго, което прави впечатление в писмените задачи по тази тема е употребата на
множество глаголи в императивна/заповедна/ форма. Императивите са глаголни форми, използвани, за да се обърнем към някой или да дадем заповед за нещо. Те се използват в 2 л.ед. и мн. число. Именно чрез императивните форми се реализира желанието на говорещия посредством речта си да въздейства по определен начин върху
слушателя.
Честата употреба на императиви в текстовете говори за наличие на необходимост, неизбежност, задължителност. По-често са използвани прости форми: „Бъди!”,
„Яж!”, „Запази!”, „Помни!”. „Прави!”, „Вярвай!”, както и в отрицателна повелителна
форма : „Не се карай!”, „Не се сърди!”, от което може да се направи извод , че водещи
в текстовете са позитивните послания, които участниците отправят към себе си.
Всяка история завършва с поука, която е свързана с общочовешки ценности и
потребности: грижовност, любов, уважение, подкрепа, устойчивост, различие, съдбовни обрати, стремеж към красота, като най-често темите са свързани с обрати, превратности и запазване на живота, както и обновление, и ново начало.
В някои от историите има само наченки на сюжет, докато при други има разгърната и завършена история. Сюжетите имат най-често линиите, свързани с наранено,
безпомощно малко, както и помощ и загриженост за другия.
Основната тема за участниците, която е свързана с усещането за безопасност и
потребностите им е темата за сигурността и спокойствието. Спокойствието се свързва
с липса на тревожност и може да се направи заключението, че за хората, участвали в
цикъла арт терапевтични занимания е най-важно да намерят начин да преодолеят
своята тревожност.
От писмените работи са извадени 330 думи, разделени в 26 категории, с които се
отбелязват значимите теми в разсъжденията на участниците и са подредени според
честотата, в която се проявяват в текстовете (таблица 1):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Категория
Обич/любов
Спокойствие
Дете
Живот
Нужда
Майка
Щастие
Семейство
Желание
Къща
Мечта
Здраве
Сам

Брой
31
23
21
21
21
19
17
17
17
14
13
13
12

%
9.4
7.4
6.3
6.3
6.3
5.8
5.1
5.1
5.1
4.2
3.9
3.9
3.6

№
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

15

Категория
Свобода
Благодаря
Море
Татко
Страх
Сигурност
Тъга
Вяра
Тишина
Подкрепа
Мир
Закрила
Беззащитен

Брой
11
11
10
10
8
7
7
6
6
5
4
3
3

Таблица 1
%
3.3
3.3
3
3
2.4
2.1
2.1
1.8
1.8
1.5
1.2
0.9
0.9
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От така получените резултати може да се направи извод, че най-значимата за
участниците тема е темата за любовта, на първо място, след което се нареждат темите
свързани със спокойствието, децата, живота като цяло и техните потребности и
нужди. Темите свързани със семейството се определят от обобщението на думи като:
„майка”– 5.8%, „семейство”– 5.1%, „татко”– 3% и представляват значителен общ
процент от изведените думи – 13.9% .
В отделно изследване е извършен количествен контент-анализ, при който е използвано конотативното значение на използваните думи.
Конотативното значение на думата е второстепенното, определено от контекста
значение на думата. То е субективното, произтичащо от емоционалното или свързано
с опита асоцииране и се отличава в определена или дори в съществена степен от речниковото значение на думата.
За целта ще бъдат извлечени от текстовете само думите, които имат положителна и отрицателна конотация и ще бъдат съпоставени двете групи.
От текстовете са взети под внимание общо 1376 думи, които имат положителна
или негативна конотация за участниците. При разглеждане на текстовете се има предвид значението, което влага конкретният участник при използването на определена
дума, в рамките на контекста. Оказва се, че някои думи могат да се употребят както в
позитивна конотация, така и в негативна. Например в израза: „Карай колело и не се
карай с хората!” . В случая става въпрос за употреба на омоними, при която първата
дума е натоварена с позитивна конотация за участника, а втората – с негативна. В някои случаи суми, които по принцип носят позитивен смисъл, може да са употребени в
негативна конотация за участника в контекста на неговата писмена задача. Например:
„И се пази от доброжелателите си!” В този израз, думата „доброжелатели” е употребена в негативен за участника смисъл.
Умалителни съществителни и прилагателни имена като „крилце”, „слабичко”,
„гларусче” са причислени към категорията думи с позитивна конотация, а някои от
думите са амбивалентни – по принцип изразяват позитивни емоции, но могат да се
определят като такива с негативна конотация от контекста в примери като „да се
ядосваш за детски любови..”, „пази се от най-добрите си приятели”
Някои думи, изведени от контекста имат неутрален характер, но разгледани в
съдържанието, добиват позитивен или негативен характер.
Разпределението е показано както за всеки от участниците поотделно, така и в
обобщен вариант (таблици 2 и 3).
Представено е съотношението на употребените думи в позитивна и негативна
конотация за всеки участник, според броят им като части на речта и за групата като
цяло.
От така представеното разпределение на думите с позитивна и негативна конотация, може да се направи извод, че съотношението е в полза на позитивните думи и това се отнася за всеки от участниците, като се запазва и при употребата на определения
брой думи, разгледани като части на речта.
По-големият брой думи с позитивна конотация се наблюдава при всички участници, независимо от индивидуалния общ брой на изведени думи.
В таблица 3 са представени обобщените резултати от изследването на употребата на думи с позитивна и негативна конотация.
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Общ брой думи

А.С.

40

30

34

104

17

9

26

52

156

2

В.Д.

20

13

14

47

11

5

22

38

85

3

В.Д.

36

9

26

71

10

1

5

16

87

4
5

Г.Г.
И.

20
50

12
20

8
35

40
105

13
10

3
5

7
9

23
24

63
129

6

К.Д.

22

14

9

45

8

5

6

19

64

7

Л.Л.

32

14

25

71

12

5

14

31

102

8

М.М.

36

11

18

65

4

1

7

12

77

9

М.М.

36

15

19

70

6

3

7

16

86

10
11

М.Х.
М.К.

39
23

23
6

26
21

88
50

9
5

18
1

16
2

43
8

131
58

12

М.З.

44

31

17

92

8

8

8

24

116

13

Р.С.

34

9

11

54

9

3

3

15

69

14

Я.З.
Групова
задача

22

6

15

43

7

1

7

15

58

45

38

10

93

2

-

-

2

95

499

251

288

1038

131

68

139

338

1376

15

Общо

Глаголи

Общо - думи

Прилагателни имена

Съществителни имена

Общо + думи

1

Участник

+
Глаголи

+
Прилагателни имена

+
Съществителни имена

Таблица 2

Таблица 3
Категория
Съществителни
Прилагателни
Глаголи
Общо

Позитивна конотация
Брой
%
499
79.2
251
78.7
288
67.4
1038
75.4

Негативна конотация
Брой
%
131
20.8
68
21.3
139
32.6
338
24.6

Общо
630
319
427
1376

От резултатите става ясно, че разпределението на думите с позитивна и негативна конотация в писмените работи на участниците, броят на употребените думи, натоварени с позитивна конотация са 3 пъти повече от тези с негативна, с което се доказва, че арт терапевтичните занимания редуцират тревожността, което и беше заложено в хипотезата на изследването.
17
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В таблица 4 са представени обобщените резултати при изследването на ситуативната и личностната тревожност за групата. Съпоставени са нивата на S-тревожност
и Т-тревожност на участниците в началото и в края на проведения цикъл арт терапевтични занимания. Представени са и нивата на контролното измерване на S-тревожност след арт терапевтично занятие.

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

Таблица 4
ИнициSSSТТали
тревожност тревожност тревожност тревожност тревожност
начало
край
контролна
начало
край
А.С.
44
28
24
45
41
В.Д.
38
37
20
39
32
В.М.
47
32
25
47
49
Г.Г.
40
35
23
42
39
И.П.
37
33
24
38
38
К.Д.
56
51
32
52
49
Л.Л.
52
47
22
43
42
М.Д.
54
36
30
38
46
М.З.
39
31
34
44
36
М.К.
56
47
31
42
29
М.М.
28
24
20
36
32
М.Х.
39
28
21
52
35
Р.С.
26
23
24
35
33
Я.З.
62
33
22
38
33

Тези данни показват, че нивата на S-тревожността спадат при всички изследвани
лица в края на периода, след приключване на арт терапевтичните занимания.
Нивото на S-тревожност при проведено контролно изследване след арт терапевтично занятие при 11 участници стига до ниско, а при останалите – до умерено
(между 30 – 34 ). При тези участници са отчетени първоначално високи нива на S-тревожност.
Наблюдава се спад в нивата на Т-тревожност при 11 от участниците в края на
отчетения период. При една участничка се запазва нивото на Т-тревожност, а при две
се отчита повишаване на нивото на Т-тревожността, което може да се интерпретира с
твърдението, че в живота на човек участват множество фактори, които остават неконтролирани и не са предмет на настоящото изследване.
Изводи
От индивидуалния контент-анализ на текстовете, създадени от участниците в изследването, може да се обобщи, че най-често използваните изразни средства при
описанията са: епитети, метафори, сравнения и олицетворение. В текстовете с найголяма честота се срещат императивни и модални глаголи, което се свързва с усещане
за задължителност, принуда, необходимост и настойчивост на действията. В по-голямата част от текстовете завършекът на историите е позитивен и се наблюдава развитие на способността за саморефлексия при участниците в процеса на арт терапевтичните занятия.
От груповия контент-анализ на текстовете могат да се направят изводи, че основните теми, свързани с преживяванията на участниците са: здраве, личностна реализация, семейство и потребност от обич, подкрепа и спокойствие. Темата за приро18

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

дата е основна в текстовете и се свързва с темата за спокойствието, безгрижието и
щастието. Сюжетите имат линии, свързани с „наранено и безпомощно малко”, както и
с „помощ и загриженост за другите”.
Отчетени са три пъти повече използвани думи с позитивна конотация, в сравнение с тези, натоварени с негативна, което е доказателство, че в арт терапевтичните
занимания се редуцира силно нивото на стреса и участниците имат възможност чрез
процеса на творчество да активират в себе си позитивни мисли и нагласи.
Отчита се умерена до висока степен на нивата на S-тревожност при участниците
в началото на проекта, които се редуцират при всички участници в края.
Стойностите на нивата на S-тревожност, отчетени контролно след поредно арт
занятие при всички участници са редуцирани, като при по-голямата част са в рамките
на ниските нива.
Това дава основание да се твърди със сигурност, че намесата с арт терапевтични
методи повлиява нивата на S-тревожност, като ги редуцира чувствително. При повечето участници се регистрира редуциране на нивата на Т-тревожност.
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МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИ ТЕМИ В
БЪЛГАРИЯ (ПРОУЧВАНЕ НА ОНЛАЙН МЕДИИ ЗА ПЕРИОДА
АВГУСТ-ОКТОМВРИ 2015)
Добромир Добринов Узунов
Бургаски свободен университет

MEDIA COVERAGE OF ETHNIC TOPICS IN BULGARIA
(RESEARCH OF ONLINE MEDIA IN THE PERIOD
AUGUST – OCTOBER 2015)
Dobromir Dobrinov Uzunov
Burgas free university
Първа награда
Bulgarian online media covers ethnic minority issues, and to formulate recommendations
for said media outlets to improve their journalistic work. The study uses the social
journalism theory to formulate qualitative and quantitative criteria for the media, and
incorporates analysis of six Bulgarian and one British media sources for the purposes of
comparative analysis. The findings of the research and the analysis will allow us to
understand how to better improve the coverage of ethnic minority issues in Bulgarian
media.
Key words: media, ethnicity, minority, Bulgaria, online, United Kingdom, issues, coverage,
research, 2015

Концептуална и теоретична рамка
В забързаното и информационно натоварено ежедневие на 21-ви век, все потрудно се оказва за повечето хора да си създадат ясни и обективни картини за личности, събития и феномени, които не са в директен досег с тяхното ежедневие. Освен ако
не сме си поставили като професионална, интелектуална или научна задача да изследваме определен сегмент от социалната реалност, много често ние сме оставени на милостта на медиите да диктуват информационните и социални приоритети в нашето
съзнание. Четвъртата власт е натоварена с тежката задача да пресява, описва и артикулира само най-важната за обществото информация, а обществото й се доверява, изхождайки от позицията, че съвременните медии са социално отговорни и обективни.
Разбира се, до голяма степен това наистина е така – медиите са основен стълб на
всяка една демокрация, като коригират и описват безпристрастно поведението на политическия елит, създават релевантна и добре информирана рамка на дневния ред и
отразяват обективно всички аспекти на обществото, в което живеем. И все пак, няма
перфектна демокрация и няма перфектни медии. Един от големите съвременни проблеми на медиите е именно начинът, по който те не само формират социалните приоритети на едно общество, но и как самата информация е отразена.Един от големите
20

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

съвременни проблеми на медиите е именно начинът, по който те не само формират
социалните приоритети на едно общество, но и как самата информация е отразена.
Изначалната мотивация на това проучване тръгва от принципите на обективност,
етика и професионализъм в журналистическия бранш, без които процесите на субективното изкривяване на социалната реалност ще продължат. Изследователският акцент е върху това, как медиите отразяват теми за етнически проблеми и конфликти,
по какъв начин ги подреждат в дневен ред и каква социална реалност се опитват да
конструират. За разлика от повечето научни трудове по темата, фокус на това изследване няма да бъде пресата, а онлайн медиите.
Вземайки предвид дигитализацията на печатни и телевизионни медии, както и
повишаващата се употреба на Интернет от страна на аудиторията, основен предмет на
това изследване ще бъде как онлайн медиите отразяват и описват етнически малцинства в контекста на социални проблеми. В днешно време така наречените „нови“
медии в лицето на онлайн информационни сайтове стават все по-търсени от страна на
аудиторията като основни средства да информират за релевантни събития и проблеми. Макар че до някаква степен децентрализираният и разнороден характер на самите
уебсайтове разбива концепцията за внимателно подреден дневен ред, все пак голямо
количество информация по етнически теми е представена в онлайн медиите и затова
те ще бъдат основен предмет на нашето изследване.
Вземайки предвид конкретни академични проучвания и социологически данни,
това изследване проверява хипотезата, че медийното отразяване на етнически теми и
проблеми в България от онлайн медии е повърхностно, небалансирано и склонно
към утвърждаване на вече установени стереотипи с цел търсене на сензационност.
Така медиите не изпълняват своята роля на социален балансьор, и не предоставят
нужната комуникационна платформа за един информиран, плуралистичен и
конструктивен диалог. В проучванео се използват няколко метода за анализ и проучване на медийни материали, заети и вдъхновени от вече проведени медийни проучвания. Тези методи са: медия мониторинг, контент-анализ, интервю, SWOT-анализ и
проучване на литературни източници.
Директно свързана с медиите разбира се е журналистиката, професионалният
бранш директно обвързан с работата на масмедиите. Журналистиката е „основната
или извършвана като допълнителна работа професия на хора, които се занимават със
събирането, преглеждането, проверката и разпространението на новини или свързаните с актуални събития коментари, чрез медиите“ [1]. По-конкретно тя се състои в „откриването на различни неща и разказването за тях“ чрез вестници, радио, телевизия
или интернет и в този смисъл не се разбира като продукт, а като процес.
Тук говорим за една социална журналистика, чийто смисъл можем да определим близък и до плуралистичната журналистика – че медиите са средата, в която
могат да се чуят многото гласове, да се представят различни гледни точки, да се
съизмерят множество позиции, така че решенията в обществото да се взимат след задължителен компромис [1]. Днес социалната журналистика е журналистиката на многото гласове, позволява на медиите да се превърнат в активна социална и политическа трибуна, от която представителите на различни социални, политически и етнически групи да могат да изкажат своите стремежи, очаквания и цели.
В случая тази парадигма ще допринесе за нашата концептуална рамка, защото
интернет средата и онлайн медиите са предразположени към плурализъм – глобалната
мрежа е многоканална медийна среда и нейна ценна характеристика е свободният
достъп до най-разнообразна информация [2]. Традиционните медии под шапката на
медийни корпорации пресяват и предлагат информация, която според тях ще заинтригува аудиторията, докато интернет обединява публика и аудитория и дава възмож21
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ност за фокусиране върху информация, която преди не е била достъпна [2]. Това е
още една сериозна причина този труд да подкрепи идеята за социална журналистика и
плуралистични медии в онлайн пространството, като има точно такива очаквания и
етични критерии към тях.
Отразяване на малцинства в медиите
Част от прегледа ни на социологически и академични проучвания включва
мнението на д-р Иво Инджов, който е ръководел пилотен проект на Институт за
модерна политика (ИМП) и Фондация за свобода „Фридрих Науман“ озаглавен „Темите табу в печатните медии – граждански мониторинг“ [3], както и сходният на него
проект на ИМП „Темите табу в българските онлайн медии – 2014г.“ [4]. Според
Инджов и ИМП през последните години състоянието на медийната среда в България
се влошава, като страната пропада все по-надолу в авторитетни международни класации, които измерват степента на свобода на медиите.
Негативни фактори с тази тенденция са свързани с натиска върху четвъртата
власт от политически и корпоративни страни, както и слабата професионална подготовка на голяма част от кадрите и злоупотребата с принципите на журналистическа
етика. Според ИМП, експертите, но все по-често и самата публика, остават с усещането, че някои теми са свръхпропорционално представени и пристрастно оцветени,
като сред темите табу на ИМП се нареждат и теми за ромите, като „случаят Катуница“, „теми отвъд битовата престъпност“ и „какво (не) направи държавата за този
етнос“. Този пилотен проект много добре обособява чувствителните теми в обществото, когато става въпрос конкретно за ромското етническо малцинство.
Взимайки под предвид социологическите данни за най-медийно негативизирани
етнически малцинства в България, обособихме три ключови малцинства, които това
проучване разгледа. Тъй като темата на нашето проучване е медийно отразяване на
етнически проблеми в България, ние се интересуваме основно от тези малцинства,
които са свързани с теми на социална и политическа проблематика. Обособените малцинства ние ще използваме като ориентири в медийния мониторинг, тъй като те найдобре ще представляват отразяването на етнически проблематични теми. Така ние ще
обособим ромите, турците и бежанците като трите ключови малцинства.
Имайки предвид използваните от нас проучвания е пределно ясно защо избираме ромите и българските турци – те най-често попадат под атаки на език на омразата
и притежават добре установени негативни стереотипи. В нито едно от изследванията
обаче категорията „бежанец“ не се открои, макар че в доклада на „Институт Отворено
Общество – София“ езикът на омразата към чужденци и мюсюлмани е нарастнал,
което се свързва с бежанската криза в Европа. Макар че бежанската вълна се състои
основно от сирийци, има достатъчно значителен брой други етноси, за да се въздържим да определим третата ключова категория като „сирийци“.
Онлайн медийно проучване:
Един от най-важните моменти в проучването беше да се определят самите
медии, които ще преминат през медийния мониторинг. Основният критерий беше те
да имат подробен уебсайт, в който да имаме достъп до техният архив на публикации.
Също така голямо значение имаше дали медиите работят извън рамките на уебсайта,
и до колко употребяван е този сайт. Така изследването се извърши върху седем медии –
бТВ, Нова, Дневник, Вести, Днес, Офнюз и „Гардиън“. Бяха анализирани публикации
от тези медии в рамките на три месеца – август, септември и октомври 2015 година.
Също така, с цел сравнителен анализ проучихме и британският формат на онлайн
вестника „Гардиън“ (theguardian.com/uk). Макар че изследването ни се фокусира
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основно върху български медии, все пак искахме да направим съпоставителен анализ
между начина на отразяване на етнически теми в България и в Обединеното Кралство,
да сравним по какво се различават двата типа медии, въпреки очевидните различия на
теми в национален контекст.
Проучването включи шест български медии за период от три месеца, като общо
бяха анализирани и категоризирани 928 български онлайн публикации, извадени от
общо 17 470 публикации за времевия период август – октомври 2015 г. Статиите са
разглеждани единствено в графата „България“, или „новини от страната“ на съответните онлайн страници на медиите, тъй като ние се инересуваме от новините, директно
свързани с България като геополитически субект. От данните разбираме, че относителният дял на етническите статии към общият брой публикувани статии е средно
5.29% С тези данни можем да заключим, че етническите статии са сравнително нисък
приоритет за българските медии, тъй като те съставляват една изключително малка
част от общия обем. Тоест, етническата тема не е основната движеща тема в дневния
ред на медиите като цяло, макар че отделни етнически теми могат да доминират
дневния ред в определени периоди от време.
Със 77% ясно се откроява доминирането на статии от бежанската категория,
което поставя публикациите от тази група на първо място в дневния ред на медиите
по отношение на етническо отразяване. На второ място след тях се нареждат статиите
за ромския етнос с 18%, значително по-малък дял от етническите статии, което оформя темите за ромския етнос като маргинализирани в дневния ред на медиите. На
последно място с 5% са статиите за турския етнос, което посочва, че те почти отсъстват от полезрението на медийното отразяване.
Също така можем да направим анализ и на типологията на статиите, като така
ще обособим основния стил на медийно отразяване в България. Тук имаме предвид
разглеждане на трите основни типа публикации според функцията – дескриптивни,
рефлективни и прескриптивни. Обобщени в процентно съотношение към общия брой
етнически публикации, разпределението на статии по тип можем да изобразим и графично. По графичните данни ясно отделяме дескриптивния, информиращ тип статии
като доминиращи с 62%, което обособява анализираните онлайн медии като предимно фокусирани върху отразяването на събития и новини, и информиране на аудиторията за случващото се. Това разбира се е основната функция на всяка една медия, затова и по-различен резултат би бил изненадващ.
Вторият тип публикации, най-популярен в онлайн медиите, са прескриптивните
с 24%, което обособява изследваните медии като склонни да цитират или изразяват
предписващи план за действие по съответни теми и въпроси. До голяма степен този
процент се дължи на множеството коментари и дискусии около бежанската вълна,
като в повечето случаи предписващите мнения са на политици, журналисти и експерти, а не на самите отразяващи медии.
На последно място с 14% се нареждат рефлективните статии като най-малобройни и слабо изразени. Това показва много ясен приоритет на българските онлайн
медии да се фокусират върху процеса на отразяване, а не върху процеса на анализ.
Действително, и в качествените анализи открихме, че в повечето случаи рефлективните статии са сравнително кратки и по-скоро информиращи и обобщаващи, отколкото
анализиращи (макар че и обобщението на информация е част от рефлективната типология). Единствено изключение прави медията Дневник, чиито рефлективни статии са
значително по-дълги и задълбочени, като не само обобщават информация, но и провокират аудиторията с въпроси и я подканват да се замисли над отразени събития и новини.
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Анализи, свързани с етническите малцинства:
Общо шестте български онлайн медии са публикували 168 статии, свързани с
отразяването на етнически теми и проблеми за ромското малцинство в България, 50
статии свързани с турското малцинство и 710 статии за бежанци – така най-голям дял
статии се падат на бежанците с 77%, следвани от статиите за роми с 18% и статиите
за турци с 5% от всички 928 статии. Също така, изключително ниският интерес на медиите към тези теми за роми и турци може да се дължи на факта, че тези малцинства
са типични за България, не са разглеждани като нещо ново, динамично, заслужаващо
повече внимание. Това в крайна сметка маргинализира ромските и турските теми в
медиите и съответно създава разбиране у аудиторията, че тези проблеми и въпроси не
са важни, те не са висок приоритет за дневния ред на медиите и се отразяват единствено във връзка с конкретни събития. Големият интерес към бежанските теми можем
да обясним най-вече с бежанската вълна през есента на 2015 г., която измести фокуса
от традиционните ни етнически малцинства.
Корпусът от анализирани статии, свързани с бежанците, отразява една изключително сложна и многопластова тема, което ясно личи от множеството разнородни
мнения и данни по темата. Първото нещо, което забелязахме в съдържанието на
публикациите е, че няма общоприета от медиите дума, с която да се опишат преминаващите етноси. Понеже сред мигрантите има най-малко три етноса, които търсят
убежище по различни причини, в повечето случаи медиите ги наричат мигранти или
имигранти. Като синоним на мигранти се използа и бежанци, което донякъде обърква
читателя, защото много от цитираните експерти отбелязват, че по-голямата част от
преминаващите през България са икономически мигранти. В същото време обаче
бежанци се употребява като синоним на мигранти, което допълнително обърква четящия публикацията.
По отношение на отразяване на бежански теми, отчитаме тенденция за сензационност, когато става въпрос за заглавия и рамкиране на определени теми, но не толкова, колкото при ромското малцинство – с бежанската тема медиите определено
работят много по-фокусирано и професионално. Сензационност най-често се допуска
в контекста на дебати между политически лидери. Като цяло огромният корпус
информация, представен от медиите през проучените месеци, е изключително разнороден, объркан, преувеличаващ, дисонансен, изпраща смесени сигнали към аудиторията, което спомага за формирането на също толкова хаотична информационна рамка –
медийният образ на етноса.
Сравнителен анализ с Гардиън:
Проучването на Гардиън анализира общо 196 публикации по етнически тематики от общо 8050 публикации за времевия период август-октомври 2015г., извадени
само от новинарската „Гардиън“ категория „Обединено Кралство“. Етническите
статии представляват едва 2.43% от общия брой публикации, в сравнение с българските медии, където средно етническите статии в една медия са 5.29% от общия брой
статии. Докато средно една българска онлайн медия публикува по 2911 статии за изследвания времеви период, „Гардиън“ публикува близо три пъти повече статии, което съответно влияе на пропорционалността на етнически статии спрямо общия брой.
В същото време етническите публикации между британската и българските медии са
количествено сходни: българските медии публикуват средно по 154 статии за три
месеца, а Гардиън – 196. Така на пръв поглед изглежда, че българските онлайн медии
отделят по-голямо внимание върху етническа проблематика, като отделят по-голям
дял за отразяване на етнически теми и проблеми.
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Сравнителен анализ в процентно съотношение
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Въпреки разликата в обема на статии по етнически теми, забелязваме сериозни
различия в стила на отразяване на българските медии и Гардиън: Гардиън е основно
новинарски, но рефлективните, анализаторски статии са силно изразени, като процентната разлика между рефлективните публикации на „Гардиън“ и средно за една българска медия е почти двойна. Това показва, че британската медия е насочила ресурсите си към анализаторския и коментарен стил много по-сериозно и отчетливо в
сравнение с българските си колеги. Имайки предвид, че количеството прескриптивни
статии е почти еднакво спрямо „Гардиън“ и българските медии (съответно 20% и
24%), остава да заключим, че британската медия и нейните български еквиваленти са
като цяло дескриптивни, но „Гардиън“ поставя изключително по-голям акцент върху
рефлективния стил, което се забеляза и в съдържателния анализ.
Количественият и качествен анализ на онлайн вестник „Гардиън“ показа, че
съществуват големи различия в стиловете на отразяване между британската медия и
проучените от нас български онлайн медии. От една страна, стилът на „Гардиън“ е
рефлективен, със силно изразени прескриптивни елементи, като медията се откроява
като социално ангажирана и анализираща. Най-вече това проличава в публикациите
за бежанци, както и за расови и етнически теми. Също така „Гардиън“ не се страхува
да заеме ясна и конкретна социална и морална позиция – това не е професионално
задължение на журналистиката, но помага за започването на диалог чрез заемане на
позиция.
Това не означава, че не отчитаме и негативни страни на „Гардиън“ – в някои
случаи употребата на афективни езикови средства е прекомерна, акцентът върху
емоционалното чрез разказвателен стил – прекалено ярък. Също така „Гардиън“ е
склонен към сензационно поднасяне на информацията, дори в дескриптивни статии,
когато става въпрос за отразяване действията и речите на британски политици.
Вестникът даже открито критикува политици, особено Дейвид Камерън, и не се
страхува да заеме определена социална или морална позиция. Контрастно на
„Гардиън“, българските онлайн медии са дескриптивни, като отчитаме и прескриптивни тенденции, както и склонност към драматизъм и сензации посредством заглавия и акценти в отразената информация. Тази особеност е по-силно изразена в българските медии, отколкото при британския вестник, като те са склонни да използват език
на афекта, за да добавят драматичен акцент, докато „Гардиън“ използва това средство
по-скоро за емоционална повокация към аудиторията, опитва се първо да апелира към
сърцето, след това към разума.
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В тематичен аспект двете медии се различават съществено, имайки предвид напълно различните социални реалности между България и Великобритания. Все пак
отчитаме, че Гардиън отделя много по-голямо внимание на теми за бежанци в социален контекст, въпреки ограниченият опит на кралството с бежанската криза, докато
българските медии отделят значително по-малко внимание на хуманитарния аспект на
кризата, въпреки големият брой бежанци на нашата територия. Също така „Гардиън“
доказва остра социална сензитивност по теми, отнасящи се до раса и етнос, докато
българските онлайн медии като цяло игнорират или неглижират тези теми. Това
регистрираме като сериозен пропуск от страна на родните ни медии, които са имали
възможност да проучат и разгледат проблеми като дискриминация и социално неравенство. Изводът се отнася главно до публикациите за ромския етнос, но отчасти и
до пропуснатите възможности по бежанските теми.
Препоръки към медиите:
Възможността за развитие на рефлективен стил е най-силна именно при онлайн
медиите, които не са пространствено ограничени като традиционните медии – не се
налага да се тревожат за брой редове или време в ефир. Това, за съжаление, не важи за
бТВ и Нова, тъй като те разчитат в по-голяма степен на собственото си медийно
съдържание, но въпреки това имат достатъчно свободно онлайн пространство. Възможност за анализи и коментари съзираме например в бежанската тема, където изминалата през последните месеци информация може да се синтезира и обясни на аудиторията, като най-накрая се направят заключения. Това видяхме както в Дневник, така
и в Гардиън, така че със сигурност тази възможност е напълно достъпна за медиите.
По отношение на хиперболизацията, онлайн медиите имат много възможности
да успокоят аудиторията, като публикуват допълнителни разяснителни статии по
отношение на статистики или просто, ако се придържат повече към конкретни данни
и по-малко към афективни средства. Например не трябва бежанците да се сравняват с
„цунами“ или да се рамкират цели ромски махали като криминално проявени, заради
действията на един ромски жител. Нито да се използват определения, като „десетки“
и „хиляди“, когато става въпрос за залавяне на дванадесет бежанци. Хиперболизацията е основен инструмент за създаване на сензационна статия и употребата й трябва
да се ограничи.
По отношение на употреба на език на омразата и обидни фрази журналистите в
България вече имат силно изградени етични принципи, които по наблюдение от нашето изследване се спазват. Само ако следваме препоръките на наръчника за журналисти от Британския съвет за „Отразяване на многообразието“, ще научим какви думи и
фрази трябва на всяка цена да се избягват в медийно отразяване [5]. Журналистите
трябва да отбелязват употребата на език на омразата и обидни фрази в ефир или в
изказване, като по този начин те ще повишат сензитивността на аудиторията към
този език и ще й помогнат да осъзнае, че употребата му е напълно недопустима. За
това се изисква и чувствителност от страна на журналистите, която, вярваме, вече е
изградена, имайки предвид нашето изследване. Възможности за развитието на тази
практика откриваме в много изявления на политици и експерти, като единствено остава журналистите да обърнат внимание на употребявания език и да го отбележат като
недопустим пред аудиторията.
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СПОРНИ ВЪПРОСИ ПРИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ
С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ,
СКЛЮЧЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ БЕЗ РЕШЕНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Пламена Панчева Нанкова
Кристина Юлианова Филипова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

CONTROVERSIAL ISSUES DURING DISPOSITIVE
TRANSACTIONS WITH REAL ESTATES AND REAL RIGHTS ON
THE SAME, CONCLUDED BY A MANAGER OF A LIMITED
LIABILITY COMPANY, WITHOUT DECISION OF THE GENERAL
ASSEMBLY
Plamena Pancheva Nankova
Kristina Yulianova Filipova
Първа награда
Abstract: The aim of the present report is to examine and analyse the controversial opinions
in the legal literature and the case law, leading to different interpretations of the legal
norm, laid down in the provisions of Art. 137, para. 1, item 7 of the Commerce Act and the
mandatory interpretative ruling of the Supreme Cassation Court. The problem that arises is
whether a decision of the General Assembly of shareholders of the LTD is necessary for a
valid disposition of real estates or real right over such property by the manager. The
decision that we offer de lege ferenda ensures a reasonable balance between the interests of
the company and the third parties in the case of transactions of significant value, especially
in view of the possibility that with his actions the manager of the company may validly
alienate the entire enterprise or a clearly defined substantial part of it.
Keywords: LTD, manager, dispositive transaction, real estate, without a decision of the
General Assembly
I. Уводни бележки
Целта на този доклад е да се разгледат и анализират спорните становища в
правната литература и в съдебната практика, довели до различни интерпретации на
правната норма, заложена в разпоредбите на чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ и до задължителна тълкувателна практика на ВКС. Аргументите в анализа са представени при условията на полемика със застъпените становища в доктрината и в решенията на ВКС.
Въпросът не може да се разреши еднозначно с тълкуването на действащата правна
уредба. Преимуществено се зачита интересът на третите лица като по този начин без
основание се осигурява предимство на незаконосъобразното поведение пред интереса
на съдружниците в ООД, който тази норма е предназначена да охранява приоритетно.
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Стабилитетът на търговския оборот не може да се предпочете пред закона. В тази
връзка са и направените предложения de lege ferenda за изменения и допълнения в
Търговския закон.
II. Управление и органи на ООД
Управлението на юридическите лица се състои във вземане на решения за
организацията и ръководството на дейността, действия по осъществяване на тези решения, по контрол и санкциониране. Към управлението се отнася и дейността по
формиране волята на ЮЛ във връзка с извършване на правни действия спрямо други
правни субекти и самото извършване на такива действия. Органът на ЮЛ представлява едно или повече физически лица, които са овластени и обвързани според закона и
вътрешния устройствен акт да извършват определени действия на управление от името и за сметка на ЮЛ[1]. По-конкретно под управление на ООД се разбира правно уредената дейност по формиране, изявяване волята на ООД и организиране на нейното
изпълнение. Задължителните органи на ООД са общото събрание на съдружниците и
управител/и, които са във взаимна функционална и йерархична зависимост[2]. Тяхната
компетентност е уредена в ТЗ и в дружествения договор.
Общото събрание е върховен и волеобразуващ орган – в неговите изключителни
правомощия е да избира и назначава управител, както и да контролира неговата
дейност и да го освобождава от длъжност. Съвпадане на волеобразуващия и волеизявяващия орган е налице само в една от хипотезите на чл. 147 ТЗ, когато едноличният собственик на капитала на ООД е и управител на дружеството. Изключение
представлява също и когато ОС разполага с предствителна власт сключвайки договор
с управителя, чрез който му възлага управлението (агр. чл. 141, ал. 7 ТЗ). Той от своя
страна е органен представител на дружеството, който „организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание” (чл. 141,
ал. 1 ТЗ). Ограничението на представителните правомощия на управителя предвидено
в закона има за цял да запази и защити интересите на ООД. В този смисъл е забраната
на управителят за извършва от свое име търговски сделки да участва в събирателно
дружество, командитно дружество и в други ООД и да заема длъжност в ръководни
органи на други дружества, когато те извършват дейност, сходна с тази на дружеството, на което е управител[3]. Макар правоотношението между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител да произтича от договор за управление и да има
мандатен характер, в закона съществува специална правна норма – чл. 145 ТЗ, която
урежда отговорността на управителя в случай на неизпълнение на задълженията му
по договора за управление. Предвидената в чл. 145 ТЗ специална имуществена отговорност на управителя е обусловена не само от мандатното, но и от органното правоотношение между него и търговското дружество, и възниква при осъществяване на
специфични предпоставки – виновно и противоправно неизпълнение на задълженията
на управителя по повод управлението на дружеството, от което са произлезли вреди
за дружеството. В този смисъл е и произнасянето в постановеното по реда на чл. 290
ГПК с характер на задължителна съдебна практика по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК решение
№ 41 от 29.04.2009 г. по т. д. № 669/2008 г. на ВКС, І т. o. и решение № 70 от
07.06.2012 по т. д. № 276/2011г. на ВКС.

1

Павлова, М. Гражданско право – обща част, С., 2002 г., с. 330.
Герджиков, О. Коментар на тъговски закон, книга II, С., 2000 г., с.482.
3
Рачев, Ф., Караниколов, Л., Попов, П., Владимиров, И., Лучников, С. Неделчева, Б., Сукарева,
З., Ланджев, Б., Велинов, Л. Търговско право, С. 1999г., с.169.
2
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Може да се направи извод, че ОС е волеобразуващ орган, чиято законосъобразно
формирана воля обвързва управителя да извършва действия само и единствено
съобразно нея, когато представлява дружеството. С взетите решения по въпроси за
управление уредени императивно, неизчерпателно в чл. 137, ал. 1 ТЗ се изразява общата воля на съдружниците. Следва да се отграничат процесът на волеобразуване и на
волеизявяване т.к. са отделни и са в компетентност на различни органи на дружеството. Липсата на волеформиране може да застраши интересите както на дружеството,
така и на третите добросъвестни лица.
III. Практически проблеми
1. Интересите на дружеството
Част от компетенциите на ОС предвидени в чл. 137 се приемат със съгласието на
всички съдружници, т. к. са от изключителна важност за дейността на ООД (чл. 137,
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7 от ТЗ). Тези въпроси засягат материалната основа за осъществяване
на дейността на дружеството, което оправдава решенията затова да се проверяват от
ОС. Търговският закон, който е специален по отношение на други нормативни актове,
уреждащи граждански правоотношения, е предвидил изрично в чл. 137, ал. 1, т. 7.
Нормата поражда у правните субекти основателни правни очаквания, че засягащите
ООД разпоредителни сделки с недвижими имоти не могат да се извършат без знанието и санкцията на общото събрание. Следователно управителят или прокуристът могат да сключат сделки, които имат за предмет придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях, само на основание предварително взето
решение от ОС. Целта на разпоредбата е да се гарантира интересът на съдружниците
в ООД при извършване на сделки с имущества на дружеството, които са на значителна стойност и най-често от голямо значение за дейността на дружеството. Изключение от правилото би могло да се допусне единствено при дружество, чиято дейност е
свързана обичайно с разпоредителни сделки с недвижими имоти. В подкрепа на казаното до тук е и систематичното тълкуване на разпоредбата, която се свързва с кръга
от правомощия, уредени императивно като въпроси от изключителна компетентност
на ОС на съдружниците в ООД. Ето защо нормата на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ касае разпоредителни действия, а не действия на управление, които могат да се извършват без
предварително изразена воля на съдружниците. Възможно е назначеният управител да
е недобросъвестен и да осъществи продажба на недвижим имот, който е собственост
на търговското дружество, на много по-ниска цена от действителната. Това неименуемо ще ощети дружеството. То ще има право на иск срещу недобросъвестния управител, но имота безвъзвратно ще е напуснал патримониума на дружеството. Когато управителят е извършил сделка, която излиза извън обичайната дейност на дружеството
или съществено се отличава от пазарните условия, управителят отговаря пред дружеството за причинените вреди (арг. чл. 240б, ал. 3 ТЗ)[4]. Проблем се поражда във
връзка с доказването на субективния елемент. Решение може да се намери в назначаването на няколко управители, който действат съвместно. В такъв случай те ще отговарят солидарно. Остава да стой въпросът за реализиране на отговорността, а също така биха се създали редица пречки свързани с оперативността и гъвкавостта на управление на дружеството.
При еднолично дружество с ограничена отговорност едноличния собственик на
капитала е съдоговорител и представителните правомощия се осъществяват от него,
което налага извода, че изрично решение по чл. 147 ТЗ не е необходимо поради
4

р. № 27/08.06.2011 г. по гр. д. № 102/2010 г., III г. о.
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субективното тъждество на волеобразуващия и волеизразяващия орган. От това следва, че при отсъствието на такова тъждество, акт приет по реда и във формата, предвидени в посочения законов текст, във връзка с разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ е
предпоставка за валидността на сделката.
Предварителен договор, сключен от управителя не представлява действие, нарушаващо интересите на дружеството доколкото всяка от страните има потестативно
право да иска обявяването му за окончателен. Следва да се приеме, че липсата на решение на ОС не опорочава предварителния договор и не препятства обявяването му
за окончателен. Сключването на предварителния договор е действие на управление на
дружеството от компетенциите на управителя. За да бъде уважен иск по чл. 19, ал. 3
ЗЗД, решение по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ трябва да е налице към момента на постановяване на съдебното решение.
Не съществува спор, че учредяването на ипотека на недвижим имот е действие
на разпореждане, но доколкото нормата на т. 7 от ал. 1 на чл. 137 ТЗ изрично визира
„придобиване и отчуждаване“, т.е. договори с транслативен ефект, учредяването на
договорни ипотеки явно не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Установеното в закона изискване за предварително решение от ОС като дружествен орган за сключване на разпоредителни сделки, следва да се преценява във
връзка с необходимостта от гарантиране интересите на дружеството, сигурността,
стабилността и бързината в търговския оборот, както и да се защитят интересите на
третите лица, които валидно да придобият недвижим имот на дружеството или вещно
право върху такъв имот.
2. Интересите на третите добросъвестни лица
Учредяването и обемът на представителната власт в случаите на доброволно
представителство зависят от волята на представлявания, който съгласно чл. 36, ал. 1
от ЗЗД е свободен да прецени дали да упълномощи определено лице да извършва от
негово име определени правни действия. В отношенията на упълномощения представител с третите лица обемът на представителната власт се определя от пълномощното,
в което е изразена външно волята на упълномощителя – чл. 39, ал. 1 ЗЗД. С разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ изрично е предвидено, че за извършване на сделки за
придобиване или отчуждаване на недвижим имот или други вещни права върху тях,
ОС на ООД е компетентно да взема правно обвързващи решения. Решенията на ОС се
обективират в протокол, като доказателство за валидно взето решение от съдружниците. Именно представянето на протокола би послужило като такова пред третото лице контрагент, за да няма съмнения относно волята на съдружниците да се разпоредят
с имота. Решението на ОС, трябва да съдържа произнасяне по всички съществени елементи на сделката. Следователно задължително е да е индивидуализиран имота, който
се прехвърля или придобива, цената, начин и условия на плащане. На практика управителят, като представителен орган на дружеството, би могъл, въз основа на формираната воля от ОС за извършване на сделки за отчуждаване и придобиване на недвижими имоти, да упълномощи конкретно лице да сключи сделката от името на дружеството. В този случай ще се касае за договорен пълномощник, черпещ своята представителна власт от упълномощителната сделка. Този пълномощник ще трябва да е
снабден с нотариално заверено пълномощно въз основа на решението на ОС, поради
предмета на сделката. В хипотезата на сключване на разпоредителна сделка с
недвижим имот от едноличния собственик на капитала, законодателят предвижда
съставянето на протокол по чл. 147, ал. 2 ТЗ.
Спорен е въпросът за фактическия състав на сключването на сделките с имоти
на ООД. Законодателят не предвижда представянето на протокол от ОС, като необходимо условие за действителност, респ. довършване на фактическия състав. Разликата
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между незавършените сделки и тези по чл. 26, ал. 2 ЗЗД е в това, че при първите могат
да се завършат с едно последващо волеизявление и да породят желаните правни
последици, докато при втория вид сделки волеизявление е извършено, но пороците ги
правят нищожни. Проф. Витали Таджер и проф. Огнян Герджиков сочат като типични
примери за сделки с незавършен фактически състав тези, които имат невъзможен
предмет, при които липсва съгласие, при които няма предписаната от закона форма,
при които липсва основание и привидните сделки (26, ал. 2 ЗЗД). Проф. Мария
Павлова обаче смята, че в 26, ал. 2 ЗЗД няма сделки с незавършен фактически състав,
а, че разпоредбата визира сделките с формално завършен фактически състав, при
който някои от елементите, посочени в този текст, са опорочени. Предмет на настоящото изследване не е даването на отговор по спорните въпроси на недействителността.
Решението на ОС не е елемент от фактическия състав на сделката според ТР
3/2013г. по т. д. 3 от 2013г. на ОСГТК на ВКС. Мотивите са, че решенията на ОС не
се вписват и в тази връзка водещ е интересът на третите добросъвестни лица. От друга
страна овластяването на управителя не би могло да се презюмира от отсъствието на
вписани ограничения в предметния обхват на представителните му правомощия в
Търговския регистър. Още повече че вписването на ограничения в представителната
власт на управителя няма действие по отношение на третите лица според чл. 141 ТЗ.
Затова законодателят е предвидил нормата на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ за вземане на решение от ОС. Последващо допълнително взето решение на ОС, с което порочната
сделка се потвърждава, би следвало също да се впише, за да се завърши непълният
фактически състав. Такова допълнително вписване при нотариалните актове Законът
за собствеността и Правилникът за вписванията не допускат. Вписването на допълнително решение на ОС не може да се постигне и по реда на поправката на допуснати в
нотариалния акт грешки, защото липсата на завършен към деня на нотариалния акт
фактически състав не е грешка. Възможност за допълване на нотариален акт също не
е предвидена в ГПК.
3. Правото на участие на съдружниците в управлението на ООД
Участието в управлението е установено като членствено право (чл. 123 ТЗ) и
като членствено задължение (чл. 124 ТЗ) на всеки от съдружниците в ООД. От една
страна е интересът на съдружника да участва в управлението за да може чрез упражняване на правото на глас да влияе върху формиране на решенията на дружеството.
От друга страна се обслужва интересът на дружеството управлението да бъде поставено на широка основа, с участие на всички съдружници в него. Ангажирането на
съдружниците в управлението е типично за персоналните дружества, докато за чисто
капиталовите не може да има такова задължение[5]. Според доктрината ООД е междинна дружествена форма между дружествата на личността и дружествата на капитала [6]. По силата на ТЗ – ООД е капиталово дружество (чл. 64). Връзката между
съдружника и юридическото лице е по-близка. Съществува становище, че отчитането
на спецификите и отликите между правно-организационната същност и нормативното
регулиране на ООД и на АД прави неуместна аналогията в уредбата на правомощията
на органите им в случаите на придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и
вещни права върху тях. Недопустимо да се черпят аргументи от норми, относими към
устройството и дейността на акционерните дружества, и в частност – на техните органи, както е направено в някои от цитираните решения. Личната обвързаност на

5
6

Герджиков, О. Коментар на търговски закон, книга II, С., 2000 г., с. 451.
Таджер, В. Капиталови търговски дружества, с. 62.
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съдружниците в дружеството с ограничена отговорност е мотивирала законодателя
към приемане на изричната разпоредба на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ. Чрез нея се гарантира,
че всеки от съдружниците ще бъде известен за идеята за извършване на сделка на
разпореждане и ще може да изрази волята си по този въпроси. Чрез участието в
управлението съдружникът изразява волята си като инвеститор при управление на
съвместната инвестиция, функционираща във формата на дружествено предприятие
на ООД[7]. Този интерес законодателят обезпечава с правото на иск за защита на
членствено право по чл. 71 ТЗ. Прехвърлянето на недвижим имот, собственост на
дружеството без решение на общото събрание на съдружнците, рефлектира, макар и
опосредено, и върху имуществените права на съдружника, които са елемент от неговото членствено право.
IV. Становища в доктринатa
Според проф. д-р Огнян Герджиков придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях е в кръга на правомощията на ОС (чл. 137, ал. 1,
т. 7 ТЗ). Тези въпроси засягат материалната основа за осъществяване на дейността на
дружеството. Няма пречка въпреки това в дружествения договор да се предвиди концесия в полза на управителя, ако не е в пълен обем, поне в определени граници да упражнява някое от тези правомощия. Например договорът може да овласти управителя
без решение на ОС да придобива недвижими имоти до определена сума, както и вещни права върху такива имоти[8].
В подкрепа на изключителната компетентност на ОС да решава въпросите за
придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях съществува и друго мнение в доктрината. Имуществената стойност на имотите е значителна
и най-често те имат голямо значение за дейността на ООД. Поради това управителят
или прокуристът могат да сключат сделки, които имат за предмет посочените имоти и
права само на основание на предварително взето от ОС решение[9].
Според проф. д-р Ангел Калайджиев решенията на ОС на съдружниците по
чл.137, ал.1, т.6 и 7, са без значение за действителността на сключваните от дружеството сделки. Нормите не са императивни и съдружниците могат да решат, че приемането на такива решения не е необходимо. Тези решения са вътрешнокорпоративни актове, които имат значение единствено в отношенията между дружеството и управителя. Така сключването на договор за продажба на недвижими имот, собственост на
дружеството, без да е налице решение на неговото ОС, представлява единствено основание за ангажиране на отговорността на управителя за причинени на дружеството
вреди. Тези решения нямат действие за третите лица-страни по слдеките, които дружеството сключва. Те не се вписват в ТР, така че третите лица не могат да проверят
дали подобно решение е взето или не[10].
При определяне на компетентността на управителя трябва най-напред да се изключат въпросите, които законът е резервирал за ОС. Освен това да се снемат въпро-

7

Колев, Н. Относно задълженията на съдружника в ООД да участва в управлението на дружеството и да изпълнява решенията на общото събрание, Правна мисъл 2/2015г., с. 46- 47.
8
Герджиков, О. Коментар на търговски закон, книга II, С., 2000 г., с. 494.
9
Рачев, Ф., Караниколов, Л., Попов, П., Владимиров, И., Лучников, С. Неделчева, Б., Сукарева,
З., Ланджев, Б., Велинов, Л. Търговско право, С. 1999 г., с.167. Авторите смятат, че посочените
четири компетенции на ОС, предвидени в чл. 137, ал.1, т.1, 2, 4 и 7 ТЗ, са от изключителна
важност за дейността на ООД и затова се приемат със съгласието на всички съдружници.
10
Калайджиев, А. Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност. С, 2014 г., с. 281.
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сите, които законът изрично е възложил да се решават и изпълняват от други органи
или лица, например контрольори и проверители. Най-сетне, рамка за компетентността
на управителя са решенията на ОС. Тази зависимост на управителя обаче не трябва да
се надценява. Тя има значение във вътрешните отношения. По отношение на третите
лица, действията на управителя са валидни, независимо от това, дали са имали
санкцията на ОС. Управителят не може да бъде ограничаван в това отношение, арг. от
чл. 141, ал. 2 ТЗ, според проф. Витали Таджер[11].
Според проф. Марио Бобатинов и проф. Ангел Калайджиев в коментара им на
търговския закон обемът на представителната власт и пределите на автономията на
дейността на управителя са ограничени от закона и решенията на ОС на съдружниците, с които той задължително следва да се съобразява. Следва да се подчертае, че в защита на търговския оборот евентуалните ограничения в обема на представителната
власт и правомощията на управителя било в дружествения договор, било в последващи решения на ОС, ще имат действие само вътре в дружеството- тези ограничения ще
бъдат включени в съдържание на правоотношенията между управителя и дружеството. Те обаче няма да има правно значение по отношение на дейността на представителя и по-специално на сключените от него сделки с трети лица. Те ще бъдат правно
валидни дори и да излизат извън обхвата на ограниченията[12]. Само в случаите, когато третите лица са недобросъвестни, т. е. знаят за ограничението то би могло да им се
противопостави от дружеството, което на това основание да релевира възражение за
недействителност[13].
V. Съдебната практика
Постановяването на противоречиви съдебни решения[14] по поставения въпрос,
налагат произнасянето на ВКС като задължителна практика в ТР № 3/2013г. по т.д.
№ 3/2013г. на ОСГТК на ВКС. Върховните съдии в т. 1 от решението приемат, че
решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството или
вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган, управител/и. Аргументите на се свеждат до следното: решението на ОС не е елемент от
фактическия състав на такава сделка; отсъствието на акт на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 7
ТЗ не е основание да се приеме, че по отношение на такъв договор е налице порокът
по чл. 26, ал. 2 ЗЗД (нищожност поради липса на съгласие); за сключване на сделка
между правни субекти е необходимо съвпадението на две насрещни волеизявления, а
при търговското дружество волеизявлението е на неговия представителен орган, чиито правомощия се определят от закона, а ограниченията в тях, ако не са вписани, са
непротивопоставими на трети лица; решението на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ има
значение само във вътрешните отношения между дружеството и неговия управител и
може да ангажира имуществената отговорност на последния за обезщетяване на
дружеството при причинени му вреди; решението на общото събрание по чл. 137, ал.
1, т. 7 ТЗ не е от категорията подлежащи на вписване актове и това прави наличието
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Таджер, В. Капиталови търговски дружества, С., с. 100.
р. № 181/95г. и р. № 100/98 г., V г. о.
13
Бобатинов, М., Калайджиев, А. Коментар на търговския закон. Дружество с ограничена
отговорност. Акционерно дружество, С., 1998 г., с. 86- 87.
14
р. № 67/09.07.2012г. по т. д. № 341/2011г., II т. о.; р.№ 370/2011г. по т. д. № 1497/2010г., III
г. о.; р.№ 84/31.07.2009 г. по т. д. № 662/2008 г., I т. о.; р.№ 254/14.07.2011 г. по гр. д. №
569/2010 г. IV г. о.; р.№ 80/10.09.2012 г. по т. д. № 34/2011 г., II т. о.; р.№ 128/01.11.2012 г. по
т. д. № 646/2011, I т. о.; р.№ 140/10.09.2012 г. по т. д. № 329/2010 г., II т. о.
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или липсата му непротивопоставими на третите лица; стабилността на гражданския и
в частност на търговския оборот би се накърнила съществено, ако договор на разпореждане с недвижим имот на ООД се приеме за невалиден поради липсата на взето
решение на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ. Нормата на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е императивна[15].
Повечето решения, които прогласяват сделките с недвижими имоти сключени от
управител на ООД без решение на ОС за нищожни, изхождат по аргумент от противното, че при акционерното дружество има изрична уредба, според, която такива сделки са действителни. Този подход обаче е неправилен поради сходствата на двете
капиталови дружества за неуредените въпроси при ООД по правило се прилагат по
аналогия правилата за АД и обратно. Следователно правилата за сключване на сделки
по чл. 236 при АД следва да намерят съответно приложение и при ООД. Сделките
сключени без решение законодателят обявява за действителни, а лицето, което я е
сключило без да спазва изискването отговаря пред дружеството за причинените вреди, арг. от ал. 4 на чл. 236. При сделка за учредяване на търговско дружество макар и
да страда от порок, при вписването дружеството възниква. Тук става ясна съществената разлика между гражданското и търговското право за която следва да се държи
сметка. А именно в търговското право важи принципа за запазване на валидността на
сделките на всяка цена, докато в гражданското право не е така. Правният принцип за
запазване на сделките в търговското право е норма от по-висок ранг, чието предназначение е да защити оборота. Принципът е ръководна правна норма, която
предопределя съдържанието на правните институти и служи за тълкуване и попълване
на празноти в правото[16]. Представителната власт на управителя трябва да служи за
улесняване на оборота, а не да го затормозява, като принуждаваме контрагентите да
извършват проверки, това е немислимо предвид бързината и количеството сделки,
които сключват търговците. Характерен за търговското право е установеният принцип
на бързина и опростеност на търговския обмен.
VI. Заключение и предложение de lege ferenda
Проблемът, който се поражда е дали е необходимо решение на ОС на съдружниците в ООД за валидно разпореждане с недвижим имот или с вещно право върху
такъв имот от страна на управителя. Според преобладаващия брой противоречащи си
съдебни актове, разпоредителна сделка с недвижим имот от името и за сметка на
ООД, дори когато е извършена без решение на ОС на съдружниците, следва да се
приеме за валидна. В този дух е и разрешението, дадено от ВКС. Тълкувателната
практика трябва да поясни смисъла на правната норма, а не да подменя волята на
законодателя (чл. 124 КРБ). Разрешението, което предлагаме следи за разумния
баланс между интересите на дружеството и на третите лица при сключване на сделки
на значителна стойност и особено с оглед възможността с действията си управителят
на дружеството, валидно да отчужди цялото търговско предприятие или обособена
съществена част от него.
С изменение на ТЗ занапред законодателят трябва изрично expressis verbis да
предвиди, че сключени разпоредителни сделки с недвижим имот от управител без
решение на ОС са недействителни. Съответно да се предвиди и вписване на валидно
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р. № 370/2011г. по т. д. № 1497/2010 г. , III г. о.; р.№ 84/31.07.2009 г. по т. д. № 662/2008 г,
I т. о.; р. № 254/14.07.2011г. по гр. д. № 569/2010 г., IV г. о.; р. № 128/01.11.2012 г. по т. д.
№ 646/2011г., I т. о.
16
Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. С., 2000 г., стр. 88-89.
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взетите решения на ОС за разпореждане с недвижими имоти собственост на дружеството. Вписаното решение в Търговския регистър е елемент от фактическия състав,
освен ако продажбата на недвижими имоти не е в обхвата на предмета на дейност на
ООД, едно такова вписване неминуемо би утежнило оборота. Така напрактика ОС
включвайки сделките с недвижими имоти в предмета си на дейност се съгласява
сключените сделки от управителя да породят действие и да обвържат дружеството
във външните отношения. Във вътрешните отношения дружеството ще може да търси
отговорността на управителя за зле сключените сделки.
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Abstract: В настоящата публикация е представен мобилният робот AL1VE. Шасито
на робота е тримерно проетирано и отпечатано. Апаратната част се състои от
контролер, драйвери, мотори, батерия и блутуут. Програмната част се състои от
софтуер и фърмуер, служещи за дистанционно управление на робота.
Keywords: мобилен робот, печатни платки, 3D принтер, 3D моделиране, локомоционна верижна система, блутуут, широчинно-имплусна модулация.
1. Въведение
Роботът AL1VE има за цел да служи като един универсален мобилен прототип,
който да може лесно да бъде управляван и да се пригоди към различни приложни
области, без да се налага допълнителна модификация. Зад абривиатурата му стои:
Advanced Interactive VEhicle, което описва и неговите основни цели и идеи – да бъде
една напреднала технология, интерактивна и лесно задвижваща се платформа. Прототипът се състои от 3D принтирани елементи, изградени от ABS филамент, от три ръчно проектирани печатни електронни платки, изработени и програмирани, което ги
прави единствени по рода си.
2. Хардуерна част
За моделирането на детайлите на AL1VE сме използвали продуктът на SIEMENS
SolideEdge ST7. Програмата позволява да се скицира даденият модел, след което се
използват различните функции, за да създадете 3D моделът. След като моделът е готов и файлът е записан, той се конвертира в STL формат. Това се прави с цел използването на модела за направата му от 3D принтер. За отпечатването на частите е използван принтерът на Школата по Роботика PRUSA i3.
Управлението на движението (посока, завиване и скорост) на робота се осъществява чрез широчинно-импулсно модулирани сигнали, подавани към драйверните
стъпала на двигателите, които са реализирани по мостова схема на инвертор на напрежение.
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За целта са използвани 4 MOSFET (Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor)
транзистора – 2 N-канални и 2 P-канални, разположени в двете рамена на мостовата
схема и свързани комплементарно във всяко едно от тях. Напрежението, необходимо
за превключване на транзисторите от запушено в отпушено състояние, се подава между гейтовете и сорсовете на транзисторите. Като P-каналните транзистори се отпушват, когато напрежението на сорсовете им е с по-положителен потенциал от напрежението подадено на гейтовете им и със стойност по-голяма от праговото напрежение на
отпушване на използваните транзистори, а за отпушване на N-каналните транзистори
е необходимо потенциалът на гейтовете да е по-положителен от потенциала на сорсовете им и отново да е с големина над праговото напрежение на отпушване на транзисторите. Избрана е мостова схема в комплементарно изпълнение, поради по-лесното
разпределение на функциите на отделните видове транзистори. P-каналните транзистори се използват за управление посоката на завъртане на електродвигателите, а Nканалните – за скоростта на въртене двигателите, респективно скоростта и посоката
на движение на AL1VE посредством PWM сигнала, подаван към гейтовете им.
За практическата реализация на схемите и самите платки е използван програмният продукт Proteus 8 Professional (PROcessor for Text Easy to USe). Софтуерът
предлага, освен изчертаването на принципните схеми, също така и тяхната симулация,
като по този начин лесно могат да се отстранят грешки, както в самия дизайн, така и
грешки на програмно ниво. В допълнение, при проектирането на платките, разработчиците са включили и инструмент за тримерна визуализация на печатната платка, с
който се улеснява пространственото възприемане на проектираните модули.
За направата на драйверните стъпала са използвани интегрални схеми TC4469 на
Microchip, които съдържат четири двувходови логически елемента AND, на всеки
един от които единият вход е инвертиран. Разположението на изводите на схемата и
таблицата на истинност са показани на Фиг. 1.

a) изводи на ИС TC4469

Ax

Bx

Yx

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

б) таблица на истинност на TC4469

Фиг. 1. Използвана интегрална схема TC4469 на Microchip

Интегралните схеми могат да осигурят пиков ток до 1.2А във всеки един от четирите изхода, което ги прави подходящи за управление на транзисторите в мостови
схеми или на малки мотори. Принципната схема на всеки един от драйверите е
показана на Фиг. 2.
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Фиг. 2. Принципна схема на реализираните драйвери

Схемата може да се захранва с напрежение от 4.5V÷18V, като сигналите
необходими за управление посоката на въртене на двигателите се подават на извод 2,
a PWM сигналът – на извод 5. Предназначението на отделните елементи е следното:
 кондензатор C3 (електролитен) служи за осигуряване необходимия пиков ток
за бързото зареждане на входните капацитети Cgs на транзисторите (стойността му е препоръчана от производителя на ИС);
 кондензатор C4 има филтрираща роля, като в случая премахва високочестотните пулсации на захранващото напрежение (отвежда ги към масата),
които могат да се получат в следствие наличието на високочестотен кварцов
резонатор (20 MHz) или при комутацията на MOSFET транзисторите;
 Резистори R2, R5÷R7 служат за премахване пулсациите на напрежението към
ейтовете при превключването им, получаващо се от последователно свързаните паразитни реактивни компоненти показани на Фиг. 3.

Фиг. 3. Резонансна верига при управление на MOSFET транзистори

За определяне необходимата стойност на съпротивлението на резистора може да
се използва следната формула [1]:
,
където: LS е стойността на индуктивността в сорсовата верига; CISS e входния капацитет на транзистора; RG,I, RDRV са респективно вътрешното съпротивление на гейтовата
верига и изходното съпротивление на драйверното стъпало.
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Резистори R3, R4, R8 и R9 служат да предпазят транзисторите от пробив при
превключване от запушено в отпушено състояние и обратно при голяма
скорост на промяна на напрежението между дрейна и сорса им.
 Кондензатори C5 и C6 служат за осигуряване на малък интервал от време, през
който всички транзистори са запушени с цел да не се получи отпушване на
транзисторите само в едно рамо, което би довело до протичането на ток,
зависещ само от съпротивлението на P и N каналите на транзисторите.
 Ценеров диод D1 – предназначението му е да стабилизира напрежението на
входа на веригата. Винаги се включва в обратна посока. PN-преходът на
ценеровите диоди е твърде тесен и при определено обратно напрежение в
него възниква електрически пробив, който не поврежда прехода. (характеристики – Напрежение на стабилизация, минимален ток на стабилизация,
максимален ток на стабилизация, максимална разсейвана мощност, диференциално съпротивление);
За управление на драйверните стъпала е проектирана модулна платка с микроконтролер PIC18F2550 [2], който е с 8 битова архитектура. Предназначението на
микроконтролерът е да осигурява връзката между оператора и робота посредством
Bluetooth-безжичния стандарт и да изработва сигнали за посоката на въртене на двигателите и PWM сигнал в зависимост от получените от оператора команди.
Използваният Bluetooth модул комуникира с микроконтролера посредством
пълно дуплексна асинхронна серийна връзка, като по този начин при необходимост
или по заявка от оператора, роботът може да връща обратна информация за състоянието на системите си. За задаване работната честота на микроконтролера е използван външен кварцов резонатор с честота 20 MHz, като по този начин се постига
производителност на микроконтролера 5MIPS (5 Million Instructions Per Second) и
продължителност на един машинен цикъл 200ns. Това дава възможност при необходимост промяната коефициента на запълване на PWM сигналите да става с много малка стъпка, а от там промяната на скоростта да е много плавна. PWM сигналите, които
изработва микроконтролерът са с честота 20kHz, като за целта се използват двата
хардуерно вградени PWM модула на контролера. За определяне коефициента на запълване на генерираните импулси се използва 10 битово число, което позволява промяната на коефициента на запълване да става с 0.1% от периода на генерираните сигнали.


в) проект на контролера

a) проект на драйвера
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г) завършен вид на контролера
б) завършен вид на драйвера
Фиг. 4. Проектиране на печатните платки

Печатна платка е проектирана с два слоя – слой от страна на елементи и слой от
страна на спойки. Използваният текстолит е с медно покритие от двете страни, по
80 микрона, който педварително е почистено от омазнявания и замърсявания. При
прехвърляне на графичния отпечатък на „ страна елементи“ е необходимо да бъде
разпечатана огледално. Прехвърлянето на графичното изображение става чрез термопроцес с възможно най-малко деформации на графичните оригинали. Върху печатната заготовка остава тонера – рисунка на бъдеща платка. Чрез потапяне на текстолита,
с пренесеното графично изображение върху него в разтвора на железен трихлорид в
съотношение 1/5 от повърхността на платката се отделя непокрития меден слой, в
следствие на което върху текстолита остава само защитеното медно фолио, повтарящ
графичен отпечатък на PCB. След като платката беше проявена е необходимо да бъде
добре почистена от тонера. За да не се окислява медта, платката се намазва с разтвор
от спирт и колофон. За разпробиване на проходните отвори, съединяващи двата слоя
използвани свредла с размер 0.6÷1.0 mm.
3. Софтуерна част
Програмното осигуряване (Фиг.5) необходимо, за да бъде управляван роботът се
сътои от две части: фърмуер и софтуер. Фирмуера е програмното осигуряване, което е
заредено в микроконтролера и служи за управлението на робота. За разработването на
фърмуера е изпозлвaн езикът за програмиране C и програмната среда PIC kit 3
Compiler. Софтуера е програмното осигуряване с което се осъщетвява дистанционна
връзка между робота и оператора му. За разработването на софтуера е използван
езика за програмиране C# и интегрираната среда за разработка Visual Studio 2015.
Използвани са съвременните Microsoft технологии за разработване на приложения [3].
Разработеното универсално: настолно (компютър) и мобилно (телефон) приложение
е предназначено за платформата Windows.

а) фирмуер

б) софтуер
Фиг. 5. Програмно осигуряване на робота
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За управление на двигателите се използва двусимволен протокол, при който
ASCII стойността на получените (и съответно изпратените) символи показва посоката на въртене на двигателите и съответно скоростта, с която трябва да се въртят.
Условно е прието малките латински букви да оказват посока на движение напред, а
големите – назад. Колкото по-малка е ASCII стойността на изпратения символ,
толкова по-малка е и скоростта на въртене на двигателите. Стойностите в интервала
от 97 до 121 служат за напред, а стойностите в интервала от 65 до 89 служат за назад.
Като за абсолютен стоп на двигателя е избрано числото 94, което в ASCII таблицата
съответства на символа "^".
Когато приложението се стартира, се появява началният екран. В него потребителят трябва да избере необходимите настройки от падащите менюта като бодовата
скорост и името на устройството, към което иска да се свърже. След натискане на
бутона CONNECT, излиза съобщение дали е осъществена връзката със съответното
устройство. Ако връзката съществува, то пред потребителя се появява екранът за
управление на двигателите. Двата плъзгача служат за управление на двигателите.
Чрез тях може да се посочи както скоростта, така и посоката на въртене на моторите.
Стойностите на плъзгачите варират от -25 до 25. Отрицателните стойности са за движене назад, докато положителните са за движение напред. Когато се подаде определена стойност, програмата превръща числата в символи и изпраща на AL1VE низ от
тези 2 символа. В случая програмата изпраща малки букви от английската азбука от
‚а‘ до ‚у‘ за движение напред. За движение назад програмата превръща отрицателните
стойности в големи букви от английската азбука от ‚А‘ до ‚У‘, като след проверката
дали числото е положително или отрицателно, взима абсолютната му стойност и по
формула изчислява каква буква трябва да се запише в низа. При натискане на бутона
STOP плъзгачите се нулират и се изпраща низ със стойност „^^“, което във фърмуера
е зададено като числото 0, т.е. пълен стоп и на двата мотора.
4. Приложение на робота
Роботът e от класа на високопроходимите роботи. Може да се движи без затруднения по пресечен терен, също така и по сняг, пясък, пръст и други повърхности. Чрез
удължените вериги могат да се преодоляват препятствия от тип ров, дупки и процепи
с големина до 50% от големината на верижния механизъм. Верижните системи имат
възможност да завиват на 360 градуса на място и следователно роботът притежава голяма маневреност, дори в тесни пространтва. Завършеният вид на работещата платформа е представен на фиг.6.
Поради модулния принцип на реализация дизайнът на робота позволява лесното
надграждане на системата. Неговата приложна област попада в широки граници.
Друга причина за това са серийните, лимитирани ръчно проектирани и направени
платки. Едно от възможните приложения е за научни изследвания, свързани с верификация на различни алгоритми, които могат лесно да бъдат вградени в системата на
робота,като SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), калманови филтри.
Много лесно може да бъде пригоден за намиране на най-кратък път от стартова до
целева позиция и е изключително подходящ за обучение на оператори на подобен тип
роботи, поради лесното си управление и съответно надграждане и промяна на елементите и дизайна му.
Робот с подобна конструкция може успешно да се прилага в селското стопанство
като вид електронно плашило. Първо такава технология още не е реализирана и подобен вид роботи не са прилагани в тази сфера. Един от основните проблеми в стопанството на България са селскотопанските вредителите. За да се справят с тях, стопаните
обикновено използват отрова или дренажни системи, което се отразява зле на продук42
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цията им. Чрез надграждане с определени датчици за засичане на движение и допълнителни светлинни или звукови сигнали ние можем да получим мобилен модул за
патрулиране на селскостопанска площ. AL1VE може лесно да бъде програмиран, за да
работи с необходимите сензори и датчици без да се налага електронните му елементи
да бъдат подменяни. Патрулирайки стопанската площ, той може да локализира движението на вредителите и да открие мястото на дислокацията им. В същото време с
движението си той може да предпази реколтата от птици. Освен това поради своята
многофункционална платформа AL1VE може да се прилага в коренно различни
сфери. Например той може да бъде пригоден за ВИК диакностика. За тази цел ще бъде необходимо шасито му да е херметически затворено и да му се монтират камери и
допълнителни датчици. Друга област това е публичната безопасност. Поради високата
си проходимост и малките си размери той може да преминава лесно под влакове,
автобуси, автомобили и по този начин позволява на оператора да следи за различни
опасности от безопасно разстояние. Така може да бъде спасен живот и се намаля времето за такъв тип проверка.

Фиг. 6. Завършен вид на робота

Заключение
В настоящата публикация е представен мобилният робот AL1VE, изцяло проектиран и реализиран от екип студенти на БСУ. Проектът е на модулен принцип и може
да намери широко приложение в области като: спасителни мисии при затрупани хора
от земни маси или вследствие на природни катаклизми; намиране и обезвреждане на
взривопаси вещества; мониторинг и инспекция на тръбопроводи; селскостопански
дейности.
Литература:
1.
2.
3.

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits,
http://www.radio-sensors.se/download/gate-driver2.pdf
Microchip, 8-bit PIC Microcontrollers, PIC18F2550,
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F2550
Introduction to UWP app design, https://msdn.microsoft.com/enus/windows/uwp/layout/design-and-ui-intro
Научни консултанти:
ас. д-р. инж. Атанас Димитров
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43

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ ВЕРИГИТЕ НА МАРКОВ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ
ВЕРОЯТНОСТНИТЕ СЦЕНАРИИ ЗА СУБГРУПОВА
КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В ЕС
1

Живко Божидаров Тодоров
Стопанска Академия“Д.А.Ценов“

APPLICATION OF MARKOV CHAINS IN RESEARCH OF
PROBABILITY SCENARIOS FOR SUBGROUP CONVERGENCE
PROCESS BETWEEN EU COUNTRIES
Zhivko Bozhidarov Todorov
Първа награда
Abstract: This study is upgradeable step2 and continued towards establishing the dynamics
of convergence processes between EU countries. The existing disparities creating the need
to be evaluated by cutting-edge approaches to convergence analysis (Sigma & Beta). A key
step in this study is the application of Markov chains as model for probabilistic forecasting
scenarios of subgroup resistance and intergroup movements.
Key words: EU; Cutting - edge analysis approaches; Markov chains; Subgroups; Intergroup
movements
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото изследване разглежда в специфика интеграционните процеси между
страните в рамките на ЕС. Научната периодика изобилства от модели и подходи,
които представят процесите от различен ъгъл. Преобладаваща част от тях в основата
си прилагат чисто икономически величини и показатели за анализ, но съществуват и
не по-малка по същественост и тежест група, която отдава приоритет на чисто математическо и статистическо им изражение. Приемайки, истината за абстрактно понятие, следва да се прецени и анализира внимателно, необходимостта от комплексно
прилагане на статистически и математически зависимости, при тълкуване на икономически процеси. Настоящата разработка прави опит да представи такъв вид съчетание доказвайки, че икономическите процеси по своята природа са част от една по-глобална вселена от социални, психологични и физични закони. В основата на идеята за

1

Докторант в докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)“ към катедра „Финанси и кредит“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов
Е-mail: zhtodorov@uni-svishtov.bg
2
Това изследване надгражда вече разгледана в предходна разработка на автора тематика, описана във: Тодоров, Ж.. (2015). „Подходи за оценяване различията в конвергентното покритие
на Маастрихтските критерии. Прилагане на динамичен модел на дългова устойчивост в ЕС“.
Разработката е дадена за публикуване. Докторантска научна сесия – 2015, СА „Д.А.Ценов“,
03.12.2015г, Свищов, България
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интеграция е труда на няколко поколения теоретици в областта на международната
интеграция, за единство между политическа, фискална и монетарна политики. Тук ще
бъдат представени в синтезиран вид резултатите от тестването и оценката за наличие
на най-съвършенната форма на комплексна интеграция, а именно – Оптималната валутна зона (ОВЗ). Наблюдаваните през различните периоди неравенства в хода на изпълнението на тези политики, изисква да се тестват различни авангардни подходи.
Вече бяха подробно разгледани два основни – този на Бета и Сигма конвергенция. В
научните среди те са квалифицирани, като алтернатива на стандартните показатели
(Маастрихтски критерии3). Наличието на сложни връзки, както във времето, така и в
пространството, налага да се подложи на съмнение тяхната обективна оценка. Отчитайки тази особеност, следва да се търси такъв модел, който да обхване и отчете специфичните движения в динамична среда. Ключова стъпка в настоящето изследване е
прилагането на веригите на Марков, като модел за вероятностно прогнозиране на сценариите за субгрупова устойчивост и интергрупови движения.
На тази основа за обект на настоящето изследване следва да бъде вероятностното прогнозиране на сценарии за субгрупова конвергенция и интрагрупови движения.
Предмет на настоящия доклад е прилагането на веригите на Марков за установяване
на вероятностните сценарии. Основна цел, която се преследва е доказване наличието
на пространствено-времеви промени и движения на ниво – субгрупова конвергенция
между основни групи страни. Изследователската теза е насочена към потвърждаване
наличието на междугрупови движения и прогнозиране на степентта на тяхното влияние върху развитието на процесите на по-високо ниво. Основните задачи, които се
поставят в настоящото изследване са: Първо – тестване на двете основни групи страни
за наличие или отсъствие на Бета (β) и Сигма (σ) през съответните субпериоди на
изследвания времеви ред. Второ – установяване наличието на т.нар. „Клубна конвергенция“ и „Twin peaks” дистрибуция. Като трета основна задача следва да се съпоставят резултатите от двата субпериода и да се установи наличието на междугрупови
движения и „поляризация“ на процесите на клубно ниво. Последна четвърта задача
има за цел да се измери степентта на влияние и да се прогнозира вероятността за ускоряване на тези процеси.
В структурен план докладът е разделен на три основни параграфа. В първи параграф ще се направи ретроспективна оценка на резултатите от приложението на вече
разгледани авангардни подходи за оценка. Във втория ще се акцентира върху теорията за „клубната“ конвергенция и „Twin peaks” дистрибуцията. В Трети параграф,
емпирично се прилагат, анализират и оценяват Веригите на Марков, посредством получените резултати.
I. Тестване и ретроспективен анализ за наличие на Сигма и Бета. Основни
ограничения и допускания
Проблемите на несиметричните разпределения на GDP p.c. (per capita) сред страните от ЕС са обект на значителен брой научни изследвания, въпреки очертаващите се
във времето тенденции към по - високо ниво на отвореност на икономиките. Анализът
на тези отклонения от очакваните резултати ,често е базиран на две фундаментални
концепции, oпределяни като Бета (β)и Сигма (σ) (Sala- i- Martin 1995). В
преобладаваща част от тези изследвания се прилага Cross- section regression между

3

Вж. Подр критериите в Радков, Р., Захариев, А., „Международни финанси“, В.Търново,
Абагар, 2015 с.397-398
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Logarithm of GDP p.c in PPS

log-функцията на измененията в показателя и log на стойността в базовата година.
Концепцията за β-конвергенцията e подробно разгледана в предходно изследване на
автора. Често тя се свързва с неокласическия модел за растеж, според който има положителна връзка между нивото на растеж на даден регион /страна/, съпоставена спрямо
първоначалната и стойност, приета за база. Негативен бета коефициент е индикация
за наличие на конвергенция около тяхната базова стойност (initial state).
В рамките на неокласическия модел за растеж, процеса на сближаване и уеднаквяване на дадена страна (група страни) към единен икономически показател е попознат като „конвергенция“. В икономическата теория конвергенцията следва да се
интерпретира по три основни начина:
 Абсолютна конвергенция
 Условна конвергенция
 Клубна конвергенция
За Barro & Sala – I- Martin (2004)4 абсолютна конвергенция се постига, тогава когато страните се унифицират по отношение на определено ниво, независимо от различията в техните първоначални стойности (initial states). Sala – I- Martin (1996а)5 описва
наличието на различни фактори (структурни променливи), които биха повлияли върху
този процес. Наличието на такива условности, автоматично изключва бързия процес
на сближаване т.е. има наличие на условна конвергенция. За Galor (1996)6 установяване наличието на еднакви първоначални условия в определена група, следва автоматично да доведе до конвергенция на клубно ниво.
В настоящия параграф следва да бъдат представени резултатите от Cross –
section regression между два обособени субпериода в рамките на изследвания времеви
ред. За първия субпериод (2002-2008г.) се наблюдават стойности за бета коефициента
между двете обособени групи страни (EA-11 и NEU-12), като при EA-11 той приема
положителна стойност, а за NEU-12 ясно изразена е негативната му величина. Това
доказва наличие на конвергенция към определена средна базова величина. Сравнявайки резултатите спрямо тези от втория период (2008-2014 г.) графично се констатира
неустойчивост на процеса т.е. ясно e изразена липсата на абсолютна (Сигма) и засилваща се условна (Бета) такава. Това индикира наличието на векторна променлива (λ),
преобразуваща процеса в т.нар. „Двувърха“ или Клубна конвергенция (Вж. Фиг. 1.1.)
EXIST

BETA EXIST
ONLY

β&σconvergence

β-convergence

State A

State B

T+n

T

Time pe riods

Фиг. 1.1. Процес на преход към „Клубна конвергенция“

4

Barro, R. J. – Sala-I-Martin, X. (2004): Economic growth. MIT Press, Cambridge, London.
Sala-I-Martin, X. (1996a): Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and
convergence. European Economic Review, 40, 6, pp. 1325-1352
6
Galor, O. (1996): Convergence? Inferences from theoretical models. Economic journal, 106, 437,
pp. 1056-1069
5
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Двата използвани коефициента (Сигма и Бета) повдигат няколко основни
проблема7. Според Friedman (1992) и Quah (1993b) тестването за наличие на конвергенция, посредством бета-коефициента е под силно влияние от т.нар. „Galton’s fallacy
of regression toward the mean8“. Освен това често се срещат и някои методологични
проблеми като хетерогенност и ендогенност при процеса на измерване (Temple 1999).
Относно Сигма (σ) конвергенцията, Quah (1993a)(1993b) твърди, че показателите които я характеризират не вземат под внимание поведението на общата съвкупност т.е.
общата дистрибуция на GDP.p.c. и препоръчва да се използва по-съвършена алтернативна концепция, базирана на използването на матрици за вероятностно разпределение (transition probability matrices). Общ проблем пред всички изследвани и приложени подходи до този момент е че те не вземат под внимание пространствената взаимозависимост между обособените групи. De Long &Summers (1991), Mankiw (1995) и
Quah (1996c) отбелязват, че тези групи са се третирали като „Изолирани острови“. От
тази гледна точка пространствените особености и автокорелираност не може да бъдат
пренебрегнати при анализа на конвергентните процеси.
II. Теория за Клубната конвергенция. „Twin peaks” дистрибуция – основен
източник за наличие на вътрешногрупови и междугрупови движения
Основна концепция, фокусираща вниманието на академичните среди от
началото на 50-те години на XX век по проблема за интеграцията между страните се
явява идеята за развитие на Оптимална валутна зона (ОВЗ). Идеологически тя
възниква на основата на виждането за формиране на устойчив във времето „процес на
федериране“ по подобие на САЩ, но на европейско ниво. Пръв Mundell (1961)9
дефинира тази форма като: „икономическо пространство в рамките на което производствените фактори са подвижни, а извън него остават неподвижни“.
В настоящия параграф намират място различни теоретични виждания и литературни източници, свързани с теорията за Клубната конвергенция, сред които са
тези на Aliber и Solow. Пряко отношение към концепцията за Клубната конвергенция
имат т.н. Growth теории. Базирайки се на модела на Solow10 както и на модела на
Aliber за международната миграция на капитала и ПЧИ11 се установяват движения
между страните по този показател , в следствие на намаление във възвръщаемостта на

7

Gallо, J.L, Space-Time Analysis of GDP Disparities among European Regions: A Markov Chains
Approach
International
Regional
Science
Review,
2004;
27;
138
p.139<http://irx.sagepub.com/cgi/content/abstract/27/2/138>
8
In the field of statistics, regression toward (or to) the mean is the phenomenon that if a variable is
extreme on its first measurement, it will tend to be closer to average on its second measurement – and
if its extreme on its second measurement, it will tend to have been closer to the average on its first.
9
Mundell, R. A. Theory of Optimal Currency areas. – American Economic Review,1961, Vol. 51,
p.509-517
10
Моделът на Solow (1956) е модел за екзогенен растеж, част от неокласическите виждания за
дългосрочен икономически растеж. Чрез него се прави опит за дефиниране на факторите, които
го определят, например: акумулиране на капитал, работна ръка, растеж на продуктивността, в
следствие от технологичния прогрес и др. Лихвения процент върху концентрацията на капитала
или т.нар. възвръщаемост от капитала, ще бъде основен акцент при представяне на модела.
11
Маринов, В. Теоретични концепции за преките външни инвестиции//Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008 Том 2 с.28-30
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капитала12. Графично моделът на дистрибуция и групиране е представен на Фиг.1.2.

Фиг. 1.2. Клубна конвергенция“, представенa на база модела на Solow
Източник: Severinsen (2005)

Наличието на фактори като капиталова мобилност и валутен риск, следва да
формира локални средни величини, около които да гравитират стойностите. Важно е
да се уточни, че тук освен капитала и валутния риск влияят и идентичните първоначални условия между двете групи страни.(под въздействето на феномена Galton’s
fallacy) В свое изследване Beaudrey et al.(2005)13 проследява именно тези особености
между страните, които водят до частично или пълно проявление на конвергенция на
клубно ниво. Специфично за нея е изместването на първоначалната средна и формирането на нови две, които се дължат както на комплексното влияние на структурните
променливи за различните групи, така и на специфичните условия в тях т.е. пространствените им ефекти (Вж. Фиг.1.3).

Фиг. 1.3. „Twin Peaks”Дистрибуция на GDP per capita in PPS между страните
за периода (1960 – 1998 г.)
Източник: Beaudrey et al. (2005)

12

В своя научен труд той обуславя движението на капитала и неговата тенденция към намаление по отношение неговата възвръщаемост, на включването на валутна компонента или
„премия за валутен риск“ при калкулиране на дохода. Aliber аргументирано доказва наличието
на чуждестранен капитал на капиталовия пазар в следствие на различия в лихвените проценти.
От това следват изводите, че наличието на валутен риск, създава предпоставки за отсъствие на
оптимална валутна зона (ОВЗ) и наличие на диференциация по отношение структурните променливи между страните
13
Beaudry, P., Collard, F, Green.D, „Changes in the World Distribution of Output per worker 196098: How a standard decomposition tells an unorthodox story”, February 2005
http://www.econ.ku.dk/dalgaard/Studsem/Projects/ClubConvergencewhytherearepovertytrapsandhowtoescapeone.pdf
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Прилагането на Веригите на Марков за обхващане на тези ефекти следва да търси отговор на въпроса: „Върви ли Европа в една посока и с еднакъв темп?“. На високо
политическо ниво през последните няколко години възникна въпросът за т.нар.
„Европа на две скорости“14. Резултатите изискват да се даде по-ясен отговор на така
зададените въпроси.
III. Емпирично прилагане Веригите на Марков. Анализ и оценка на
получените резултати
Прилагането на Веригите на Марков се осъществява чрез конструиране на вероятностни матрици, на основата на данни между (2002-2008г.) и (2008-2014 г). приети
за базови. Отделните групи са конструирани на база GDP.p.c.(per capita) Range от
2250 евро
Таблица 1.1. Вероятностно разпределение на GDP p.c.(per capita)
от „А, Б и Междинна“ групи за периода (2008-2010 г.)
State A
Group range GDP.p.c. in Euro
(per capita)
Init. Prob. Vector
Prob.Vector
2008
2009
2010
Init. Prob. Vector
Prob.Vector
2008
2009
2010
2008
2009
2010

22650/24900 24900/27150 27150/29400 29400/31650 31650/33900
7,32%
19,51%
29,27%
19,51%
9,76%
4,88%
14,63%
26,83%
17,07%
17,07%
2,17%
7,82%
20,53%
12,54%
23,81%
1,45%
5,61%
17,35%
10,52%
24,41%
0,96%
3,99%
14,41%
8,72%
23,83%
33900/36150 36150/38400 38400/40650
40650/42900
4,88%
4,88%
2,44%
2,44%
7,32%
2,44%
0,00%
9,76%
12,26%
0,61%
0,00%
20,27%
13,65%
0,30%
0,00%
26,71%
14,24%
0,15%
0,00%
33,69%
INTRAGR. PROBABILITY
INTERGR. PROBABILITY
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Transition state

Group range GDP p.c. in Euro
(per capita)
Initial Prob. Vector
Prob.Vector
2008
2009
2010
2008
2009
2010

13450/15700
15700/17950
31,82%
27,27%
18,18%
27,27%
5,94%
18,55%
3,39%
14,06%
1,94%
10,35%
INTRAGR. PROBABILITY
69,01%
57,88%
47,54%

14

17950/20200
20200/22650
27,27%
13,64%
27,27%
18,18%
22,26%
22,26%
18,78%
21,64%
15,35%
19,90%
INTERGR. PROBABILITY
30,99%
42,12%
52,46%

Дебатът придобива по-широк формат в края на 2015г. след изявление на председателят на
Европейската комисия – (ЕК) Жан - Клод Юнкер < https://euobserver.com/institutional/131172 >
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State B

Group range GDP p.c. in Euro
(per capita)
Initial Prob. Vector
Prob.Vector
2008
2009
2010
2008
2009
2010

2200/4450
4450/6700
21,57%
31,37%
15,69%
23,53%
8,30%
13,14%
6,03%
9,79%
4,39%
7,28%
INTRAGR PROBABILITY
94,02%
91,77%
89,27%

6700/8950 8950/11200
11200/13450
21,57%
9,80%
15,69%
29,41%
13,73%
15,69%
33,31%
21,30%
17,97%
32,05%
23,92%
19,99%
29,76%
25,57%
22,27%
INTERGR. PROBABILITY
5,98%
8,23%
10,73%

Източник: Собствени изчисления на автора

Таблица 1.2. Вероятностно разпределение на GDP p.c. (per capita)
от „А,Б и Междинна“ групи за периода (2014-2016 г.)
State A
Group range GDP.p.c. in Euro
(per capita)
Initial Prob. Vector
ProbVector
2014
2015
2016
Init. Prob. Vector
Prob.Vector
2014
2015
2016
2014
2015
2016

22650/24900
24900/27150
16,67%
6,25%
12,50%
10,42%
7,03%
10,42%
5,27%
10,42%
3,96%
10,42%
31650/33900
33900/36150
12,50%
12,50%
14,58%
10,42%
14,73%
8,77%
13,80%
8,30%
12,58%
7,83%
INTRAGR. PROBABILITY
90,36%
88,61%
87,29%

27150/29400
29400/31650
4,17%
14,58%
0,00%
10,42%
0,00%
5,31%
0,00%
3,80%
0,00%
2,71%
36150/38400
38400/40650
25,00%
8,33%
29,17%
8,33%
34,90%
9,20%
37,21%
9,81%
39,33%
10,46%
INTERGR. PROBABILITY
9,64%
11,39%
12,71%

Transition state
Group range GDP p.c. in Euro
(per capita)
Init. Prob. Vector
Prob.Vector
2014
2015
2016
2014
2015
2016

13450/15700
15700/17950
28,57%
42,86%
25,00%
60,71%
19,14%
71,72%
16,75%
75,94%
14,65%
79,49%
INTRAGR PROBABILITY
100,00%
100,00%
100,00%

50

17950/20200
20200/22650
10,71%
17,86%
0,00%
14,29%
0,00%
9,14%
0,00%
7,31%
0,00%
5,85%
INTERGR PROBABILITY
0,00%
0,00%
0,00%
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State B
Group range GDP p.c. in Euro
(per capita)
Initial Prob. Vector
Prob.Vector
2014
2015
2016
2014
2015
2016

4450/6700
6700/8950
23,08%
10,26%
25,64%
2,56%
26,44%
0,16%
26,48%
0,04%
26,49%
0,01%
INTRAGR.PROBABILITY
80,70%
76,33%
72,62%

8950/11200
11200/13450
48,72%
17,95%
51,28%
12,82%
47,56%
6,54%
45,14%
4,67%
42,78%
3,34%
INTERGR PROBABILITY
19,30%
23,67%
27,38%

Източник: Собствени изчисления на автора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите показват наличие на 0% вероятност страните от група „А“ за
периода (2008-2010 г.) да осъществят междугрупови движения. Контрастирайки с
това другите две групи за този период отчитат висок процент на подобна вероятност.
По-бързия темп в т.нар. „Междинна група“ отчита наличието на пространствени
ефекти. Показателен е устойчивия ефект в тази група през следващия период, по
отношение отклонението от локалната средна. Нарастващата вероятност за движение в
група „Б“ и група „А“ е в следствие на промяна в специфична групова променлива (λ).
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PRАКТИЧНО ЗА PRИМОРСКО 2.0 и 3.0
Божена Щефаниова
Бургаски свободен университет

PRACTICAL ABOUT PRIMORSKO 2.0 AND 3.0
Bozena Stefaniova
Burgas free university
Втора награда
Abstract: To be successful in promoting tourist destinations and to attract more tourists a
combination of new and modern digital strategies and tactics in PR planning should be
used. Building a PR plan which is creative and powered by using WEB 2.0 and WEB 3.0
instruments seems to be very effective on audiences nowadays. In the competition with other
tourist destinations on the Black Sea coast Primorsko needs to use its unique atmosphere
and to reach its audiences with technologies allowing to do that from a distance. This paper
deals with the practical aspects of PR planning using instruments of PR 2.0 and 3.0.
Key words: PR, public relations, tourism, travel, Primorsko, social media, strategies,
tactics, digital technologies.
Увод
Основната цел на тази разработка е да представи темата PR 2.0 и 3.0 във връзка с
туристическа дестинация Приморско. Предстои развитие на темата по начин, по който се откриват предимствата и трудностите на комуникативния модел в новите онлайн
технологии и така да се подсили развитието на крада като и да подсказва неща, които
до сега не са били направени. Целта е да се стимулита подобряване на имиджа на града като бранд, който успява да съществува в дигиталния свят и да върви в крак с тенденциите в новите видове PR стратегии. Преди тази разработка е направено проучване, което разкрива, какво е представянето на Приморско в онлайн пространството,
каква информация се предлага в мрежата за него и каква е реакция на туристите по отношението на информация за него и до колко тя им въздейства. (8) (9)
Темата засяга новите видове PR, които се развиват заедно с технологиите и променят мисленето на PR специалистите, на публиките, на медиите и на всички елементи на комуникационните средства. Събрани са данни от изслдванията и теоретически
данни, които са необходими и ще се използват за изграждане на практическото прилагане на PR стратегии и тактики от новите й видове. (8)
Анализ на ситуацията
Социални мрежи, значението им и приложенито им в туризма
Групи или фенстраници в Facebook са много добър начин за управляване на отношенията между организацията и нейната вътрешна или външна публика. Статистика на „Статиста“ казва, че социалната мрежа Facebook има до момента повече от
1,5 милиарда потребители. Това голямо число означава, че всички тези потребители
могат да си взаимодействат помежду си, да комуникират в групи и общности свободно. Публикации на тема PR 2.0 са намерени в различни професионални сфери, но фокусът на разработката е насочен към туризма и начина за подобрение на имиджа на
курортен град. Соня Алексиева смята, че „необратимата промяна, която наложи на
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десетки професии развитието на социалните медии, засегна най-бързо и повлия наймного на професиите в туризма“. [3] Ванков е на същото мнение по тази тема и допълва, че в тези времена на социалните медии и мрежи, публиките се съставят от „активни хора, които търсят, споделят и коментират информация“. [5] Според Ванков трябва
да бъде зачитано мнението на публиката, защото те са важна страна на диалога и доброто отношение към тях води до ефективна комуникация. Социалните медии променят света, бързината и начините, чрез които информацията достига до потребителите
и отношенията на потребителите към организацията, защото имат възможност по-открито да изразят мнението си. Това предразполага туристите, свободно да изказват
мнението си в социалните мрежи за предлаганите услуги. Според коментарите може
организация, туроператор, хотел или ресторант да разбере мнението на туристите за
предлаганите от тях услуги. И тази информация да бъде анализирана и използвана за изграждане на стратегии и поддържане на позитивен имидж. Заедно със социалните мрежи
се увеличават изискванията към организациите и продуктите, които се предлагат.
Класическите уебстайтове не предлагат неформален и интересен начин на представяне на организацията. Промяната на WEB 2.0 допринася за интерактивност на
уебсайтовете, които съдържат картинки, видеоклипове, препратки, бутони за споделяне, секции за коментари и др. Туризмът е динамична индустрия, за която особено важен елемент за успешното управляване е способността да адаптира комуникацията си
според обстоятелствата, които се променят и възникват. Новостите и промените винаги носят със себе си трудности, но присъствието на организации в социална онлайн
среда намалява риска на „изненада“, защото се следи развитието на сицуацията, в
която се намира и как я възприемат публиките й. „В туристическата индустрия онлайн резервациите, сайтовете за споделяне и мощта на блоговете превърнаха възможността за избор на пътуване, ваканция или хотел в лично решение, след като си разгледал, споделил и разбрал.“ [3] С наличието на социалните мрежи се улеснява
достъпът до информация на хората, желаещи да използват туристическа услуга и по
този начин „се генерират и нови очаквания и изисквания в различните публики с
променения модел на самата информация, която не се редактира и филтрира в класическото издание на вестник или списание“. [3] Начинът за увеличение на процента на
хората, които споделят информацията за пътуванията си в онлайн пространството, е
необходимо да се вземат мерки, защото „отзивите на клиентите са от жизнено значение за всеки бизнес“, и когато говорим за туристическия бизнес „персоналните коментари или оплакванията на отделни гости могат да откроят проблеми“, които организацията е пренебрегвала и не е забелязвала. (8)
Създаването на блог платформа може да се случи за няколко минути, благодарение на блог платформите, където вече има предварително направени дизайни. За
блогъра остава само да напише съдържанието. Блоговете са „класическите инструменти за онлайн присъствие“, които са създадени, за да може организацията „да осъществява неформална комуникация с потребителите“. [5] Благодарение на разрастването
на блоговете „в PR сферата, а и не само, продължава активното популяризиране на
bloging като стратегически градивен елемент на всеки WEB 2.0“ както и за „близкото
бъдеще и за WEB 3.0“ [4] Дейвид Скот казва, че не може да се вярва на цялото съдържание в блоговете, но те са много важни, защото предоставят полезен алтернативен
източник на информация. Малка по-ограничена по обем версия на блог е микроблог,
която позволява публикуване на кратки съобщения. Счита се за нова форма на блогване,
но всъщност разликата е само там, че има ограничено съдържание. Пример за миркоблог е платформата Twitter. Публикациите в Twitter са много подходящи и за организациите и компаниите, поради лесното и бързото си уведомяване на последователи
чрез нотификации. Блогове в туризма предлагат възможност за реализация на хотела,
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туроператора или курорт да общува с широка публика по неформален начин, да отразява новини, да споделя отношението си към различни актуални теми, които да докосват съществуването на организацията. Социална блогплатформа може да спомогне
за увеличаване на интереса, продажбите и повишаване на оценката в очите на туриста.
Информацията от видео се възприема по-добре и по-лесно отколкото четенето
на дълги текстове. Потребителите не харесват дълги текстове в страниците, затова е
много удобно организации да „използват новия канал за видеообмен, за да доставят
своите послания“ до потребителите. YouTube е „най-популярният сайт за споделяне
на видеофайлове в интернет“ [7] Опция за качване на видео започва да се появява и в
други социални мрежи, като например Facebook, Flickr, Instagram. (8)
Етикети или „хаштагове“ се използват в социални мрежи, за да отделят съдържание и да маркират темата, по която се пише. Етикет започва да се използва „в микроблокинга за по-лесно откриване на съобщения, съдържащи конкретни теми“. Така
се улеснява работа не само на потребители, но и на PR специалисти, които търсят
информация за компания или организация. Хаштагове са използваеми за „тагване“ на
снимки, видеоклипоер, публикации в социални мрежи и медии от Facebook, чрез
Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest и още други нови, които ще излизат. (8)
Нови инструменти и платформи
След като PR 2.0 е дефиниран и технологиите продължават да се подобряват и
променят, появяват се смартфони. Тези мобилни устройства напредват толкова бързо, че модел на смартфон, който излиза тази година, след година ще е остарял. „Живеем в света на SEO (search engine optimization); публиката чете новини на мобилни
устройства; тези новини активно формират обществено мнение и забързват действия
на обществото“ [1] Когато се споменава WEB 3.0 експертите говорят за интелигентни
приложения, които мислят за хора, услесняват комуникацията между всички със
всички. С помощта на по-горе споменатата сематична мрежа и настройките й възникват апликации за смартфони, които научават според предпочитаните ви уеб страници,
местоположения на тагване, търсени думи, събират „бисквитки“ и тази информация
произвеждат така, че започва да се формира интелигентен анализ на предпочитания и
интереси. Един вид мобилно приложение е версия на уеб страница за телефони. Мобилна версия на сайта е много добра алтернатива, когато не е в наличност мобилно
приложение за дадената организация или компания. Мобилен сайт е създаден така, че
„съдържанието е достъпно с няколко клика“ и предоставената информация в него е „в
подходяща пропорция спрямо мобилно устройство“, това означава, че текстът се чете
много по-добре и по-ясно, „бутоните са удобни за клик с докосването на пръста“. [2]
Мобилните приложения са ефикасен начин за всякакви дейности – от игри, чрез
разглеждане на списания, програми за диети, рингтонове до резервиране на почивка
например. (8)
Онлайн репутация в социална дигитална среда и значението й
Всичко казаното за организация, хотел или заведение, което се отразява в онлайн
пространство, има влияние върху представянето му пред потребителите, в този случай
туристите. Онлайн репутация е целия образ на организация в интернет. Отделението
на онлайн репутационен мениджмънт се състои от действията за подобряване на
името на бранда. Новите технологии дават възможности на хората да комуникират
помежду си и да коментират в онлайн среда нещата, които са в сфера на техните интереси. Хората го правят защото имат възможност да разказват тяхното мнение свободно. Онлайн репутация не може да се управлява, когато организацията не знае каква е
тя. Организация поема риск с присъствието си в социални мрежи, но по-голям риск е
да не присъства. (8)
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Изследване за Приморско в интернет
Проучване в социални мрежи
Всяка от мрежите изпълнява малко по-различна функция, отговаряща на характера на всяка от тях. В Facebook се намират снимки и групи, в които има дискусии и
споделени публикации, най-активната група на Приморско е на български език и е поскоро за жителите на Приморско, не се използва като начин на общуване с туристите.
В Twitter, който се използва за споделяне на новини, публикации, мнения, статии и
неща докосващи се по-скоро до професионален и общ живот, е намерена по-точна
информация за българския курорт, повече новини за туристи. Там се използва
рекламата на градът като туристическа дестинация, но също и място, където е достъпно да се купи жилище. YouTube може да се брои към социалните мрежи, но изпълнява
и роля на забавление за потребителите. Много бързо се намират различните видеоклипове със съдържание за Приморско. (8) (9)
Анкета
Анкетата беше проведена с общ брой от 40 туристи след летния сезон 2015 г. в
социална мрежа Facebook в група, която е посещавана от словаци и чехи почиващи в
Приморско. По-голяма част от запитваните туристи са от Чехия (70%) и останалите
(30%) са от Словакия. Проведена е на словашки език и след получаване на отговори
преведена на български език заедно с отговорите и анализите на резултати. Значими
70% от запитваните
СО Ц ИАЛНИ МРЕЖИ, КОИТО ТУРИСТИ
туристи, според анкетаИ З П ОЛЗВАТ
та търсят информация
Други
2
за Приморско в интерPinterest
2
нет. В анкетата се търInstagram
5
си отговор на въпрос,
Twitter
3
колко често се оставят
YouTube
21
мненията в интернет от
39
Facebook
чешки и словашки туристи. Отговорите отбелязват, че 32% от заВЪПРОС: ИЗПОЗЛВАТЕ ВАШИЯ СМАРТФОН ЗА
питваните
оставят отВЛИЗАНЕ В ИНТЕРНЕТ?
Да, всеки ден
зиви;
47%
оставят от13%
зива си рядко; 13% не
2%
оставят и не искат да
Да, често
пишат мненията си в
интернет; и само 8% не
20%
50%
Да, но рядко
оставят отзиви, но ако
имат възможност ще
Не, нямам интернет на
оставят.
телефона/не ползвам
Туристи избират
15%
WiFi
от няколко възможности за социални мрежи, и могат да маркират повече от една. Най-популярната социална мрежа е Facebook, където от 40 реципиента, 39 от тях са избрали тази социална
мрежа. Следва социалната мрежа за видеоклипове YouTube. Само 10% от реципиентите не качват снимков или видео материал в социални мрежи поради причината, че
не искат или нямат профил в социални мрежи. За Приморско няма интерактивна апликация за смартфони, но 85% от запитваните туристи, биха използвали, ако имаше
такава. (8)
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Изграждането на PR с помощта на новите му видове
В разработката на PR плана е нужно, да се използват принципи, които ще доведат до правилните стратегии и тактики: публичност, информираност, иновативност,
качество, уникалност. Проучването, което е направено в интернет, в социалните мрежи и чрез анкети е предпоставка за правилен избор на стратегии, които са подходящи
за изработване на PR план за популяризиране на Приморско. (8)
Много от туристите търсят информация в интернет, намират такава в страниците
на туроператори, от които си купуват туристически услуги. Според тях, информацията е достатъчна, но видно е, че туристите от Словакия и Чехия се интересуват по-скоро от времето и настаняване в Приморско и рядко търсят информация за природни и
културни забележителности. Това е възможно, да се дължи на вече изграден на Приморско имидж за прекарване на евтина почивка без да се използват екскурзии в града.
По-голям интерес за екскурзии има за другите градове, което е заплаха за Приморско и
трябва да се наблегне на мотивирането на туристите да използват услугите в града. (8)
Официален уебсайт www.iamprimorsko.bg трябва да бъде интерактивен, с падащи прозорци, с цветни картини, с актуални новини за Приморско. Разработването на
туристическа страница на Приморско би допринесло за подобряването на информирането на публиките, за насочването им към културно-историческите и природни ресурси. По този начин те могат да бъдат информирани за забележителностите в Приморско. Разнообразието на народностите на туристите изисква този уебсайт да се разработи поне на няколко езика, като например английски, руски, френски, немски, чешки.
Нужно е да се наблегне на добрата езикова подготовка, за да се избяга езиковата бариера, която може да изникне. Трябва да има и мобилната версия на официалния
уебсайт, която ще послужи на туристите, когато са на почивка и нямат достъп до компютър. Мобилната версия на сайта е по-прегледна, има по-малко текст и повече картинки, по-удобни бутони за натискане, по-голям шрифт на текста. В момента на официалната страница на община Приморско има секция за гледане на уеб камери в града
на живо – тази секция да бъде добавена към официалния туристически сайт на Приморско. Добре е в сайта да има апликация за прогнозата за времето. Препратки от
уебсайта към Facebook, Twitter, Instagram, booking.com са задължителност. Препратка
в сайта към Google Earth, продукт на Google, които позволява да човек да се движи
виртуално из града. Напомняне в сайта и актуализации за настоящите програми, които са в идните дни. Секция за сваляне на материали за градът – виртуални каталози,
брошури, карти на града, карти за резерват Ропотамо с обозначени природни местности. Препратка към официален уебсайт на Приморско, към страница за резервиране на
хотели в Приморско. Препратки към местни фирми, които предлагат транспорт от
летище и обратно. (8)
QR код за директен линк към уебсайта – мобилна версия. Това е код, който има
бели и черни квадрати, телефона ги разчита и автоматично отваря страницата в браузъра или сваля мобилното приложение за Приморско. Кодът да е използван върху
инфотабла в офиси на туроператори. Възможност за преглеждане на програми за
екскурзии – яхти, лодка на Ропотамо, гмуркане, българска вечер и др. И възможност
за резервиране и купуване на екскурзии предварително, още преди пристигането. Секция за хотелиери, които могат да се включат в списък със снимки на хотели, не е нужно да има ценова листа, само снимки с добро качество, име и адрес на хотела, евентуално препратка към уебсайта на хотела. (8)
Facebook профил
Идеи за съдържанието на профила:
• Публикуването на виртуални събития за фолклорни фестивали, празник на града,
музикални изяви, национални празници, публикации за обичаи в Приморско;
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• Публикуването на съдържанието на трети лица, където има информация свързана с Приморско;
• Качване на интересни снимков материал от живота на града;
• Запознаването на туристите с новите придобивки в града, които се осъществяват чрез проекти за регионално развитие;
• Отговаряне на въпроси относно града чрез коментари или в секция „chat“;
• Игра за най-хубава снимка от почивката, където по време на лятото всяка
седмица има печеливш, които е публикуван. Играта се настройва с помощта
на настройките в Facebook и резултатите са избирани автоматично според
брой лайкове върху снимката;
• Информация за събития (откриването и закриването на заведения) в Приморско – виртуални събития в Facebook и препратки към социални сайтове на
заведенията. (8) (9)
Twitter профил
Тази социална медия се използва основно за споделяне на новини, с препратки
към други сайтове и други профили. Тук трябва да се провежда споделяне на новини
от града, препратки от туристическа страница на Приморско.
Instagram профил
Instagram е подходяща социална медия за качването на снимки в града. Нужно е
използването на хаштаг „primorsko“, „bulgaria“, “holidays“, „summer“, „blacksea“,
„beach“ и други подобни, които имат много последователи, публикувани са често.
Правилното „хаштагване“ в Instagram помага за придобиване на повече последователи, повече популярност и добър имидж. (8)
YouTube канал
Тази социална медия е най-разпространена между туристите. Използват я за качването на видеоматериал от почивката си. В профила на Приморско да има видеоклипове с високо качество снимани от високо или из града в центъра, на плажове. От профила в този канал могат да са споделяни видеоклипове в социални мрежи Facebook и
Twitter. (8)
Блог
Блог за Приморско с публикации за града, с неговата история, с идеи за прекарването на свободното си време. Съдържанието на публикации и статии може да е
свързано с традиции в града, празника на града, с българската кухня, идеи за прекарване на почивката или какво трябва да се направи преди почивката. В блога може да
се пише за неформални и актуални теми свързани с Приморско. (8)
Мобилна апликация за Приморско
Според отговори от анкетата и според проучването в интернет, по-голяма част
от хора използват смартфона си за свързване в интернет, това не е различно и по време на почивката. Мобилната апликация трябва да е разработена и за двата вида операционни програми за телефони Android и iOS. (8)
Идеи за съдържанието на мобилна апликация
• Интерактивна карта за Приморско с основните точки в града – община, поща,
център, плажове. Има и възможност за филтриране на вид и категория на
място, заведение, хотел;
• Картата показва маршрути на местното влакче, както и часове когато минава
през спирките;
• Възможност за отбелязване на места, където има нужда от почистване, от
неправилно спрени коли, от разбити пътища – тази апликация е много подходяща да се използва и от граждани, които искат да покажат къде има нередности или проблеми. (8)
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Етикети използващи се в социални мрежи
Етикет или „хаштаг“ за Приморско #iamprimorsko към публикациите в социални
мрежи. (8)
Заключение
Инструменти на PR 2.0 и 3.0 са подходящи и за толкова малка дестинация, която
със своите възможности не достига целия си потенциал. Предложените идеи за реализациа на представянето на Приморско в онлайн средатя биха подпомогнали до голяма
степен за промяната на мнението на туристите за градът.
Иновативните и нетрадиционните подходи ще привлекат вниманието на туристите, защото тактиките на новите PR инструменти разчитат на по-добра комуникация
и по-близки отношения.
Създаването на уебстраница www.iamprimorsko.com ще е една малка „революция“ за туристическия продукт предлаган в Приморско и подобренията ще са на лице.
Бързото постигане на резултати се постига с правилно подбрани тактики за правилните публикиа на правилно място по правилен начин. (8)
Най-голямото предимство на Приморско е, че туристите се привръзват към него
много лесно, заради атмосферата му и комбинацията на природата и услугите, които
им се предлагат. Стремежът към отсраняването на недостатъците трябва да бъде поголям и само тогава тактиките ще пожънат успех.
Тенденциите, които се очакват след вграждането на новите комуникационни
средства на PR 2.0 и 3.0 ще бъдат видими за кратък период от време.
Чрез анаграма PrI´morsko, туристите ще бъдат подтикнати да се чустват като
част от града.
Принципите, на които залага Приморско няма да са по-различни от настоящите,
но ще се промени подходът. С наличието на съвременните начини на безгранични
възможности за въздействието върху нагласите на хората. (8)
Литература:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dinino, K. PR 3.0: The New Frontier. SlideShare.net: http://www.slideshare.net/kcdpr/pr-30the-new-frontier, 2012.
www.travel-studio.bg. Мобилните приложения увеличават кръга от лоялни клиенти.
Travel Studio: http://www.travelstudio.bg/mobilnite_prilozhenia_uvelichavat_kraga_ot_loyalni_klienti.html, 2015
Алексиева, С. Онлайн PR в туризма - промяна на правилата в комуникациите. Нови
шансове за разпознаваемост и атрактивност на MICE индустрията в България.
Реторика и комуникации: http://rhetoric.bg/онлайн-пр-в-туризма-промяна-на-правила,
2015.
Башиновска, С. Блогът като инструмент на PR-а. Нов български университет:
http://old.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/Liatna
_shkola_2009/13_Siana_Bashinovska.pdf, 2009.
Ванков, Н. Онлайн ресурси и инструментариум за дигитален PR. Икономически и
социални алтернативи, http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/4_Vankov.pdf, 2014.
Кътлип, С. Център, А., & Бруум, Г. Ефективен Пъблик Рилейшнс. 2007
Скот, Д. М. Новите правила в маркетинг и в ПР. Рой Комюникейшън, 2009.
Щефаниова, Б. Дипломна работа „PRиморско 2.0 и 3.0“, Бургас: Бургаски свободен
университет, 2015.
Щефаниова, Б. ПР стратегии и тактики за привличане на туристи от Словакия и Чехия в
град Приморско. От Б. с. университет, Годишник Конференция за студентско творчество (стр. 119). Бургас: Бургаски свободен университет, 2014.
Научен консултант:
доц. д-р Диана Попова
58

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

ФАКТИЧЕСКОТО СЪПРУЖЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО –
ПРАВНА СЪЩНОСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ DE LEGE FERENDA.
ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ИНСТИТУТА
В НЯКОИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Лора Петрова Любенова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

FACTUAL MARITAIL COHABITATION – LEGAL NATURE. DE
LEGE FERENDA RECOMMENDATIONS. LEGAL REGULATIONS
OF THE INSTITUTE IN SOME OF THE EUROPEAN COUNTRIES
Lora Petrova Lyubenova
Втора награда
Abstract: Factual marital cohabitation is a phenomenon, which is more often preferred
then the marriage. The Bulgarian Family code does not set forth the questions that the
factual marital cohabitation raises up – relations between the partners and the legal status
of the children, born of the cohabitation. This lack leads to a member of legal disputes,
which seek timely and effective solution. Only legal regulations of cohabitation could
change the current status quo ante.
Key words: de lege ferenda, factual, legislation, marriage, opportunities
Фактичското съпружеско съжителство (ФСС) е сред най-явните примери за нормативна сила на фактическото и като такъв пред правото стои въпросът за неговото
зачитане и свързване с настъпването на определени правни последици. До скоро ФСС
се определяше като „противник” на брака1. Днес то е добре позната и често пъти
предпочитана алтернатива, която се нуждае от нормативна регламентация. Така ще се
внесе яснота и определеност какви са преимуществата и недостатъците на всяка от
формите на организиране на семейния живот и наистина ще се даде надлежна защита
на правото на семейство: всеки да създаде и живее в семейна общност, каквато той
сам е избрал.
За да определим ФСС от гледна точка на правото, е необходимо да посочим какви са приликите и разликите на този институт с тези на брака, т.е. с правно уреденият
модел за създаване и организация на семейния живот на мъж и жена в семейство. Тази
нужда се обуславя от факта, че съвременните законодателства все по-ясно признават,
гарантират и разграничават две самостоятелни права – на брак и на семейство.
При ФСС липсва формално учредяване на семейната общност. Липсва правопораждащия в брака ЮФ – актът на сключване на граждански брак, който единствен
съгласно чл. 11 СК може да погоди брачното отношение. Докато бракът се конституи-

1

В този смисъл и отмененият чл. 180 на Наказателния кодекс инкриминираше напускането на
семейството и заживяване на съпружески начала с друго лице.
Вж. Ставру, Ст., „Фактическото съжителство – квазибрак или факт на нормативни стероиди?”
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ра чрез осъществяването на елементите на юридическия състав, ФСС „не се конституира, то се констатира”. При него липсва правния ефект на брака, и въпреки това се
създава семейството без партньорите да имат правно качество на съпрузи и да липсват правомощията и задължения, установени от семейното право за тях.
Съобразно белезите и съпоставката с брака определяме ФСС като неформален и
доброволен съюз за съвместен живот на мъж и жена, основан на свободната им обща
воля за съжителство в семейна общност като съпрузи2 .
И при ФСС откриваме, макар и не като изпълнение на правни предписания, съвместно интимни съжителство; съвместен живот в общ дом, в едно домакинство; обща
грижа и за осигуряване на благополучието на общността, взаимност и разбирателство;
общи решения и принос, съобразно възможностите на партньорите, за осигуряване на
съвместния живот; поемане на задължения и понасяне на разходите за нуждите на
общността. Наред с всичко това следва да се подчертае и най-важното – общата грижа на фактическото небрачно семейство за отглеждане на децата.
Именно тази съвместимост на ФСС към брака, както и следване на правния модел на брака и еднаквост в социалното съдържание и съответствие на поведението на
партньорите с изискванията на правото, адресирани към съпрузите, позволяват да се
приеме, че правните решения, дадени от закона за формално сключен брак, са относими и към неформалната връзка на фактическото съжителство.
Още повече термините „фактическо съпружеско съжителство“, „фактическо
съжителство“, както и „фактическа връзка“ присъстват в българското законодателство
и регламентира едни от най-важните отношения между субектите на правото. Има
редица примери3, сред които са:
- при реализиране на възможността за донорство приживе – чл. 26, ал. 2 ЗТОТК:
По изключение с разрешение на Етичната комисия по трансплантация се допуска донор на органи и тъкани да бъде лице (донорство приживе), което фактически съжителства с реципиента без сключен граждански брак в продължение на повече от две години и за това са налице безспорни доказателства (става въпрос за донорство между
фактически съжителстващи на съпружески начала партньори, които отново трябва да
са мъж и жена, тъй като законът препраща към гражданския брак – „без сключен
граждански брак”, а сключването на такъв е възможно единствено между лица от
различен пол: мъж и жена);е биологичен родител на реципиента и не го е припознал
по установения от закона ред (донорство от мъжа, съжителстващ на съпружески начала с майката на детето, без обаче той да е припознал последното. Биологическата
връзка следва да бъде доказана по безспорен начин).;
- преминаване на правата подпомагане и финансова компенсация на пострадали
от престъпления – чл. 3, ал. 2 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на
пострадали от престъпления: Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правата на подпомагане и финансова компенсация преминават върху неговите
деца, родители, съпруг или лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство;
Наред с този от пример, следва да се посочат и Постановление № 4 от
25.V.1961 г., Пленум на ВС, допълнено с Постановление № 5 от 24.XI.1969 г., Пленум
на ВС което включва партньорите в кръга от лица, които имат право на неимуществени вреди при смърт на някой от тях.

2

Вж. анализи и обосновки у Цанкова, Ц. Фактическото съпружеско съжителство, Фенея, 2000,
40-72, 88- 96
3
Вж. Ставру, Ст., пак там.
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- защита срещу домашно насилие – чл. 2, ал. 1 от Закона за защита от домашното
насилие: Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното
ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо
лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или
във ФСС;
- основание за отвод на съдия по дело/на нотариус:
чл. 22, ал. 1, т. 3 ГПК: Не може да участва като съдия по делото лице, което живее във ФСС със страна по делото или с неин представител;
чл. 575, ал. 1 ГПК: Нотариусът не може да извършва нотариални действия, когато страна в нотариалното производство или участващо в него лице е лицето, с което
живее във ФСС;
- създава конфликт на интереси (свързани лица), например:
чл. 39, т. 5 КСО (при избирането на членовете на надзорния съвет, управител и
подуправител на Националния осигурителен институт);
чл. 107а, ал.1, т. 1 КТ (при сключването на трудов договор за работа в държавната администрация);
чл. 22б, ал. 1, т. 6 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси (при избор на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси). Параграф 1 от ДР на закона ги обявява за свързани лица;
чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за медиацията (задължение за медиатора да уведоми
страните, ако се намира в ФСС с някоя от тях);
- основание за отказ от свидетелстване:
чл. 166, ал. 1, т. 2 ГПК: Никой няма право да се отказва от свидетелстване освен
лицето, с което страна е във ФСС.;
чл. 119 НПК: Съпругът, възходящите, низходящите, братята и сестрите на обвиняемия и лицето, с което той се намира във фактическо съжителство могат да откажат свидетелстване.;
чл. 121, ал. 1 НПК: Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство;
- допустимост на взаимно застраховане: чл. 232, ал. 1 Кодекса за застраховането:
договор за взаимно застраховане могат да сключват съпрузи, лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство. При прекратяване на връзката между лицата, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, те могат да поискат разделяне на
застраховките, освен ако договорът е сключен в полза на дете, родено и припознато от
тези лица.
Стига се до парадоксалното положение, че ФСС се урежда от трудовото, осигурителното, гражданското и наказателното право, но в СК неговото наличие е пренебрегнато, а от там и надлежната правна защита на интересите на личността на
партньорите и техните деца. Нещо повече, налице е несъответствие с принципното
положение, признатото в чл. 3 на СК относно правото на брак и семейство; правото на
всеки да създаде семейна общност, каквато той сам е избрал.
Известно е, че не само в България, а и в света през последните десетилетия се
наблюдава рязко намаляване на сключените бракове. Вместо това обаче все повече
двойки (между 30 и 65% според различни изследвания) заживяват на съпружески начала, имат отношения, като да са в брак, много от тези отношения са пълноценни и от
тях се раждат деца. Към днешна дата, ако от едно такова съжителство се роди дете, то
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е извънбрачно. И макар, че по аргумент на чл. 47, ал. 3 КРБ брачните и извънбрачните
деца имат равни права, това само на пръв поглед е така. Защото извънбрачното дете
няма установен произход най-малкото от бащата. В този случай бащата трябва да припознае детето по установения в закона ред4. Разбира се, има и друга възможност – да
се търси бащинството по исков ред, но това са все усложнени хипотези.
Не са основателни съображенията, че всички ще предпочетат фактическия брак,
защото става много по-лесно, а пък резултатът е същият. Не е абсолютно същият,
напротив. Например тези, които са във фактически брак, не се наследяват. Ако единият почине, другият няма да получи наследство за разлика от законните съпрузи. В
така създалата се ситуация, в най-добрия случай припознатите деца, родени при ФСС,
ще получат наследство, но на преживелия партньор не му се отдава такава правна
възможност. Наследяване може да се осъществи само въз основата на завещание.
Не настъпват и правните последици на брака и относно еманципация на съжителстващи непълнолетни лица, родителите ще могат да искат връщане на децата си
при тях. Не е може да се промени фамилното име по административен ред.
При ФСС партньорът не е втори родител по отношение на децата на другия
партньор. Нaред с това, законът не им предоставя правната възможност да осиновят
дете, тъй като чл. 81, ал. 1 СК определя, че „никой не може да бъде осиновен от две
лица, освен ако те са съпрузи”. Когато само единият от тях осиновява, съдът трябва да
прецени дали обстоятелството, че той се намира във ФСС с друго лице, не накърнява
по някакъв начин интересите на детето. Липсва обаче разлика в уредбата на родителските права върху децата, които са общи за съжителстващите партньори – те живеят
по общото местожителство на техните фактически съжителстващи родители.
Що се отнася до имуществения режим между партньорите не възниква солидарност за задълженията, поети във връзка с ФСС. При евентуално, едновременно придобиване на вещни права възниква обикновена съсобственост.
Разлика име и в прекратяването. Бракът може да се прекрати на три основания
(чл. 94 СК). – смърт, унищожаване и развод. Смъртта е основание за прекратяване на
ФСС. При него няма развод или унищожаване, а раздяла. В повечето модерни законодателства, където е налична уредба на съжителството, раздялата тя се заявява в общината, където е подадено и заявлението за него. В този случай един от партньорите упражнява свое потестативно право.
При развод между двама съпрузи единият може да търси издръжка5 от другия в
тригодишен срок, ако изпитва материални затруднения и не е встъпил в брак отново.
Съдът може да удължи срока,ако получаващият издръжката съпруг е в особено тежко
състояние. При фактическия брак такава законова възможност няма. Освен това, чисто теоретично, не важат пречките, валидни за гражданския – определена степен на
родство, здравни проблеми6. Като, разбира се, тук трябва да се държи сметка и за чл.
154 НК, който инкриминира съвкуплението между възходящи и низходящи роднини,
между братя и сестри и между осиновители и осиновени, както и за чл. 135 и сл. НК –
за заразяване с венерическа болест.
Посочените разлики, доказват, че ФСС е реално съществуващо правно явление.
Като такова, то се нуждае от правна регламентация, пък и била тя на основно, принципно ниво. Съжителството е типичен пример за нормативната сила на фактическото,
когато са налице нерегламентирани отношения между субектите на правото. Именно

4

Вж. чл. 35 и сл. СК

5

Вж. чл.145 СК

6

Вж. чл. 13 СК
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тогава, то като нормативен, социален регулатор, трябва да се намеси и да обвърже
ФСС с настъпването на определени правни последици.
Основна теза на противниците на идеята за нормативно регулиране на ФСС е, че
с него ще се създаде и друга правна възможност – а именно узаконяването на еднополовите бракове. Ако de lege ferenda в кодекса бъде записано, че „ФСС е доброволен и
неформален съюз между мъж и жена”, тази възможност по недвусмислен начин ще
бъде изключена.
С приемането на последния СК от 2009 г. се въведоха редица промени, но до
правна регламентация на ФСС не се стигна. В проекта се съдържат разпоредби, които
дават ефективно решение на основните въпроси, които явлението поставя – за отношенията между партньорите и за правното положение на децата, родени от съжителството. Идеята за правно регламентиране на ФСС, както редица други нови предложения за семейното законодателство de lege ferenda срещат сериозен отпор от страна на
Светия Синод и това е и една от причините да не бъдат приети. За друго основание се
сочи недостатъчната правна култура на гражданите и невъзможността им да направят
на този етап разумна преценка, върху коя плоскост да изградят семейството си – на
брака или на фактическото съжителство. Не трябва да се пренебрегват и важните промени, реализирани с регламентацията на новите режими между които могат да
избират съпрузите7. Множеството ревизии, които намират място при приемането на
СК, до известна степен оправдават липсата на регламентация на явлението на ФСС,
но съдейки по сегашното отношение на обществото към него, липсата на нормативна
уредба е по-скоро несъвършенство, отколкото оправдана позиция.
Партньорите по ФСС устройват отношенията си по модела на брака. Комплексът
връзки и тяхното съдържание съответства на комплекса права и задължения, предписани от закона в правилата на брака. Мъжът и жената не са правно обвързани, но фактически те се свързват с това, което е посочено в правните изисквания, защото това са
изисквания на семейния живот. Налице е онова обичайно и дължимо поведение и организация на семейния живот, каквато има и при брака. Налице е семеен съюз, макар
и небрачен. При това положение е оправдано е законодателят да зачете волята на
партньорите да живеят трайно в семеен съюз, да признае фактическото и да придаде
правно значение на установената връзка. Това може да се осъществи като в СК се запише правилото: „ФСС е доброволен и неформален съюз между мъж и жена и има
правно значение в предвидените от закона случаи.” Несъмнено това е основно принципно положение, което покрива минимумът, който заслужава това правно явление.
Дали, в кои случаи, при какви условия ще има конкретни правила в закон, ще бъде
въпрос на преценка и законодателна политика при разработване на различни закони и
нормативни актове. Правната регламентация на ФСС ще е признание на заобикалящата ни реалност.
Правното положение на децата е може би най-проблематичния аспект в контекста на ФСС, видяно през призмата на сегашната нормативна уредба. Отговорите на
възникващите въпроси следва да са съобразени с принципа за равенство на децата,
независимо от техния произход и принципа за всестранната закрила на децата и защитата на техния най-добър интерес8.

7

Вж. чл. 18 СК; До приемането на новия СК, имуществените отношения между съпрузите се
уреждат от режима на общност. За пръв път тогава се въвеждат режимите на разделност и договорния режим
8
принципи заложени в Конвенцията за Правата на детето
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Несъмнено за уреждане на положението на децата има редица правни констrукции. Въпреки това, скъсяването на пътя и реализирането на кратки процедури,
значително би улеснило нещата. Проф. Ц. Цанкова разглежда въпроса за създаване на
презумпция за бащинство, като установената в чл.61 СК. Текстът би могъл да е: „За
баща на детето се смята партньорът на майката, ако детето е родено през време на
ФСС или преди да са изтекли 300 дни от прекратяването му”. Най-подходящо място
за разпоредбата de lege ferenda е в главата „Произход” след чл. 61 СК. Това ще е един
от случаите, когато законът признава правното действие на неформалната съпружеска
връзка и дава конкретна регламентация за последиците от нея. Именно с правното
уреждане на положението на децата, трябва да започне признаването на правното
значение на фактическото съжителство. При нарастващия брой на съжителствата и
раждането на деца в семейството на партньорите, отклоняването на неблагоприятните
последици за децата поради липсата на произход, следва да бъде първостепенна
грижа на държавата. Това е в пълно съответствие с Конвенцията за правата на детето,
защото от специална закрила на закона се нуждаят всички деца, а равенството, провъзгласено в чл. 47, ал. 3 от КРБ, може да се осъществи реално само ако семейното
право даде възможност за установяване на произхода, така както е предвидено за родените в брака деца. Няма съмнение, че презумпцията ще бъде оборима, както е и при
брачния произход. Създаването на презумпцията ще означава не само по-добра и
ефикасна защита на децата, но и пълно провеждане на принципа за равенство на брачни и извънбрачни деца и действително признаване на свободата на гражданите спокойно да решават как да формират семейството си. Ако изборът е установяване на
ФСС, то той ще бъде уважен, а поколението – гарантирано във връзка със семейноправното си положение.
Тези предложения за промени de lege ferenda са достатъчни, за да се признае
ФСС от правото, да се решат семейноправни проблеми и преди всичко да се осигури
закрила на децата извън брака.
В повечето случаи нормативната уредба на ФСС в различните европейски
държави е ориентирана с оглед настроенията в обществото – начина на живот; броят
на еднополовите двойки и отношението към тях; ограниченията; предвидени в съответното законодателство за сключване на брак; държавната политика в тази насока и
други.
Във Франция договорът9 се урежда като „съглашение между две пълнолетни
физически лица, от различен или един и същ пол, с цел да се уреди тяхното съжителство“10. Тази постановка е принципно нова в Гражданския кодекс и на практика
узаконява фактическото съжителство между партньори, които не са сключили брак
(измененията на Гражданския кодекс 2000 г., Германия 2001 г.) Идеята за правно
признаване на фактическото съжителство и съглашенията11 между партньорите по
него отразява актуалното състояние на обществото. В Германия договорите за съжителство са значително по-малко разпространени, отколкото в Холандия.
Холандския закон допуска съглашение между партньори, което се означава с
термина “споразумение между регистрирани партньори”. Предоставя се възможност
на всеки две лица, били те от един и същ или различен пол, да се регистрират в
регистъра за имуществото на съпрузите и да бъдат третирани от правото като законни

9

Pacte civil de solidarité (PACS)
Чл. 515-1 на Гражданския кодекс на Франция
11
Partnerschaftsvertrag
10
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съпрузи. В скандинавските страни съглашението между партньори е широко разпространена практика.
Датският закон е най-старият европейски закон за регистрираното фактическо
съжителство. Той е приет през 1989 година. Законът дава право на две лица от един и
същ пол, от които поне едното живее в Дания, да регистрират своето фактическо
съжителство и им предоставя почти еднакви права и задължения с тези на хетеросексуалните двойки, сключили брак.
В Испания отсъствието на федерална регулация на не-брачното съжителство
поражда поток от регионално законодателство. Най-интересният пример е каталонският Закон за двойките в стабилни съюзи. През 1998 г. Каталония е първата, приела
закон, който става модел за останалите испански автономни области. Макар че каталонският подход в общи линии е подобен на този във Франция, каталонският закон е
по-особен по сравнение с подобните закони във Франция и Белгия. Най-важната разлика е, че Законът за двойките в стабилни съюзи се прилага за хетеросексуални двойки или след сключването на договор под формата на официален писмен документ,
или на основата на фактическо съжителство в период на две години, или след раждането на общо дете.
Норвежкото законодателство дава право на две хомосексуални лица от един и
същи пол да регистрират своето фактическо съжителство. Условието е единият от
партньорите да е норвежки гражданин и да живее в Норвегия. Партньорите придобиват същите права и задължения както хетеросексуалните лица, сключили брак, освен:
право да осиновяват деца; право на изкуствено оплождане на партньор от лесбийска
двойка; право на църковно бракосъчетание.
Новият сръбски Закон за семейството (2005 г.) разпростира всички права и задължения на съпрузите върху съжителстващите хетеросексуални лица. Фактическото
съжителство се определя като „устойчиво съжителство на мъж и жена, между които
няма пречки за брак” (чл. 4).
Последният нормативен акт, късаещ регламентацията на фактическо съжителство е естонският Закон за регистрираното партньорство, който влезе в сила на
01.01.2016 г. По своята същност то е договорно. Съглашение може да се сключи
между две лица (от различен или еднакъв пол), като поне едно от тях трябва да
пребивава в Естония. Предвидени са някои ограничения относно родството между
лицата. Изисква се и нотариална заверка. Всички договори от този тип се вписват в
регистъра на населението.
Тези примери недвусмислено показват осъзната нужда от правна уредба на института на ФСС. Като отделните европейски държави, са съумели да въведат регламентация на различно ниво. Пред българският законодател стои предизвикателството
за регламентирането на вече съществуващ институт, който трябва да бъде признат от
правото. Фактът, че „българското общество е консервативно, а ФСС противоречи на
вековната църковна и гражданска традиция и е в конфликт с нравствените устои на
християнското общество “12 е сред най-често срещаните, но и несъмнено нелегитимни
аргументи в спора да се създаде ли правна уредба на това явление или не. По данни на
Националния статистически институт от преброяването на населението и жилищния
фонд през 2011 г. в България официално 579 434 души са декларирали, че живеят в
съжителство без брак. Това са около 15,3% от общия брой на съжителстващи с партньор българи. Тези данни вероятно не включват множество двойки, които не са

12
Из Становище на Св. Синод на Българската православна църква относно проекта за Семеен
кодекс, документ от VI Църковен събор, (15.10.2008)
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декларирали, че живеят в такива отношения. Съвестният и мъдър законодател следва
да подлага моралния консенсус в обществото на критична оценка, защото този консенсус, колкото и традиционен и популярен да е, може да се основава на предразсъдък. А законите, които се пишат на основата на предразсъдъци, не са справедливи закони. Те противоречат на самото понятие за право, а и както се посочва в правната
доктрина: „Правото, вкл. семейното такова, се обръща с към индивида и неговите
потребности.’’
Фактическото съпружеско съжителство (ФСС) е явление, което все по-осезаемо
присъства в нашия живот. С изключителната виталност на новото, освободено от
формалните изисквания на брака, то представя своите претенции за признание и ясна
позиция от българския законодател. Именно модерната, съобразена със съвременните
условия и ориентирана към бъдещето законова регламентация ще наложи адекватна
защита на правата на двойките, които живеят във ФСС и на техните деца и ще реши
спорните въпроси, свързани с това правно явление.
Литература:
1. Семеен кодекс
2. Семейните отношения в променящия се свят изд. Сиби, 2013г.
3. Цанкова,Ц. Фактическото съпружеско съжителство, изд Фенея, 2000 г.
4. Герджиков,О. Нов семеен кодекс догонва реалността, в. Сега
5. Друмева, Ем., Основни права в брака и семейството. Закрила на майчинството и
децата, Правна мисъл, 2012 г
6. http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,6885/view, article/
7. Ст. Ставру, „Фактическото съжителство – квазибрак или факт на нормативни
стероиди?”

66

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

ФРАКТАЛИ. ПРИЛОЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА
Стефани Димчева Николова
Бургаски свободен университет

FRACTALS: APPLICATION IN ARCHITECTURE
Stefani Dimcheva Nikolova
Burgas Free University
Втора награда
Abstract: The aim of this paper is to offer architects a different point of view regarding the
essence of the buildings nowadays. With the help of specially designed plug-in in Google
SketchUp fractal models are offered to the user that can be implemented into the process of
building energy efficient buildings that serve the needs of modern architecture regarding
space and vegetation.
Keywords: fractal software realization fractal geometry, architecture, building efficiency.
Въведение
Фракталите са геометрични обекти, които набират популярност през 70-те
години на миналия век. Много учени, работили през периода 1875-1925 г. са се натъквали на тези необикновени форми, но математикът Манделброт е човекът, съзрял общото в тяхната структура и ги обединява под общото наименование фрактал. Това
дава тласък на науката да изучава сложни вечно изменящи се обекти, които Евклидовата геометрия не е в състояние да обясни. В наши дни с развиването на компютърната графика фракталите намират своето приложение в много сфери. От архитектурна
гледна точка, те могат да бъдат приложени с цел външния облик на сградата да бъде
по-оригинален, като в същото време спомагат в решаването на някои съвременни
проблеми, свързани с неефективността на Евклидовата същност на повечето здания.
За целта е създаден плъгин в средата Google SketchUp, който предоставя готови фрактални 3D модели на архитектите при етап на проектиране, с което те имат възможност
да видят какви ползи им носи приложението на съответния дизайн, както имат свободата да го изменят според нуждите на предприятието.
Фрактал. Същност
Фракталната геометрия е младо и бързо развиващо се направление, свързано не
само с появата на нови математически модели, но и с напредването на компютърните
технологии. Обектите, които днес наричаме фрактали, са открити дълго преди появата на самия термин. Пример за учени, които са забелязали такъв тип закономерности е
следният: Карл Вайерщрас, открил функция, прекъсната навсякъде и никъде деференцируема; Хелге фон Кох, който геометрически определя подобна функция (снежинката на Кох); Пол Пиер Леви, доразвил идеята за самоподобни фигури и въвел т.нар. Скривата и драконовата крива на Леви; Георг Кантор; Гастон Жулиа; Пиер Феру и др.
Раждането на фракталната геометрия става благодарение на американския математик
от полски произход, Беноа Манделброт, служител на IBM. През 1975 г. той въвежда
понятието фрактал (лат. fractus, раздробен), за да опише самоподобни обекти с дробно
измерение, като посочва широкото им раазпространение в околния свят. Обобщава
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своя труд и системата резултати на своите колеги в книгата „The Fractal Geometry of
Nature”, която разчупва стандартните представи за математика по онова време. Съществува разлика между Евклидовото и фракталното измерение. В първия случай измерността е както следва: 0 – точка, 1 – линия, 2 – плоскост, 3 – обемна фигура. Във втория случай, се въвежда измерението D, където частта от фрактала наподобява целия
фрактал.
1. Видове
1.1. Детерминиран фрактал
Получава се чрез няколко умалени и свързани копия на изначалната съставна.
Разделя се на два подвида: геометричен и алгебричен. Пример за първия тип е триадната крива на Кох (Фиг. 1. А). За да се построи фракталът трябва последователно да се
изпълнят безброй стъпки. При началната (нулева) стъпка се взима отсечка с произволна дължина, която се разделя на три равни части. Върху средната отсечка се построява равностранен триъгълник, чиято основа след това се отстранява. Това е първата
стъпка, при която се получава крива с равни звена. При втората стъпка всяко от звената се разделя отново на три равни части, като се премахва средната отсечка. Процесът
можде да продължи до безкрайност, а в резултат се образува кривата на Кох, чиято
дробна размерност е приблизително равна на 1,26.

Фиг. 1. Илюстрация на Снежинката на Кох (А) и фракталът на Манделброт (В)
Алгебричните фрактали се появяват по-късно от геометричните, а с развиването
на компютърната техника става възможно те да бъдат визуализирани. Наименованието им е условно, тъй като на вид приличат на геометрична фигура, но се получават
чрез алгебрична формула. Един от най-ярките примери е фракталът на Манделброт.
Представлява сложна фигура, оградена със сложна по форма граница. Забелязва се, че
при увеличение по периферията са долепени по-малки окръжности с залепени на тях
още по-малки окръжности и т.н. до безкрайност. Формулата, която се крие зад получаването на тази фигура е следната:
(1)

,

където Zi и С са комплексно спрегнати. Итарацията започва от всяка начална точка С
на правоъгълна област, подмножество на комплексната равнина. Итерационният процес продължава до момента, когато Z[i] достигне границата на окръжността (r = 2),
която лежи в началото на кооринатната система (0,0).
1.2. Стохастичен фрактал
Този вид фрактали се получава, когато на случаен принцип се изменя условието
за повторение. Процесите на борсата могат да се опишат чрез чрез стохастичния тип
фрактал (Фиг. 2.).
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Фиг. 2. Граф на борсовия пазар
С помощта на стохастичните фрактали може графично да се представят природни обекти, като релеф на местност, облаци, морски вълни. Широко приложими са в
компютърните игри, където достоверно пресъздават местността на действие.
Приложение на фракталната геометрия в архитектурата. Ефективност
Приложенията на фракталната геометрия в архитектурата се откриват от древни
времена до наши дни. Като пример могат да се посочат множество катедрали и културни паметници, построени в Европа по времето на Ренесанса. Структурата на храмовете и домовете от древна Индия също притежават фрактално самоподобие. То се
наблюдава освен в начина на изграждане на сгради, също и в инфраструктурата на
някои древни селища, запазили се в някои части по света (напр., селището Ба-ила,
Замбия – Фиг. 3. В).

Фиг. 3. А. Катедралата в Кьолн – пример за приложение на фракталите при дизайн на фасади.
В. План на селищото Ba-ila, Замбия – наблюдава се фракталното самоподобие
на жилищната конструкция.
С. Носещи колони в замъка Малборк, Полша – приложение на стохастичните фрактали
при изграждането на сгради от Готическия стил

Функционалната особеност на фракталната геометрия се свежда до следните
основни преимущества: мобилност, продуктивност, (енерго)ефективност, климатизация, които ще бъдат по-подробно разгледани по-долу в изложението. На Фиг. 3. В е
даден планът на селището Ба-ила. От пръв поглед се забелязва самопободието на
помещенията. Този тип инфраструктура, проектирана според религиозните вярвания
на народа гласи следното: в центъра стои учрежданието на вожда, а в негова среда е
поставен свещения олтар – връзка между боговете и техния пратеник. Погледнато от
математическа гледна точка, това представлява алгебричен фрактал, клонящ към
безкрайност (като набора на Манделброт, Фиг. 1. В). На Фиг. 3. С е дадена снимка на
носещите колони в замъка Малборк, Полша, които са пример за стохастични фрактали със своята дървовидна разклоненост. Чрез разлконения тип структура работната
площ в горната половина се увеличава, което спомага носенето на повече тежест.
Фракталната разположеност на орнаменти, фасади и помещения изглежда добре
на външен вид, но също така, има своите практически ползи. Съществуват т.нар. апертури (apertures, вид отвори), типични за индийските храмове, които освен естетически
вид спомагат в процеса на климатизация на вътрешността на сградата. Приложена в
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инфраструктурата на градове и предприятия, фракталната геометрия носи ползи за
жителите или работещите в комплекса. На Фиг. 4 (b) е дадена графика на двореца Ред
Форт, Индия, където чрез умелото разположение на коридори и помещения, хората
могат да изпълняват своите ежедневни задачи, увеличавайки по този начин своята
продуктивност, а в същото време не биха си пречили помежду си.

Фиг. 4. Фрактална разположеност в предприятие и дворец
На Фиг. 4 (а) е дадена снимка на бизнес комплексът Telefonica, Мадрид,
Испания, който представлява най-големият фотоволтаичен покрив в цяла Европа. В
изложението бяха представени основните фрактални особености, а именно: самоподобие на фигурите на всяко ниво на увеличение, безкрайния характер на фрактала, както
и това, че всеки елемент е част от по-обща и цялостна структура. Приложено на практика, тези особености на фракталните форми увеличават работната (полезна) площ.
Така, покривът на бизнес парка Telefonica умело изпълнява няколко функции: поддържа сградите, придава сянка на работниците, намиращи се в кардиналните площи,
действа като поддържаща мрежа за системата за електронно наблюдение. Соларните
панели, които се намират на повърхността му заемат площ от 26 000 м2. Те преобразуват соларната термална енергия в електричество в размер на 4 389 000 kw/h/год.,
което представлява намаляване на 2000 Tn от CO2, отделен в атмосферата.
Други примери от практическото приложение на фракталната геометрия се
наблюдават в Индия. Например, отворените стълбища в Гуджарат (Фиг. 5. А). Тъй
като Индия е страна на рязка смяна на времето – например на запад, където три месеца с мусон са последвани от девет последователни месеца сухо време – се налага
приспособяване към тези изменения. Построени през 600 г.пр.Хр. чрез зигзагообразна
структура, стълбищата образуват инфраструктурна конструкция за събиране на вода.
Идеята зад реализацията е сравнително проста: кладенец и вход към него. Водата от
мусонните дъждове се събира, след което се прецежда през слой от фина тиня (която
отделя тежките частици), а накрая стига до слой непропусклива глина. Седиментната
скала от Западните Хималаи, създава подходящи наноси за кладенец, действащ като
филтър. Така, цялостната структура представлява подземна водоносна система.

Фиг. 5. Отворените стълбища, Гуджарат
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Друга функция на отворените стълбища е да осигурява място за прохлада през
горещите летни дни. През зимата, когато кладенците са изключително хладни, хората
могат да отмарят на слънце, а през дъждовния сезон – във веранди. Друго място, където заобикалящата среда спомага подобряване микроклимата на жителите е Амбър
форт, Джейпур, (Фиг. 5. В). С помощта на езерото, което се намира около постройката
въздухът се охлажда преди да е достигнал вътрешността на помещенията.
Важна характеристика на древните храмове е значителното изменение на
термалните характеристики на облицовката на сградата в зависимост от времето през
деня и сезоните. По този начин, вътрешността на сградата е предпазена от прегряване
през лятото. Задържа се топлината или прохлада по предназначение, а интериорът се
охлажда посредством водните изпарения. Чрез подвижни прозорци и завеси на практика се реализира подходящ екстериор, позволяващ допълнителна нагласа на отделните термални педпочитания. Функцията на естествена вентилация може да се изпълнява от самата сграда, не само от заобикалящата й среда. Освен подвижни панели, биха могли да се проектират специални кули, например в Иран (Фиг. 6), където въздухът
е допуснат в сградата само след като е преминал през висока кула с плътни стени, а
понякога дори през подземен тунел, където се охлажда от допира със студените стени
на канала. По-нататък охладителният процес се извършва посредством овлажнени
дървени въглища или фонтан.

Фиг. 6. Охладителна система в Иран чрез употребата на вентилационна кула,
подземен тунел за изпаряване и охлаждане, както и естествена вентилация
Виждайки многобройните ползи, които фракталната геометрия, приложена в
архитектурата и градоустройството предлага, е нормално да се запитаме как можем да
я приложим и в съвременния свят. В днешно време работата на архитектите е улеснена: те използват модерни програми, с които процесът по проектиране и симулация на
сградите предпазва от евентуални грешки, а вероятността от нежелани резултати се
намалява. Една от програмните среди, където е възможна лесната интеграция на нови
компоненти е Google SketchUp. Средата позволява създаване на разнобразни 3D
модели, които в завършен вид биха могле да бъдат изследвани по различни параметри
от други професионални пакети, като например Autodesk.

Фиг. 7. Модел на сграда (на преден план), произхождащ от куба на Сиерпински
(на заден план в по-голям размер). Първа и втора итерация
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Плъгинът, разработен в SketchUp Pro 2015 предоставя готови фрактални модели
на сгради. След инсталирането му се зарежда в главната лента Draw – SN Building,
където при стартиране се появява диалогов прозорец. Изисква се посочването на два
основни параметъра: височина и номер на итерациата. На Фиг. 7. са илюстрирани
първа и втора итерация на гъбата на Сиерпински и на една от вариациите й, моделът
на преден план. Според нуждите на предприятието предоставеният модел може да се
оформи по различен начин (пример е показан на Фиг. 8.). Така, за получената сграда
може да се даде оценка на ефективността. Съществено условие за извършването на
тази оценка е моделът да бъде в завършен вид, т.е. реална сграда с проектирани всички помещения, инсталации и отворени площи. В средата Google SketchUp това е възможно с професионални надстройки, специално създадени за целта. От една страна,
тези допълнителни компоненти извършват оценка на единични елементи от цялостния модел. От друга страна, специалнистите имат доверие на професионалните
Autodesk пакети, предлагащи пълен набор от инструкции, задоволяващи всички нужди на съвременния архитекти и проектант.
На Фиг. 8. е илюстриран модел на комплекс с три групи PV панели, за които са
изведени общи характеристики на базата на зададен чрез Google Maps регион –
Бургас, к-с „Лазур”, изведен посредством Skelion. Анализ на цялостната ефективност
на сградата е задача на професионалните Autodesk пакети едва тогава, когато проектът се намира във финален етап, т.е. с проектирани помещения, коридори, врати,
прозорци, ЕиК и ВиК.

Фиг. 8. Модел на фрактална сграда с монтирани фотоволтаични панели
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Заключение
В заключение може да се каже, че фракталните форми, приложени на практика
имат не само естетичен вид, но и ефективен резултат. Реализацията на плъгина, проектиран чрез програмния език Ruby on Rails е изпълнена в начален етап. До момента
той успешно пресъздава фрактален модел, за който допълнително се дава оценка на
ефективността на PV панели, поставени на фасадите и покрива. По-нататък плъгинът
ще съдържа по-богата библиотека с модели, които могат да бъдат приложени на практика, както и информация за основни техни параметри, които биха от полза в работния процес на архитектите.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА РЕНТАБИЛНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
(на база данни от ГФО на „Дъбрава“ ЕАД)
Гергана Цъцарова
Пламена Чакалова
Бургаски свободен университет

ABOUT SOME ASPECTS OF PROFITABILITY OF AN
ENTERPRISE
(based on the Annual Financial Reports of ‘Dabrava’ enterprise)
Gergana Tsatsarova
Plamena Chakalova
Burgas Free University
Втора награда
Abstract: The main points in this paper are about the theoretical and empirical aspects of
profitability. Data from the Annual Financial Reports of ‘Dabrava’ enterprise is used. On
this base analysis and conclusions are made, and are outlined some perspectives in this
sector.
Key words: Annual Financial Report, profitability, assets, capital, revenue.
Съвременното глобално икономическо пространство се отличава с една силно
конкурентна среда. За постигане на поставените цели, ръководствата на предприятията използват различни източници на информация и средства за тяхното реализиране.
В обхвата на информационните източници попадат: нормативна, статистическа, оперативна и пр. информация. С ключово значение обаче е счетоводната информация,
тъй като чрез нея се представят данни, за дейността на конкретното предприятие. В
съвременното стопанство, предприятията използват различни начини за финансиране
на дейността си, основно посредством получаване на банкови заеми и привличане на
нови инвеститори. И в двата случая, за да се осигурят финансови средства на предприятието, потенциалните кредитори и инвеститори се нуждаят от информация за
дейността на предприятието. От чисто счетоводна гледна точка, с оглед удовлетворяване на информационните интереси на различните външни ползватели, предприятията
изготвят Годишен финансов отчет (ГФО) с общо предназначение, при спазване на установените за целта законови изисквания и добри практики.
За една немалка част от външните потребители, информацията в ГФО се явява
единствен източник на данни за дейността на предприятието за отчетния период. На
база данни от ГФО, анализатори, кредитори и инвеститори, правят своите анализи за
вземане на различни икономически решения, свързани с конкретното предприятие.
Предвид значимостта на счетоводната информация в ГФО с общо предназначение, по нормативен път са разписани правилата за неговото изготвяне, публикуване и
одитиране.
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Добра практика е много от предприятията, при изготвянето на ГФО да прилагат
към него и анализ на дейността си, чрез представяне на няколко ключови показателя.
Такива например са показателите за: ефективност, рентабилност, обращаемост на активите и пр.
Въпреки големият набор от показатели за анализ на дейността, на база ГФО на
предприятието, и с оглед избор на един от тях за целите на настоящото изложение, се
спряхме на показателя РЕНТАБИЛНОСТ. Показателят рентабилност е ключов за разкриване на дейността на предприятието, защото при изчисляването му се взема предвид полученият финансов резултат на предприятието за отчетния период. Един от
най-богатите хора в света,Уорън Бъфет в книгата си пише, че „Печалбата е душата на
една фирма.1“
Целта на настоящото изложение е по-пълното разкриване в теоретичен и емпиричен аспект на същността и проявлението на рентабилността като показател за анализ на дейността на предприятието.
Задачите, които си поставяме са:
1. Да се разгледа в теоретичен аспект понятието рентабилност, като се проучат
мнения на специалисти в областта.
2. Да се изчисли показателят рентабилност при анализа на дейността на предприятие „Дъбрава“ ЕАД, като на тази база се направят съответни изводи.
Обект на анализа е ГФО на предприятие „Дъбрава” ЕАД, в частност анализ на
рентабилността, изразена чрез активите, капитала и приходите за периода 2012, 2013
и 2014 отчетни години.
Използвани методи:
 Метод на индукцията;
 Метод на дедукцията;
 Метод на сравнението;
 Метод на средните величини;
 Метод на относителните величини;
 Метод на верижните замествания.
Ограниченията, които си поставяме са свързани с:
 Изучаване на ГФО и на тази база на рентабилността на едно конкретно предприятие, защото такъв анализ би могъл да се направи и за предприятията в сектора и
на пр. бази;
 Изследваме рентабилност на активи, капитали и разходи общо и по основни
видове според възприетите в счетоводното законодателство критерии.
 Периода за целите на анализа е 3 годишен;
I. Същност, значение, видове рентабилност
С оглед по-пълното и всеобхватно разкриване на същността, съдържанието и
предназначението на показателя рентабилност, най-напред проучихме мнения на
различни специалисти в областта на счетоводството и анализа.
Според проф. дин Д. Динев, ДЕС, „рентабилността е способността на фирмата да
носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна, рентабилността представлява степента на доходност на
капитала. Тя се определя посредством сравнението на получения резултат от дейността и използваните за това средства.”

1

Бъфет, М., Кларк, Д., Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети, Изток-Запад, 2011.
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Британският академик д-р Петър Колин в своя Счетоводен речник дефинира „рентабилността (profitability) като размер на печалбата, получена като процент от разходите
или приходите от продажби.”
Във връзка с огромното значение на показателите за рентабилност Ст. Чолаков
още през далечната 1938 г. отбелязва, че: „Рентабилността е единственото оправдание
за съществуването на стопанското предприятие.”
В енциклопедия по счетоводство, рентабилността се разглежда като „доходност
на предприятието. Измерва се чрез показатели и критерии, които характеризират
ефективността на дейността. Обикновено се измерва чрез норма на печалбата към
приходите, към себестойността, към капитала и пр.”
Според проф. дин Иван Душанов, водещ специалист в счетоводната теория и
практика, „рентабилността е доходност на съответната дейност в сферата на материалното производство, резултат на трудовите усилия и на работещите в тази сфера.
Рентабилността е важен показател за цялостната дейност на съответната икономическа единица. Тя характеризира най-пълно качеството на тази дейност.”
Нека да подчертаем, че съществуват още редица определения на този значим за
целите на анализа показател.
На база изведените определения, ще се опитаме да обобщим за рентабилността, че:
 Рентабилността е ключов показател, използван при анализа на дейността на
предприятието, на база ГФО;
 рентабилността е показател за степен на доходност;
 изчислява се като съотношение между финансовия резултат и средната стойност на активите, капитала, приходите. С други думи, рентабилността се изчислява
като отношение на финансовия резултат за периода (печалба/загуба) към базата, от
която е получен. Прилаганият формулен апарат позволява, рентабилността да се изчислява като коефициент или като процент.
Финансов резултат
РЕНТАБИЛНОСТ = -------------------------------------------- = като коефициент
Средна стойност на активи, капитали, приходи
Финансов резултат
РЕНТАБИЛНОСТ = ------------------------------------------ х 100 = в процент
Средна стойност на активи, капитали, приходи
 Въз основа на избрания подход, анализът се прави на 1 лв., респ. на 100 лв.
вложени активи, капитали, респ. отчетени приходи за периода.
 Счита се, че полученият резултат е по-точен, когато данните в знаменателя са
изчислени като проста средна величина.
Видове рентабилност:
 До колкото финансовият резултат се проявява като печалба или загуба за отчетния период, то на тази база се изчислява положителна рентабилност (при печалба)
и отрицателна рентабилност (при загуба).
 От гледна точка на видовете печалба – брутна и нетна, съответно и изчислената на тази база рентаблиност се класифицира като: брутна рентабилност и нетна
рентабилност.
Счетоводната печалба (брутна) се формира като разлика между отчетените и отнасящи се за периода всичко приходи и всичко разходи.
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В отлика, чистата (нетна) печалба се установява като разлика между счетоводния финансов резултат и начислените за сметка на печалбата данъчни задължения за
предприятието, по реда на приложимото законодателство. Тя се нарича чиста, защото
е „изчистена“ от данъци. Нетната печалба е на разположение на предприятието и подлежи на разпределение от собствениците на капитала в него.
Информационен източници на данни за изчисляване на рентабилността на база
ГФО на предприяятието са Счетоводният баланс и Отчетът за приходите и разходите
(ОПР). От ОПР се установяват двата вида: брутната и нетната печалба/загуба.
За да приложим на практика – изчислим и анализираме показателя рентабилност, за целите на изследването си, избрахме предприятие „Дъбрава“ ЕАД със седалище гр. Бургас.
Дружеството е учредено през 1999 г. Акционерният му капитал, регистриран при
създаването му е 163 240 лв., разпределен в 16 324 акции по 10 лв. номинална стойност на една акция. Към датата на учредяване на дружеството записаният капитал е
изцяло внесен.
Предмет на дейност на дружеството е сключването на следните сделки: дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, включително търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство,
строителни ремонти, туризъм – ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност,
добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив и
други дейности незабранени със закон.
Направеният анализ се базира на данни от Годишните финансови отчети с общо
предназначение на „Дъбрава” ЕАД гр. Бургас, изготвени към 31.12.2013 г. и към
31.12.2014 г., като на тази база използваме информация за три отчетни периода, а
именно за годините 2012 г., 2013 г. и 2014 г. Източник на данните е Търговският регистър, в който всяко предприятие е задължено да предоставя необходимата законовоизискуема информация. От данните, представени в Търговския регистър е видно, че
базата за изготвяне на ГФО-ти на дружеството са в съответствие с Националните
стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
II. Рентабилност на Активите
Актив по реда на счетоводното законодателство е ресурс, контролиран от предприятието в резултат от минали събития, от който се очаква в предприятието да
постъпят икономически ползи.2
Показателят рентабилност на активите се използва с оглед установяване колко
ефективно се използват ресурсите. Той се изчислява като съотношение между текущия финансов резултат и средната стойност на анализираните активи. Показателят
може да бъде представен като процент или коефициент. Получените данни показват
каква печалба е реализирана на база на 100 лв., респ. на 1 лв. вложени активи. Анализът се прави на база 1 лв., когато рентабилността е изчислена като коефициент и
респ. на база 100 лв., когато е получена като процент.
Финансов резултат
(Приходи – Разходи)
РЕНТАБИЛНОСТ = ---------------------------------- = ------------------------------------------Активи
(Дълготрайни активи + Краткотрайни активи)

2
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Като използваме данните от Счетоводния баланс за 2012, 2013 и 2014 отчетни
години, най-напред в графичен вид ще представим структурата на активите в предпирятието, според възприетата им класификация за счетоводни цели, както следва:
Фиг. 1

От графиките се вижда, че и през трите отчетни периода относителният дял на
дълготрайните имат превес над краткотрайните активи в общата структура на всички
активи. Това е нормално явление с оглед секторната принадлежност на анализираното
предприятие. През 2012 г. и 2013 г. дружеството има относително постоянно, непроменено съотношение в структура на активите. От получените данни за 2014 г. се наблюдава изменение, с което делът на дълготрайните във всички активи се е увеличил
с около 13% спрямо предходните периоди.
Като приложим формулния апарат, в следващата табл. 1 ще представим крайните изчисления на показателя рентабилност на база данните от Счетоводния баланс и
ОПР за 2013 г. Структурата и относителните величини на активите са изведени от
Актива на Баланса, а финансовият резултат съвпада с ред 10 и 13 от ОПР, произтичащо от равенството на брутната и нетната печалба. Стойностите на активите по видове
са представени в хил. лв., а рентабилността е изчислена на база 100 лв.
ПОКАЗАТЕЛ

2013

2012

Земи
Сгради
Машини
Съоръжения
Всичко ДМА
Материални запаси
Вземания
Парични средства
Всичко КА
Всичко Активи
Финансов резултат

153
534
1
234
922
208
395
165
768
1 690
2

153
567
2
293
1 015
256
357
198
811
1 826
4

Табл. № 1
Средна стойност РЕНТАБИЛНОСТ
153
550,50
1,50
263,50
968,50
232
376
181,50
789,50
1 758

78

1,31 лв.
0,36 лв.
133,33 лв.
0,76 лв.
0,20 лв.
0,86 лв.
0,53 лв.
1,10 лв.
0,25 лв.
0,11 лв.
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За да изчислим рентабилността използваме данни за финансовия резултат и
неговата стойност от 2 хил.лв. за 2013 г. Така получените резултати показват, че на
100 лв. вложени активи, предприятието реализира печалба от 0,11 лв.
Изчисленията показват, че на 100 лв. вложени ДМА, предприятието реализира
0,20 лв. печалба, която рентабилност е по-висока от тази на всички активи. От таблицата се вижда, че най-високата рентабилност в групата на ДМА се наблюдава при
машините, където на 100 лв. вложени ДМА, предприятието реализира печалба от
133,33 лв., следвана от тази на земите – 1,31 лв. печалба на база 100 лв. земи, използвани в дейнoстта на предприятието за периода 2013 г. Отчитайки спецификата на
предмета на дейност и секторната принадлежност на дружеството високата рентабилност на машините показва ефективното им използване от предприятието.
Относно рентабилността на краткотрайните активи, получените резултати показват, че на 100 лв. вложени краткотрйни активи предприятието реализира печалба от
0,25 лв. Най-високи стойности се отчитат при паричните средства – на 100 лв., тя е
1,10 лв., а на 100 лв. материални запаси предприятито отчита 0,86 лв. печалба.
В следващата табл. 2 ще представим резултатите за показателя рентабилност, получени чрез прилагане на формулния апарат за отчетната 2014 г. Данните за активите
отново са в хил. лв, а рентабилността е изчислена на база 100 лв., т.е. като процент.
Табл. № 2
ПОКАЗАТЕЛ
Земи
Сгради
Машини
Съоръжения

2014

2013

Средна стойност РЕНТАБИЛНОСТ

153

153

153

0,65 лв.

532

534

533

0,19 лв.

4

1

2,50

40, 00 лв.

221

234

227,50

0,44 лв.

Всичко ДМА

910

922

916

0,11 лв.

Материални запаси

108

208

158

0,63 лв.

Вземания

194

395

294,50

0,34 лв.

Парични средства

123

165

144

0,69 лв.

Всичко КА
Всичко Активи
Финансов резултат

425

768

596,50

0,17 лв.

1 335

1 690

1 512,50

0,07 лв.

1

2

За направените изчисления се използва стойността на Финансовия резултат за
2014 г., който е 1 000 лв.
Чрез метода на верижните замествания бе направен факторен анализ, за да се установи влиянието на факторите: финансов резултат, дълготрайни и краткотрайни активи, върху резултативния показател – рентабилност. Изводите са, че финансовият резултат има отрицателно влияние с 0,0006 лв. върху рентабилността, поради намаляването му и в абсолютна стойност, а дълготрайните активи не оказват съществено влияние. Единствено положителен ефект върху рентабилността имат Краткотрайните активи с 0,0001 лв. Общото влияние на трите фактора оказват отрицателно влияние в
размер на 0,0005 лв. върху рентабилността.

79

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

III. Рентабилност на Капитала
За счетоводни цели, капиталът се дели на собствен и привлечен (пасиви). Собствен капитал е остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадане
на всичките му пасиви. Пасив е настоящо задължение на предприятието, произтичащо
от минали събития, уреждането на което се очаква да доведе до изходящ поток ресурси на предприятието, съдържащи икономически ползи.3 Показателят рентабилност на
капитала измерва печалбата, получена от единица вложен капитал. Определя се като
ключов инвестиционен показател. Важен е както за собствениците, така и за мениджърите, които според неговата стойност правят изводи и препоръки дали той да бъде
увеличен или пренасочен към други алтернативни дейности. Изчислява се като съотношение между ФР и средната стойност на капитала. Може да се получи в процент
или в коефициент. Показателят рентабилност на капитала показва на 1 лв., респ. на
100 лв. вложен капитал, каква печалба е реализирало предприятието.
Финансов резултат
(Приходи– Разходи)
РЕНТАБИЛНОСТ = -------------------------------------- = -----------------------------------------Средна стойност на Капитала (Собствен капитал + Привлечен капитал)
Рентабилността на основния капитал (ОК) дава възможност да се оцени професионалният опит и качества на управляващите, възможността на управленския екип
да прави пари.
Ще дадем пример с рентабилността на ОК, поради значимостта на показателя:
Рентабилност на Основния капитал = ФР/ОК = ФР/ (ОК1+ОК0):2
Нека графично да илюстрираме структурата на капитала през анализираните периоди –
2012 г., 2013 г., 2014 г.

От структурния анализ се наблюдават най-високи относителни стойности на
собствения капитал през 2012 г. През следващите 2013 г. и 2014 г. има промяна с
общо над 10 %, което през 2014 г. води до доближаване и почти до изравняванена
относителните дялове на привлечения и собствения капитал в общата структура на
капитала.

3
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Табл. № 3

ПОКАЗАТЕЛ

Средна
стойност

2013

2012

РЕНТАБИЛНОСТ

Основен капитал

163

163

163

1,23 лв.

Собствен капитал

964

1 173

1 068,50

0,19лв.

Привлечен капитал

805

710

757,50

0,27лв.

Използван капитал

1 769

1 883

1826

0,11лв.

Финансов резултат

2

4

В табл. 3 резултатите от анализа показват, че на 100 лв. привлечен капитал,
предприятието реализра 0,27 лв. печалба, а на 100 лв. ОК - 1,23 лв. Рентабилността на
целия използван капитал за отчетните 2013 г. е 0,11 лв. Като за целта във формулния
апарат използваме стойността на Финансовия резултат за 2013 г., който е 2 хил. лв.
Табл. № 4
ПОКАЗАТЕЛ

Средна
стойност

2014

2013

Основен капитал

163

163

163

0,61 лв.

Собствен капитал

641

964

802,50

0,12 лв.

Привлечен капитал

702

805

753,50

0,13 лв.

Използван капитал

1 343

1 769

1 556

0,06 лв.

Финансов резултат

1

РЕНТАБИЛНОСТ

2
Табл. № 5

Рентабилност на:

2013

2014

Разлика/изменение

Основен капитал

1,23 лв.

0,61 лв.

-0,62 лв.

Собствен капитал

0,19 лв.

0,12 лв.

-0,07 лв.

0,27 лв.

0,13 лв.

-0,14 лв.

0,11 лв.

0,06 лв.

-0,05 лв.

Привлечен
капитал
Използван
капитал

За година 2014 г. се вижда, че рентабилността на ОК е намаляла почти два пъти
спрямо предходния отчетен период от 1,23 лв. на 0,61 лв. Също така рентабилността
на Привлечения капитал спада на 0,13лв. Наблюдава се намаляване на счетоводния
резултат с почти 50 %, което предполага намаляване и на рентабилността, изчислявана през двата съпоставими периода 2013 и 2014 години. На 100 лв. използван капитал,
предприятието реализира 0,06 лв. печалба.
На база направения факторен анализ, установихме общото отрицателно влияние
на трите фактора – финансов резултат, собствен и привлечен капитал с 0,0003 лв. върху рентабилността. Финансовият резултат има най-голямо отрицателно влияние върху
рентабилността с 0,0005 лв. Положителен ефект имат останалите два фактора с еднаква стойност от 0,0001 лв.
81
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IV. Рентабилност на приходите
Приход, според счетоводното ни законодателство, е увеличението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на входящи парични потоци чрез
увеличаване на активи, или намаляване на пасиви, които водят до нарастване на собствения капитал, което не е свързано с вноски в капитала.
Според Уорън Бъфет, който е считан за най-великия инвеститор в историята на
модерните финансови пазари, „Сама по себе си брутната печалба ни дава много малко
информация, но можем да използваме това число, за да изчислим коефициента на рентабилност на приходите на дружеството, от който научаваме много за икономическото състояние на фирмата.” Уорън Бъфет открива, че фирмите с отлична дългосрочна
икономика, имат по-висок коефициент на рентабилност на приходите от другите.
Едно много общо правило (има и изключения): дружествата с 40% или по-добър
коефициент на рентабилност на приходите обикновено притежават някакво трайно
конкурентно предимство. Тези, при които той е под 40 %, като цяло са фирми от браншове с високи нива на конкуренция, където съревнованието накърнява цялостната
рентабилност.
В следващите две таблици са показани вида и структурата на приходите в изучаваното предприятие и техните абсолютни стойности, както и осреднените такива в
хил. лв. Графично няма да изобразим тяхната структура, тъй като почти 100 % се
заемат от приходите от оперативна дейност, което можем да видим и в таблиците за
всички анализирани години.
Табл. № 6
ПОКАЗАТЕЛ
Приходи от
оперативна дейност
Финансови приходи
Общо приходи от
обичайна дейност

2013

2012

3 920

4 870

4 395

0,05 лв.

1

1

1

200 лв.

3 921

4 870

4 395,50

0,05 лв.

Финансов резултат

2

Средна стойност РЕНТАБИЛНОСТ

4

От приложената табл. 6, чрез метода на индукцията ще анализираме получените
резултати, а именно че рентабилността на приходите от оперативна дейност възлиза
на 0,05 лв. Вижда се, че най-висока е рентабилността на Финансовите приходи – 200 лв.
Тъй като в структурата на приходите, финансовите имат незначителен дял, те не могат да окажат голямо влияние върху рентабилността, която имат всички приходи,
затова тя остава на ниво 0,05 лв. на признати 100 лв. всичко приходи.
Табл. № 7
ПОКАЗАТЕЛ
Приходи от
оперативна дейност
Финансови приходи
Общо приходи от
обичайна дейност
Финансов резултат

2014

2013

Средна стойност РЕНТАБИЛНОСТ

2 525

3 920

3 222,50

0,03 лв.

0

1

0,50

200 лв.

2 525

3 921

3 223

0,03 лв.

1

2
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В таблица 7 наблюдаваме изменение на структурния дял на всички приходи, при
който се забелязва отсъствие на финансовите приходи за отчетната 2014 г. Така изчисленията показват, че рентабилността на всички приходи се дължи на рентабилността на приходите от оперативна дейност, която на 100 лв. реализирани приходи е
0,03 лв., произтичащо от тенденцията на намаление на стойностите на приходите от
оперативна дейност.
Табл. № 8
Рентабилност на:

2013

2014

Разлика/изменение

Приходи от
оперативна
дейност

0,05 лв.

0,03 лв.

-0,02 лв.

ФП

200 лв.

200 лв.

-

Общо приходи от
обичайна дейност

0,05 лв.

0,03 лв.

-0,02 лв.

На база факторния анализ установяваме общото влияние на трите фактора – финансов резултат, приходи от оперативна дейност и финансови приходи към рентабилността, който е отрицателен с -0,0001 лв. Това произтича от негативния ефект на
финансовия резултат спрямо рентабилността с -0,0002 лв. Приходите от оперативна
дейност имат положително влияние с 0,0001 лв., а финансовите приходи не оказват
ефект върху рентабилността, тъй като за 2014 г. такива не са признати и отчетени в
предприятието.
В обобщение от направения анализ на рентабилността на активите, капитала и
приходите на „Дъбрава“ ЕАД – гр. Бургас се вижда, че получените ниски стойности
на рентабилността произтичат най-вече от величините на финансовия резултат за отчетните периоди, които с всяка изминала отчетна година намаляват. През 2014 г. рентабилността на всички анализирани обекти – активи, капитали и приходи има тенденция към намаляване на стойността си. Това не е добър резултат на анализирания
показател, който се надяваме да не продължи своята тенденция на спад. Разбира се
най-голямо влияние оказва конюнктурата на пазара на дървесина и най-вече държавните ограничения за добив и износ.
Предприети са законови мерки в сектор Дърводобив, които се отнасят за следващите отчетни периоди, и се очаква да повлияят върху изучавания показател Рентабилност:
 От 10.03.2015 г. до 09.06.2015 г. (Заповед РД09-153/10.03.2015 г.) – На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 126, ал. 6 от Закона за горите и
във връзка с решение, прието от 43-то Народно събрание на 4 март 2015 г. (Обн. ДВ,
бр. 18 от 10.03.2015) парламентът на Република България наложи временна тримесечна забрана за износ на необработен дървен материал. При равни други условия, това е
свързано с намаляване на приходите за предприятията от сектора.
 м. Май 2015 г. – въвежда се изискването за задължително допълнително
маркиране на добитата дървесина с пластмасови пластини с уникален идентификационен номер. Това изискване е свързано с повишаване на разходите в предприятията
от сектора.
 От началото на 2016 г. съгласно заповед № 367/26.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ – на основание чл. 206, ал. 2 от Закона за горите и чл. 14 а, ал. 3
от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии (изм.
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и доп. ДВ, бр. 79 от 13.10.1015 г.) всички обекти, в които постъпва или се преработва
дървесина, трябва да са оборудвани със системи за видеонаблюдение, а добивът през
нощта се забранява. Решението е свързано с намаляване на незаконните дейности в
сектора, чрез завишаване на мерките за контрол.
 От началото на 2017 г. – Въвежда се задължителното изискване, дървесината
да се превозва с GPS, за което ще се направят значителни разходи от предприятията
в сектора.
Като практическа дейност анализът на рентабилността заема важно място в системата на финансово-стопанския анализ. Това произтича от значението, което има доходността за всеки бизнес. Известно е, че основният стремеж на всеки един стопански
субект е реализирането на печалби. Целта е увеличаване на капитала и инвестиционните възможности на предприятието, както и благосъстоянието на собствениците. Това, от своя страна, изисква ефективност на стопанска дейност. Именно показателите
за рентабилност дават информация, доколко една дейност е ефективна, поради което
те винаги са в центъра на вниманието на собственици, мениджъри, банки и други потребители на счетоводна информация и резултатите от анализа.
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ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
НА ИЗОСТАВЕНИТЕ ДЕЦА ОТ 0 ДО 2 ГОДИНИ
Алина Райчева Конкьова
Бургаски свободен университет

THE EMOTIONAL EXPERIENCES FROM ABANDONMENT
OF CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 0 TO 2.
Alina Raycheva Konkyova
Burgas Free University
Трета награда
Abstract: Children, raised in an institution, lag behind in their emotional and social
development due to the lack of a permanent caring figure, the incomplete links of trust, the
absence of choice of an important adult for the child leads to lack of attachment, slow
development and a chronic non-fulfilment of the needs, essential for the age group.
Key words: abandonment, blame, anger, attachment, trust, institutionalisation.
I. Емоции и привързаност в младенчеството и етапа на прохождането
Доверяващото се новородено очаква светът да е добър и приятен, затова се
чувства уверено да дръзне да го изследва. Недоверяващото се бебе не може да разчита
на любезността и състраданието на другите, така че се предпазва, като се отдръпва от
хората и нещата около себе си. [6]
Базисните емоции – щастие, интерес, изненада, страх, гняв, тъга и отвращение са
универсални при всички хора. Чувствителното, условно общуване с полагащия грижите, помага на новородените да конструират дискретни емоционални изрази. [1]
Емоциите изразяват отношението на детето към света и начина, по който възприема
себе си. Те са дадени на детето още от раждането му. [4]
Емоциите притежават различно съдържание. Те могат да се разделят на положителни и отрицателни. Като отрицателните се преживяват като неудоволствие, а положителните като свързани с преживяването на удоволствието от благополучието, успеха, от изпълнения със смисъл живот. [5]
Когато майката влезе в стаята, бебето широко и дружелюбно се усмихва. Когато
тя го вдигне, то гали лицето й, изследва косата й и се гуши в нея. Когато е тревожно
или се страхува, допълзява в скута й и силно се притиска в нея. [1]
В отсъствието на майка си, лишено от ориентир, бебето се затваря в себе си, сякаш единственият стабилен обект на сигурност е неговото собствено тяло. Вместо да
се отвори към външния свят, несигурното дете е съсредоточено изцяло върху себе си
и неговия психически апарат вече не му служи, за да влезе в контакт със света, а за да
предъвква отново и отново своите усещания. [3]
Ранната загуба на майката възпрепятства развиването на чувството за базисно
доверие – най-важното условие за психичното здраве на човека. Способността да
действаш спонтанно, да се наслаждаваш на живота се корени именно в увереността на
детето, че мама е тук, до него, за да го закриля от всичко. [2]
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При изоставянето от майката бебетата скърбят и тази скръб е толкова силна, че
най-често се проявява в поведението им като гняв, тъга и депресия, които се трансформират в примиряване.
II. Цел, задачи и хипотеза
Настоящото изследване има за цел да установи връзката между емоционалните
преживявания и развитие на изоставените деца в ранното детство при наличието или
отсъствието на семейна среда.
Хипотеза: Децата отглеждани в институция имат изоставане в емоционалното и
социалното си развитие поради липсата на постоянен обект на обгрижване, недоизградената доверителна връзка, липсата на право на избор на значим човек за детето,
води до липса на привързаност, изоставане в развитието и хронична неудовлетвореност на базови за възрастта потребности.
Задачи на изследването
 Да се направи изследване на групи деца отглеждани в институция и семейна
среда;
 Да се проучат последиците от изоставянето за развитието на децата;
 Да се проучи връзката между, положителните чувства на детето – привързаност и доверие и отрицателните – вина и гняв.
 Да се съпоставят положителните и отрицателните преживявания, с цел да се
проследи, кои преобладават.
Обект на изследването са емоционалните преживявания при децата от изследваните групи, деца на възраст от 4 месеца до 2 години.
Предмет на изследването е връзката между акта на изоставяне и емоционалните
преживявания на децата от раждането до 2 години
III. Инструментариум
За изследването са използвани - скали за оценка на аутистичен риск при бебета и
проходили деца. Изследванията показват, че аутистичният риск е пряко свързан с нарушаване на връзката „майка-бебе“.
Дори когато аутистичните знаци не са очевидни и рядко цялостно изградени под
3 годишна възраст, всички събрани данни – най вече наблюденията на родителите
потвърждават, че такива знаци съществуват още от първата година. [8]
Наименованието на изследователския проект на PREAUT е:
„Оценка на последователен комплект от инструменти, идентифициращи
ранни комуникативни смущения, които биха могли да доведат до разстройство
на развитието от аутистичния спектър.“
Според Фройд (7), нагонният процес, за да завърши своя цикъл, преминава през
три фази.
1. Първата фаза е активна: бебето търси обекта на задоволяване (това е гърдата
или шишето)
2. Втората фаза е авто-еротична: бебто използва част от своето собствено тяло
като обект за задоволяване (палец, пръсчета, юмруче). Тези две фази са добре познати
на педиатрите, които ги приемат за важни маркери в развитието. Но третата фаза от
цикъл на оралния нагон не е добре позната и наблюдавана.
3. В Третата фаза става преминаване към пасивност на нагона: бебето се превръща в обект на значимия Друг (обикновено майката) и търси задоволството у Другия.
Това е въвеждането на нов субект, на когото да се показваш, за да бъдеш разглеждан от него за удоволствие.
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Когато всичко протича нормално, детето демонстрира нагонен апетит към този
тип емоционална реч. То буквално се храни от нея.
Преаутистичните знаци се основават на хипотезата предложена от Мари Кристин
Лазник [8], че бебето което е в риск ще има неуспех в третата фаза от цикъла на нагона.
Тази трета фаза е необходима, за да позволи на втората фаза да се превърне в
„авто-еротична”.
Децата които са станали аутистични се усмихват понякога и поглеждат отново,
но те не търсят да бъдат гледани например по време на смяна на памперсите, храненето и къпането. Не търсят да провокират у родителите си реакции на удоволствие. Търсенето на погледа на Другия, за да бъдеш гледан за удоволствие обичайно се случва дълго преди 4 месечна възраст.
Т.е за ранни знаци се определя липсата на 2 поведения, които се наблюдават
обичайно при бебетата.
1. Бебето не търси да бъде гледано от своята майка, значим друг, когато тя не го
стимулира, не привлича вниманието му.
2. Бебето не търси да провокира реакция на удоволствие у своята майка или
значим друг, когато тя не го стимулира.
Връзките между отделните скали
Съществува последователност между ПРЕАУТ знаците и айтемите на скалата за
проходили деца, валидни като индикатори за аутистичен риск, особено играта наужким.
Нека приемем, свързания с оралния нагон ПРЕАУТ знак – бебето не прави опити
да достигне до своята майка , за до го „изяде целия“, в настроение изпълнено с удоволствие.
Това означава, че бебето не преживява себе си като добър обект за задоволяване
на своята майка и по- нататък, то не търси потвърждение, колко задоволяващо е то за
нея.
Това е липсата на третата фаза в нагонния цикъл.
В играта наужким, айтеми от скалата за проходили деца, на детето е предложено, да приготви нещо „добро“ и след това да се почерпят с него. Нормално развитите
деца, изпълняват тази задача много лесно и правят още нещо, те хранят, черпят, с
„доброто нещо“ майката, или възрастния, който играе с тях.
Психоаналитиците приемат, че по този начин, детето чувства, че има много задоволяващ обект, който да даде на другите и това да засвидетелства, колко задоволяващо е било детето с възрастния. Следователно е важно да се обърне внимание не само дали детето приготвя храна, а дали може да я предложи, да нахрани. Когато това
липсва, заключението е, че цикъла на нагона не е завършен, не е цялостен.
Скалата за проходили деца изследва 3 области, които се оценяват като липсващи
при аутистичните деца: Взаимното внимание, прото- декларативното посочване и играта наужким. Креспин [8], коментира, че изследвания показват, че тази скала не е
достатъчно надежден инструмент, но въпреки тези ограничения, екипът на ПРЕАУТ
приема скалата за интересен инструмент, в рамките на този протокол. Екипът добавя
няколко айтема и създава френска версия с цел да провери тяхната надеждност. [8]
IV. Анализ на резултатите – В рамките на планираното изследване беше извършено наблюдение и бяха попълнени – скали за оценка на аутистичен риск при бебета
и проходили деца. Описани за децата от Институция, деца от Детска ясла и деца отглеждани в семейна среда.
Проведено беше и интервю с приемни родители, което се описа като техни
разкази.
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Анализа на резултатите е направен за всеки въпросник на база деца отглеждани
в семейна среда и деца отглеждани в Институция. Като експерименталната група са
децата от Институция, а децата в семейна среда са контролна група.
От показаната графика става ясно, че децата отглеждани в семейна среда имат
още при първия айтем максимална стойност 15 което не е наложило да бъдат изследвани по втория айтем. Децата отглеждани в Институция имат стойност 3, т.е. те не
търсят спонтанно с поглед, не правят енергични движения, когато значим друг не е
насочил вниманието си към тях, а само когато им се говори. Това е наложило изследване по втория айтем, където средната стойност е 7, децата имат стойност 3, което е в
ниската стойност.
Графика №1 Търсене на другия на деца отглеждани в Институция и
семейна среда 4-ти до 9-ти месец
Графика №2 Развитие на комуникацията при деца от Институция и деца
отглеждани в семейна среда на възраст от 9-13 месеца

Графика №1

Графика №2

От показаната графика става ясно, че децата отглеждани в семейна среда имат
отговори 99% да което е отговор на 5 от зададените въпроси и 1% не, което е отговор
само на един въпрос.
При децата от Институция преобладават отговорите 53 % не, което е предпоставка за нарушена комуникация с възрастния.
Диаграма №1 Въпросник за аутизъм при проходили деца
(между година и две години)
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На 30% от въпросите децата отглеждани в Институция са отговорили с да и на
70% с не, докато децата отглеждани в семейна среда са отговорили на 98% от въпросите с да и 2 % с не. От тук може да се направи извода, че децата оглеждани в
Институция има аутистичен риск.
Контент анализ по разкази на приемни семейства – Изследвани са 5 разказа
на приемни родители, разделени в две части. Първата част след настаняването на детето в приемното семейство и втората част един месец след това.
Изследването показва по-ярко изразени отрицателните емоции на изоставените
деца. Като категорията за изоставяне, за чувството на изоставеност да е водеща категория – най-често споменавана в първата част от разказите. Докато във втората част
да преобладава категориите за „привързаност” и „доверие”.
Категории:
1. изоставеност
2. вина
3. гняв
4. привързаност
5. доверие
Под „изоставеност“ се има в предвид чувството за изоставеност на детето. Изоставеност в смисъл на отхвърленост, оставяне без внимание и грижи, физическото напускане на някого, без когото детето не може да оцелее, ако за него не се погрижи
друг.
Под категорията „вина“ имам предвид вярата на детето, че то е причината да бъде изоставено, което често се случва при лишените от родителска грижа деца.
„Гневът“ е начин да се материализира безсилието, понякога е гняв срещу всички
и всичко. Гневът е честа защита срещу тъгата.
Под категорията „привързаност“ се разбира възможността на детето отново да
изгради привързаност към някого, емоционална връзка с възрастен.
„Доверие“ – дете което веднъж е било изоставено много трудно може да се довери на някого. То е последица от силното привързване към някой значим възрастен,
като успокоение на чувствата, които до този момент са били бунт срещу всеки и
всичко.
Като цяло ключовите думи в разказите са с високо и средно припокриване, което
ще позволи да се направят категорични изводи.
Категорията за чувството за „изоставеност“ е във висока степен на припокриване
в петте разказа на приемните семейства. При положителните чувства „привързаност“
и „доверие“, привързаността е определена с израза „емоционална връзка с другия“,
тази категория е с най-ниски стойности, тъй като тя е много трудно постижима за детето, което е било изоставено и е нямало постоянно обгрижващ го значим възрастен.
Много често изоставените деца са представяни като неспособни да се доверяват
на никого през целия си живот или през по- голяма част от него, но разказите посочват обратното. В началото от настаняването в приемното семейство отрицателните
емоции са много осезаеми, което според мен е в следствие на синдрома „хоспитализъм“. Два месеца след настаняването на децата в приемните семейства връх в емоциите на децата заемат положителните категории „привързаност“ и най-вече „доверие“.
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V. Изводи
За да расте и да се развива нормално, детето трябва да е не само хранено и облечено. То има голям брой други потребности: потребност от обич, потребност от общуване с възрастния, потребност от достатъчно разнообразие и изменчиви ситуации. И
ако не са достатъчно задоволени, развитието на детето се забавя. За да стане човек, то
трябва да се запознае с разнообразния свят на предметите, които го заобикалят. Ако
средата му е бедна и еднообразна, въпросната потребност не се задоволява. За да
опознаем света непрекъснато трябва да се сблъскваме с неговите прояви, а това е
трудно ако детето е затворено в клетката на детската кошарка или институция.
За детето са важни емоционалните контакти. Не е вярно, че понеже бебето не
разбира какво му говорим, няма смисъл да му говорим. То има нужда да вижда доброто лице на майка си, да чува нейния нежен глас. С настоящото изследване имах за цел
да проуча развитието на деца отглеждани в Институция и деца в семейна среда, защитавайки хипотезата, че при децата, обект на институционална грижа, се наблюдава
изоставане на развитието в сравнение с децата отглеждани в семейство. За да може
бебето да управлява своите емоции от съществено значение е връзката му с отговорен, отзивчив родител или надеждна фигура на привързаност. Майчината депривация
и липсата на значим обект, който да се грижи за детето е основна причина за неговото
забавено или отсъстващо развитие. Персонала грижещ се за децата в дома е емоционално недостъпен и това е предпоставка да предизвика у децата страх, несигурност,
нарушен сън и много други симптоми. Неспособността на децата да изразяват с думи
емоциите си, намира израз в изблици на гняв и агресия, плач или униние. Където плачът е равен на чувства.
Наблюдението и разказите на приемните родители показа, че храненето на
децата отглеждани в институция е лишено от удоволствие и по-скоро има характер на
„пълнене“ и „запълване“, отколкото на форма на общуване и хуманизиращ обмен.
Това е част от общата тенденция към сериозни нарушения в емоционалната сфера и в
способността за изграждане на връзка с възрастните и заобикалящия свят.
Днес по голямата част от хората считат, че институционалната грижа е фатална
среда за изоставените деца. Съвременните психолози смятат, че способността на детето да се привързва намалява толкова повече, колкото повече различни възрастни фигури се грижат за него, а чувствата му все повече се притъпяват. Това е сериозна предпоставка за конституиране на аутистични тенденции и психотично функциониране.
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ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ПРАВОТО НА АБОРТ
Димитър Стоянов Стоянов
Томас Димчов Кехайов
Бургаски свободен университет

ON SOME ISSUES CONCERNING THE RIGHT OF ABORTION
Dimitar Stoyanov Stoyanov
Thomas Dimchov Kehayov
Burgas Free University
Трета награда
Резюме: Правото на аборт представлява част от серията репродуктивни права на
човека, но и до днес остава един от най-дискутираните и обсъждани въпроси в
общественото пространство. Бидейки обект на редица решения на национални
законодателни и национални и наднационални съдебни органи, започвайки темпорално от решението по делото Roe v. Wade на Върховния съд на Съединените щати и
стигайки до последните решения на Европейския съд за правата на човека, то неминуемо е свързано с редица въпроси – правосубектността на заченатия, лични и
вещноправни основания на жената да прекъсне своята бременност, както и пообщия въпрос дали самото човешко тяло може да бъде предмет на вещни права.
Abstract: The right to abortion is a part of the so called „reproductive rights” and has been
a very debatable issue throughout a very long period of time, polarizing public opinion. This
right has been a subject of many decisions of both national legislators and national and
supranational courts beginning from the historical decision on the case of Roe v. Wade in
the Supreme Court of the United States and getting in time to the latest decisions of the
European Court of Human Rights. Many issues are debatable – is the fetus a subject or an
object of the law, on what grounds can a woman terminate her pregnancy and what
connection to these ground have to the right of privacy and the right of property and can the
human body in general be considered as a subject to the rights of property.
Key words: reproductive rights, public opinion, fetus a subject, privacy.
Едни от най-широко дискутираните въпроси в съвременното общество, независимо от непрекъснатите промени, които съпътстват тяхното развитие, представляват
тези, касаещи правото на аборт. Представлявайки ключов момент от серията репродуктивни права, те се отличават със своята комплицираност, преплитайки в себе си не
само различни аспекти на правото, но и нюанси от политиката, медицината, религията
и други области, поляризирайки общественото мнение и създавайки такава проблематика, която много трудно би могла да се разглежда изцяло само с правни понятия. Основните моменти обаче, които би следвало да бъдат разгледани от гледната точка на
правната наука, биха могли да бъдат определени по следния начин – правосубектността на заченатия, съществуват ли вещноправни аспекти при правото на жената да прекъсне своята бременност или това следва да се разглежда само в контекста на серията
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лични права като правото на лична неприкосновеност и в крайна сметка дали може
самото човешко тяло да бъде разглеждано като предмет на вещни права?
Тези въпроси са разглеждани неведнъж както от националните законодателни
органи, така и от различни национални и наднационални съдилища – започвайки от
историческото решение на Върховния съд на Съединените щати по делото Roe v.
Wade от 1973 г. и стигайки темпорално до последните решения на Европейския съд за
правата на човека. Независимо че става въпрос не само за различни институции, но и
за различни правни системи, сравнителните методи за анализ дават възможността да
се разкрият и общи черти, идващи от едно и също тълкуване на правни норми и юридически факти. Така например според решението на мнозинството по делото Roe v.
Wade заченатият плод не е субект на правото, давайки своята аргументация върху
едно конкретно тълкуване на XIV-тата Поправка от Конституцията на САЩ, което
според съдиите пряко обвързва способността на едно физическо лице да носи права и
задължения с юридическото събитие на раждането. През 2004 г. Европейският съд за
правата на човека постановява сходно решение по делото Vo v. France, според който
не е възможно да се установи дали абортите не нарушават чл. 2 от ЕКПЧОС (правото
на живот) предвид това, че не би могло да се установи конкретната правосубектност
на този, който е заченат, но не е роден.
Дефинитивно обаче тези въпроси намират своята изначална проблематика в самия смисъл на използваните юридически понятия. По отношение на самото понятие
„правосубектност“ е редно да се отбележи, че то представлява сложно социално юридическо качество, което гради себе си от три субстрата – правоспособност, дееспособност и деликтоспособност, които обуславят качествената характеристика „субект на
правото“, съответно относима към човешкия индивид или определена форма на социална колективност. Ключовата съставка, предполагаща наличието на останалите две,
представлява правопособността, тоест абстрактно-принципната възможност на едно
лице да бъде носител на права и задължения. Докато дееспособността и деликтиспособността са обвързани с определени предпоставки в гносеологически и във волеви
план, свързани с натрупващи се правни качества и възможността на едно лице да ръководи постъпките си и да разбира свойството и значението на собственото си поведение, то самата правоспособност възниква от един конкретен момент, в резултат на
който се пораждат и една част от най-значителните въпроси около правото на аборт.
Това са именно началният момент на правоспособността, както и дали прекъсването
на съществуването на заченатия попада в хипотезата на действие, което като такова е
съотносимо като към субект на правото или обект на правото.
За да бъде признато правото на аборт, заченатият би следвало да се разглежда
като обект на правото, тоест като част от тялото на бременната жена, и като такъв неговото правно битие да бъде изяснено. В системата на законодателството ключов момент за началото на правоспособността, тоест за трансформиращото действия на нейното начало от обект на правото в субект на правото, е възприето раждането. Според
системата на българското законодателство, началният момент на правоспособността
на едно лице е определен чрез текста на чл. 1 от ЗЛС, а именно момента на раждането.
Това условие, което следва да се разглежда като такова за поставянето на началото на
нов правен субект, се осъществява при отделянето на плода от тялото на майката, без
да е необходимо да се отреже и пъпната връв. Съдебната практика е установила като
тълкувателен показател и поемането на първата глътка въздух от страна на детето.
Въпреки това съществуват разбирания, които целят да изменят установеното не
само в българското законодателство, но и по отношение на правни норми установени
в американската и редица европейски системи, които предлагат друго тълкувание на
материята – според които началото на човешкия живот следва да се възприема от мо92
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мента на зачеването или от момента на първото движение на плода, което поставя
правосубектността на заченатия в един съвсем друг аспект, а именно този, че като
субект на правото, той притежава правото на живот и абортът би представлявал посегателство с престъпен характер спрямо неговите права. В центъра на това разбиране е
поставена по същество идеята за „светостта на живота“, независимо дали тя се обвързва с определена религиозна доктрина или следва някаква друга форма на морално
съображение. Съществува и друго тълкувание – че „светостта на живота“ идва не от
това, че той има някакъв трансцендентен произход, а от самото първично усещане на
човека да бъде жив, обвързано с неговите иманентни качества на индивидуалност и
спонтанност, присъщи само нему.
Особен случай в правна действителност, пряко релевантен към предното изложение, може да бъде намерен в текста на чл. 2 от ЗН, където е формулирано следното – „заченатият се счита за роден, когато се отнася до придобиване от него на
наследствени права“, което в една част от случаите бива определяно като правна
фикция.“ Съществува обаче възможност за тълкуване на тази правна норма, според
която може да се приеме, че заченатият съществува в емпиричната действителност
като материално единство, където се персонализират правата, придобити по наследство и завещание до момента на раждането на човека и възникването на физическото
лице. Тоест това може да послужи като основание за разглеждане на една специална
правосубектност на заченатия, такава като носител на права по наследство и завещание до възникването на лицето. Възможността да се признае правосубектност на неродения дава възможност за юридическа защита, поставяйки аборта в светлината на отнемането на човешки живот на правоспособно лице.
Сложният въпрос с детерминирането на правосубектността на заченатия се намира в пряка връзка с това дали ще му бъде признато онова количество от субективни
права, което се признава на правоспособните физически лица от правния ред. Така,
визирайки неродения като субект на правото, той би попаднал в хипотезата на чл. 28
от КРБ според която „всеки има право на живот“, а посегателството върху човешкия
живот се наказва като най-тежко престъпление. Правото на живот се възприема като
отбранително право на всеки един човек, едновременно с това и като повеля за защита, от която за държавата произтича задължението чрез правни предписания и ефективно изпълнение на закона да защитава това право. Именно затова признаването на
заченатия за субект на правото вече се разглежда като условие за поставянето на аборта извън закона като отнемане на живот. Кой обаче би могъл да бъде възприет като
начален момент на правосубектността? Българското писано право определя като такъв момент този на раждането, но възможността за предефиниране на момента дори в
рамките на сегашната действаща нормативна уредба, се поставя теоритично въпроса
за възможността като такъв момент да бъде разгледан появата на първата клетка или
първото движение на плода.
Ако заченатият обаче бъде разгледан като обект на правото, това вече го поставя
в съвсем различно правно положение, което например може да се обвърже с разглеждането на заченатия като част от тялото на бременната жена, свързвайки това с идеята
за човешкото тяло като предмет на определени вещни права, тоест разглеждането му
в контекста на едно вещно право на абсолютно притежание(правото на собственост).
Упражнявайки пълна фактическа и юридическа власт върху своето тяло, което
всъщност съставлява и съдържанието на правото на собственост, жената има възможност да извършва действия по разпореждане с него, което включва и евентуалното отстраняване на плода, след като той се явява част от същото това тяло. Изключвайки
възможността човешкото тяло да бъде притежавано от друго лице се подчертава и
онзи абсолютен характер, по силата на който едно лице може да иска от всички оста93
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нали лица да се въздържат от каквито и да е действия върху една вещ, която в контекста на правото на собственост върху човешкото тяло може да се разглежда и като
допълнителна защита за правото на лична неприкосновеност. Въз основа на горното
се дава възможност на една жена да вземе решение за прекратяване на своята бременност, тоест легитимира правото на аборт. Неприкосновеността се определя като свободата на личността от възможни физически въздействия върху нея, включваща правото да се вземат решения от лицето, които касаят цялостното му битие. Правото на
аборт е част от решението за раждане имащото личен характе, което е тясно свързано
с разбирането за достойнство и себеуважение на всяка жена. Особена актуалност този
въпрос придобива по отношение на случаите, когато е застрашен животът на майката.
Тогава правната теория поставя акцент върху даването на предимство на живота на
майката, но не защото той се разглежда като по-ценен от живота на заченатия, а защото тя вече е изградила определени отношения и отговорности с другите хора, които
зависят от нея.
Разглеждането на аборта в този контекст поставя на преден план идеята, че в
случай, че не бъде призната правосубектността на заченатия, то следва ли той да бъде
разглеждан като вещ, предвид това, че материята на абортите има зад себе си лични и
вещни права? Дали наистина заченатият, представляващ обект на правото и предмет
на право на собственост, би могъл да бъде разглеждан като вещ? Човекът като личност, представляващ единство от дух и тяло, не може да бъде разглеждан като вещ
(видно от чл. 6 КРБ), докато в същото време обаче самото човешко тяло би могло да
се разглежда като предмет по отношение на вещните права, което обаче от своя страна би могло да доведе до доста особени прецеденти по линията „дух-тяло“, касаещи
личностния суверенитет на човека. Бидейки разглеждан като обект на правото, върху
когото се простира фактическият състав на абсолютното право на собственост върху
човешкото тяло, нероденият дефинитивно може да бъде определен и като вещ. По определение вещта представлява материален предмет, който има самостоятелно и реално съществуване, следвайки подвластността си на човека. Представлявайки част от
човешкото тяло (предмет на вещни права), нероденият, разглеждан като вещ, се явява
собственост на лицето, което го носи в утробата си. Сходно са и някои разглеждани
правни казуси – например, когато аптекарят не е дал надлежно противозачатъчно лекарство, в резултат на което е настъпило нежелано раждане на дете, бременната жена
може да претендира за обезщетение за направените от нея разходи с оглед бременността и евентуално с оглед на издръжката на родилото се дете, следващо определена и много специфична форма на деликтна отговорност. В правната теория съществуват разбирания за тази материя, които дори говорят за право на съсобственост по отношение на неродения плод, нещо, което го поставя в режим на съсобственост между
майката и бащата, според което майката не би могла едностранно да вземе решение за
извършване на аборт на тази основа, без да има неговото съгласие.
Поставянето на редица неотговорени правни въпроси около същността на абортите продължават да бъдат ключ към безбройни дебати относно тяхната същност и
приложение. Неминуемо става и за един чисто позитивистки поглед да не се сблъска с
редица въпроси от морално естество, които са повдигани от привържениците на един
или друг светоглед. Многобройните ъгли, от които може да бъде разгледано правото
на аборт, дават различни, дори противостоящи едно на друго мнения, важащи както за
разрешаване, така и за забрана. Независимо обаче какво становище ще бъде взето, би
следвало да бъдат отчетени многобройните интереси и да бъде зачетено съществуването дори и на онези, които при определени хипотези не биха могли да бъдат разгледани като субекти на правото.
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ХАРДУЕРНО И СОФТУЕРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
НА ЕКСТРУДЕР
Даниил Романов
Бургаски свободен университет

EXTRUDER HARDWARE AND SOFTWARE
Daniil Romanov
Burgas Free University
Трета награда
Abstract: This article presents hardware and software equipment, built from Arduino 2560
MEGA, GHI Medusa shields and custom boards. The purpose of this equipment is to control
heating element for melting plastic into filament suitable for next use in 3d-printing.
Keywords: 3d printing, extruder, Arduino.

1. Въведение
Днес 3D печатът е много актуален начин, за да получаваме различни пластмасови изделия, които може да проектираме сами или като използваме тримерни модели.
Любителите на тази технология основните проблеми са свършване на филамента
(изходния материал) и/или дефектно отпечатани модели. Идеята на устройството
екструдер е, че с негова помощ може да рециклираме брак или пластмасови отпадъци
в нов филамент за последващо принтиране.
2. Същност на проекта
Даден е еструдер направен от метални части, съдържащ нагревателен елемент,
който е много мощен (P =1kW) за топене на пластмаса. Създадено е обезпечаване
което се базира на Arduino 2560 MEGA и GHI Medusa Shield 3D, и може да управлява
този нагревателен елемент, като поддържа температурата му на едно ниво.
3. Елементи на системата
Основно системата се раздели на 4 части: екструдер, хардуер, софтуер, изтеглящ
механизъм.
3.1. Конструкция
Конструкцията на екструдера е показана на фиг. 1, където се виждат следните
части: шнек, двигател, нагревателна спирала, дюза и фуния за зареждане на рециклирания пластмасов материал. Още може да се види разтопен пластмасов материал и готов екструдиран филамент излизащ през дюзата. Тръба и други външни части не са
изобразени на тази схема.
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Фиг. 1: Конструкция на екструдера
3.2. Хардуерна част
Хардуерът състои от следните части (вж.фиг.2):
 Arduino MEGA 2560 – основния управляващ контролер;
 GHI Medusa Shield – като разширение на интерфейса на Arduino;
 термодвойка – датчик на температура, вграден в екструдера между дюзата и
нагревателния елемент, и неговия аналогово-цифров преобразувател;
 реле – отделно направен контролер с електро-механично реле за включването
и изключването на нагревателния елемент;
 потенциометър – служи за въвеждането на температурата при която ще се
топи пластмасата;
 WH1604A LCD – течно кристален дисплей за извеждане на параметрите на
системата.

Фиг. 2: Хардуерна част
За релето е направена отделната платка, за да включва и изключва захранването
от захранващата мрежа (променливо напрежение 220V) към нагревателния елемент
със управляващ сигнал от Arduino с постоянно напрежение 5V. Тази платка съдържа
елементи за нормална работа на релето и два светодиода, показващи че има захранва97
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нето при 5V и 220V. Проектирането е извършено в средата Proteus 8 Professional, а
самата платка е направена по известния метод ЛЮТ (лазерно-ютийната технология).

Фиг. 3: Платката за релето в Proteus
Дисплеят се използва за извеждане на параметрите на работещата система, като
се визуализират следните 4 реда:
 Текуща температура чрез термодвойката;
 Целевата температура (зададена с потенциометъра в диапазон 200-280 OC);
 Режим на релето;
 Общо време на работа.

Фиг. 4: Дисплеят по време на работа
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3.3. Софтуер
Софтуерът на проекта се програмира в специалната среда Arduino (фиг. 4),
където се пише код на езика С, който се компилира и се качва в контролера Arduino
през USB-кабел.

Фиг. 5: Средата Arduino
Програмата се състои от две основни части: setup и loop. Първата част работи
само един път при включването на Arduino, втората част работи като се повтаря непрекъснато.
В setup Arduino се свързва с външни елементи: реле, термодвойка, потенциометър и дисплей. Дисплей WH1604A може да извежда символите на кирилица с използването на кодова таблица приличаща на ASCII. Но изходния код на Arduino e в UTF-8
и затова низови константи преди извеждането на дисплея предварително се превеждат
от едно кодиране в другото.
В loop се намира безкрайния цикъл в който са вградени два цикъла с честоти
1Hz и 0.1Hz.
Цикъл 1Hz е за извеждането на данните на дисплея, всека секунда обновява текуща температура и общо време на работа.
Цикъл 0.1Hz е по-натоварен. Вътре в него се намира така наречения ПИД-регулатор, който служи за адаптивното регулиране на включването и изключването на релето за нагряване на пластмаса с постоянна температура. Период от 10 секунди е избран за да предпазва високоволтовото реле което може да се повреди при много къс
период на превключването. При 10 секунди на основния период най-малък период на
превключването е 0.1 секунди, и това е достатъчно.
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Обща идея на ПИД-регулатора е система с обратна връзка, която се стреми да
поправи грешката между предварително установената стойност и текущата стойност
на контролираната величина. Корекцията се изчислява на базата на 3 части:
 Пропорционална – права разлика между желаната температура и текущата;
 Интегрална – сумата за всички разлики получени през времето на работа;
 Диференциална – разлика между предишната и сегашната пропорционални
стойности.
Всяка част се умножава с подходящ коефициент и се събират в една стойност,
която определя реакцията на регулатор.
Този ПИД-регулатор отговаря със стойност, която се умножава на 10 секунди
(цикъл 0.1Hz), и този резултат определи период на включването на релето. Ако резултатът е по-малък от 0.1 секунди, да се приеме като 0 секунди (релето е постоянно изключено), ако резултат е по-голям от 10 секунди, да се приеме като 10 секунди (релето е постоянно включено). Изчислението се прави в началото на цикъла, и определя
колко дълго ще работи нагревателния елемент само през тези 10 секунди. На дисплея
режима на релето се отразява в процентите от 0 до 100, 0 означава че релето е напълно изключено, 100 означава че релето е напълно включено. Всеки 10 секунди режима
може да се промени в зависимост от текущата и целевата температури.

Фиг. 6. График на ПИД-регулатор
Фиг. 6 показва пример на работа на ПИД-регулатора. Вижда се, че температурата първо нараства и в някакъв момент надвишава целевата стойност, след това се понижава, после пак нараства, и след няколко периода става равна на необходимата.
В реалността има различни фактори, които могат да въздействат на температурата при датчика: температурната инерция на цялата конструкция, температурата на
въздуха около екструдера, дори и самата пластмаса. Но тук не е необходима сериозната точност, например ±0.1 градуса, ПИД-регулатор работи изцяло добре изравнявайки
нагряването.
3.4. Изтеглящ механизъм
Този механизъм помага да се изтегли филамента от дюзата с постоянната линейна скорост, и се състои от малък двигател, зъбчата предавка и два валца с жлебове
през които минава филамент. Всички части на този механизъм са проектирани в
Blender 3D и принтирани от ABS материал на 3D-принтер.
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Фиг. 7: Проектиране на изтеглящия механизъм
4. Работа на системата
Първо се включва захранването от 220V за нагревателния елемент и 5V или 12V
за Arduino и външните му части. ПИД-регулаторът бавно вдига температурата, примерно 10 минути, за да стигне до 200 градуса. Разбира се нагревателят може да стигне
тази температура за няколко секунди, но бавното нагряване на цялата конструкция,
позволява да се избегне температурната инерция и проблемите породени от нея.
Предварително може да се сложи пластмаса във фунията, за да се нагрее преди
топенето.
С потенциометъра се установява целевата температура за топенето на пластмаса.
Тя зависи обикновено от вида на пластмаса, например ABS се топи при 230 OC.
Когато температура е достатъчна, да се включи основния двигател, който се
захранва от 24V. Той върти шнека вътре в екструдера, шнека избутва пластмасата
през дюза и така се получава филамент.
Няколко секунди след излизането на филамента, той бързо изстива, и за да не се
събира около дюзата трябва да се изтегли през двойка валяци, които се задвижват от
малък двигател.
5. Заключение
Описаният проект показва конструкция на система за рециклиране на пластмасата като създава нов материал за тримерен печат. Както е известно рециклирането е
екологичен процес и намалява производствените разходи.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ПЕЧАЛБАТА НА БЪЛГАРСКИ ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ
Александра Петрова Петрова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

EMPIRICAL STUDY OF FACTOR INFLUENCE OVER COMPANY
PROFIT FOR BULGARIAN PUBLIC COMPANIES
Aleksandra Petrova Petrova
Трета награда
Abstract: One can always wonder what influences company profit. Often studies are done
using heavy and deep methodology, requiring many assumptions and a high dose of
inaccuracy. There exist an alternative way – the study of company data as shown in
financial reports. Even if the data is limited, it’s possible to harness it in a complex model as
sensitivity analysis, factor impact and/or causality analysis. For the purpose of doing
exactly this, the paper uses a Monte Carlo simulation of Net Income, to study how the
change in different factors affects the overall company profit.
Key words: Net Income, Sensitivity Analysis, Monte Carlo simulation
В условията на пазарна икономика е логично да се направи заключението, че
всяко предприятие съществува с цел печалба. Ето защо е необходимо изследването й,
като съвкупност от променливи, оказващи положителен или отрицателен ефект. Детайлното анализиране и изследване на влиянието на факторите върху резултативния
показател /в този случай нетната печалба/, позволява точни и прецизни резултати от
анализа. Целта на настоящият доклад е да се изследват променливите, които в максимална степен застрашават нетната печалба, както и да се посочи влиянието им върху
нея. Обект е нетната печалба на публични български компании, а предмет – счетоводните отчети, които същите публикуват. Задачата, която доклада си поставя е
изследване на печалбата на компании от гледна точка конкретни нейни факторни въздействия и, посредством Монте Карло симулация, извеждане на средната печалба,
която компанията би реализирала в резултат на същите влияния.
I. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
Анализа на чувствителността е широко използван в практиката метод. Въпреки,
че данните за очакваните приходи се изчисляват на базата на задълбочени маркетингови проучвания е възможно възникването на различни ситуации деформиращи вижданията за паричните потоци. Като такива ситуации могат да се посочат например
промяната на валутния курс, лихвеният процент, поведението на конкурентите или
промяна в данъците. Чувствителността на паричните потоци към различните ключови
променливи, може да се търси чрез пресмятането на промените на паричните потоци в
различни евентуални ситуации.1

1

Проданов С., Капиталово бюджетиране, АБАГАР, В. Търново, 1999 г., стр. 194.
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В НСФОМСП са определени видовете печалба. В нашия случай се разглежда
т.нар. балансова печалба/загуба, която представлява печалбата или загубата след начисляването на разходите за данъци.2
За целите на разработката се използва симулационен анализ, като разновидност
на анализа на чувствителността, чрез едновременна промяна на два и повече фактора.
Тази симулация подпомага разработването на вероятностно разпределение на резултативната величина на база комбинацията от изменения на всяка влияеща променлива. В действителност това става чрез т.нар. Монте Карло3 симулация, като чрез нея се
симулира начина, по който комбинираното влияние на всеки фактор води до изменението на резултативната величина – нетната печалба, в бъдеще.4
II. ФОРМУЛЕН АПАРАТ
Калкулацията през която се преминава за изчисляване на нетната печалба има
следният вид:

където:
NI – Net income; Нетна печалба;
TR – Total Revenue; Приходи от продажби;
COGS – Cost of goods sold; Разходи за дейността;
TOE – Total Operating expenses; Общо оперативни разходи;
IE – Interest expenses; Разходи за лихви;
T – Taxes; Данъци.
Формула (1) не намира приложение в изчисляването на нетната печалба на български публични компании, поради различията в стандартите за счетоводно отчитане.
Това налага съобразяването на начина на калкулация с националните счетоводни
стандарти, като формулата придобива следния вид:

където:
НП – Нетна печалба;
ПД – Приходи от дейността;
РД – Разходи от дейността;
– Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия;
– Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия;
МУ – Малцинствено участие.

2

Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, Раздел „Общи
положения”, т.4 - Счетоводни понятия
3
Захариев. Андрей и др. Финансов анализ – Свищов, АИ „Ценов“, 2015.
4
Hertz, D, Risk analysis in Capital investment, Issue from September 1979
https://hbr.org/1979/09/risk-analysis-in-capital-investment. Последно посетен: 25.03.2016 г.
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За оценка на изменението на резултата след промяната и сравнението му с базисните данни се използва следната формула:

където:
НПб – Нетна печалба/загуба в базов вариант;
НПа – Нетна печалба/загуба от анализ на чувствителността.

III. EМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
За осъществяване на проучването са избрани 2 публични български компании.
Албена АД – най-голямата хотелиерска компания в България, предоставяща на своите
клиенти туристически услуги и Стара Планина Холд АД обединяваща промишлени
предприятия с широка гама от разнообразна продукция. Анализът обхваща печалбите
от една страна на компания с основен приходоизточник услуги, а от друга – компания
с основен приходоизточник продукция.
Следва да се отбележи, че всеки фактор, влияещ върху печалбата е променян самостоятелно, запазвайки като константа всички останали влияещи фактори. Изчислението е направено на база модел за еднофакторен анализ. Избраните променливи върху които се гради анализа са:
 разходи за възнаграждения и осигуровки;
 балансова стойност на продадени активи/без продукция/;
 изменение на запасите от продукция и незавършено производство;
 разходи за лихви;
 отрицателни разлики от промяната на валутните курсове;
 разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата;
 приходи от финансирания;
 положителни разлики от промяна на валутни курсове;
 Приход от продажба на продукция/услуги.
Тук се прави допускането, че тези променливи имат възможността за положителна промяна нараствайки с 10% или отрицателна промяна намалявайки с 10%. Приходите от продажби на продукция или услуги са променяни с 1% поради силното им
влияние върху нетната печалба.
Графика 1 показва измененията на резултата при промяна на само 1 от факторите. В нея ясно се вижда, че стойностите на нетната печалба са огледални спрямо
абсцисата, което е и логичният математически завършек. Интересното тук е, че стойността по ординатната ос показва силата на влияние на изследвания фактор. Колкото
по-висок /респективно по-нисък/ е процента на изменение, толкова по-голямо влияние
оказва самата променлива. В този случай може да се направи заключението, че факторите с най-голямо значение за двете разглеждани компании са разходите за заплати и
осигуровки, както и приходите от продажба на продукция /респективно услуги/.

104

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Графика 1 – Промяна на нетната печалба при еднофакторно влияние
в случая на Албена АД

Графика 2 – Промяна на нетната печалба при еднофакторно влияние
в случая на Стара Планина Холд АД
Сам по себе си еднофакторният модел е трудно приложим в практиката. Причината за това е обстоятелството, че върху нетната печалба оказват влияние едновременно множество променливи, като е съвсем логично да се отбележи, че всеки от тях може да се промени в различна посока. Необходимо е този недостатък да се неутрализира, като най-подходящият начин е използването на Монте Карло симулацията. В началото на симулацията са въведени ключовите променливи, за които е съставено вероятностно разпределение. И в този модел се прави допускането, че факторите могат да се
изменят в посока увеличение с 10%, намаление с 10% или да се запазят. Също е важно
да се отбележи, че и тук приходите от продажба на стоки и услуги отново са променяни с 1% увеличение или намаление. 1000 на брой симулации дават резултатите представени в Графика 3 и Графика 4.
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Графика 3 – Вероятностно разпределение на резултатите от Монте Карло
симулациата за нетната печалба на „Албена АД”
За разпределението на стойностите по графиките могат да е направят общи изводи. Средната стойност на всички получени печалби е най-вероятният резултат, който
ще се получи от промяната на определени фактори. Стандартното отклонение може
да се приеме като риск или възможността прогнозата да се окаже грешна.

Графика 4 – Вероятностно разпределение на резултатите от Монте Карло
симулациата за нетната печалба на „Стара Планина Холд АД”
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ:
Въз основа на така направеното емпирично изследване е възможно извеждането
на следните заключения и изводи. На първо място нетната печалба на разгледаните
компании се влияе силно от избраните фактори. На второ място това влияние е разностранно – спрямо някои фактори позитивно, а спрямо други – негативно. Обяснението
за това е причинно-следствената връзка между нетната печалба и счетоводните пера,
които я съставляват. Същата е адитивна, което може да се проследи както във цитирания и използвания формулен апарат, така и в буквално огледалните графика 1 и
графика 2, показващи стойностите на нетната печалба при разностранно изменение
на само един фактор (респективно за 2те компании). На трето място нетната печалба
се променя, като това също е нормално – същата нараства или намалява. Интересен е
обаче резултата от Монте Карло симулацията, а именно – от една страна изместване
на честотното разпределение по средната, в посока на увеличение, а от друга запазване на цялостната му асиметрия и ексцес. Същите показват появила ли се е връзка различна от адитивната. В случая такава не се е появила и може да се заключи че факторното влияние върху нетната печалба е останало същото от 2013 към 2014 (в случая
единствено спрямо разгледаните фирми).
Насоки за бъдещо продължаване на изследването се свеждат до няколко основни
направления: от една страна разширяване на изследваните компании до други български, а защо не и чуждестранни публични дружества; от друга страна модифициране
на използваната методология с цел разширяване на обхвата на изследването и/или
приближаването му до теорията (чрез трансформиране на счетоводната структура на
информацията от национален към международен счетоводен стандарт, какъвто е US
GAAP). Разширяването на изследването позволява и използването на резултатите в
други научни изследвания, свързани с оценяването на компании, инвестиционния и
портфейлния мениджмънт.
Литература:
1. Захариев. Андрей и др. Финансов анализ – Свищов, АИ „Ценов“, 2015.
2. Проданов С., Капиталово бюджетиране, АБАГАР, В. Търново, 1999г., стр. 194
3. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,
Раздел „Общи положения”, т.4 - Счетоводни понятия
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ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛ
ПРИ ЮНОШИ
Елена Георгиева Иванова
Бургаски свободен университет

INTERNAL AND EXTERNAL LOCUS OF CONTROL AMONG
ADOLESCENTS
Elena Georgieva Ivanova
Bourgas Free University
Поощрителна награда
Abstract. This paper reveals the main characteristics of the psychological construct of locus
of control. The survey was conducted among a group of 68 students in 9th form from two
high schools in Bourgas. The students filled in the test of locus of control, Worthington scale
of autonomy and associative test with two concepts (“achievement” and “discipline”). The
results of the survey show that more schoolboys have internal locus of control compared to
schoolgirls and that students with high academic achievements and coming from more
wealthy families demonstrate internal locus of control compared to students with mean
scores and who are coming from families with less economic resources. The last two results
are statistically significant (p>0=05).
Key words: locus of control, internal locus, external locus, survey, adolescents

Описание на психологическия конструкт „локус на контрол“
Локализацията /локусът/ на контрола е психологически термин въведен от
Джулиян Ротър през 1966 год. Авторът го използва за описание на генерализираните
очаквания за източниците на причинност за получаваните от индивида резултати [4] .
Когато всеки от нас се сблъсква с някаква ситуация, била тя положителна или
пък негативна,всеки от нас е склонен да преписва причините за нея или на себе си,
или на обстоятелствата. Или така наречения „локус на контрол” отразява личностната
вяра дали външни или вътрешни фактори причиняват успеха или неуспеха в живота
на човек. Локусът на контрол е нещо, което до голяма степен ни определя като личности и което е в основата на това как ние реагираме, когато се сблъскаме с проблематична ситуация. Затова и много изследователи се интересуват от факторите, които
влияят на локализацията и причинността за постигнатите успехи/неуспехи.
Локусът на контрола е психологическа концепция, която определя разликите
между двата основни подхода при атрибурирането на събитията при хората: външен и
вътрешен.
Кои са хората с вътрешен локус на контрол /интернали/
Склонността да се приписват резултати от действията на вътрешни фактори се
нарича “ вътрешен локус на контрол”. При такива хора (т.нар. интернали), събитията
се окачествяват като подвластни на техния собствен контрол и зависещи от собстве108
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ното им поведение. От което следва, че при успех чувството на гордост и личната
значимост се засилват и се стимулира вътрешната мотивация, а преживеният неуспех
може да влоши самочувствието и самооценката. Хората с вътрешен локус на контрол
винаги продължават да се борят, да търсят решението, да бъдат отговорни, преди
всичко към себе си. Те не изпадат в отчаяние и не обвиняват обстоятелствата. Хората
с вътрешен локус на контрол са склонни към самообвинения и самоунищожителни
импулси, но в същото време са склонни да проявяват много по-силна воля, упоритост,
решителност, мотивация и силна амбиция за постигане на резултати и преследване на
цели. Те знаят, че всичко зависи само и единствено от тях. По-независими и по-самоуверени в поведението си, те в по-малка степен се поддават на влиянието на мнозинството, особено ако сметнат, че това не е в техен интерес..! Това може би най-добре
се илюстрира от кратък анекдот за един равин, протестиращ в името на кауза, в която
пламенно вярвал. Негов приятел му казал: „- Какво мислиш, че правиш – не можеш да
промениш света.”
„-Възможно е и да е така, отвърнал равинът, но и светът не може да промени мен.“
Кои са хората с външен локус на контрол /екстернали/
Склонността да се приписват резултати от действията на външни фактори се нарича „външен локус на контрол”. Такива хора (т.нар. екстернали) възприемат положителните и отрицателните събития като подчинени на външни причини и независими
от поведението на човека.
Хората с външен локус на контрол винаги са по-неадаптивни и по-трудно справящи се, когато се сблъскват с препятствията, които животът ни предлага. Тогава те
са склонни да захвърлят всичко, да изпаднат в отчаяние и в едно безплодно и безкрайно мрънкане и фатализъм. Тъй като смятат, че нищо не зависи от техните собствени действия, не виждат смисъл да се борят и да се опитват да променят нещо, а изкарват своя негативизъм и фрустрации на обстоятелствата..! Те възприемат както
подкрепящите ги, така и пречещите им събития като контролирани от съдбата,
късмета, непреодолими природни сили или други лица с по-голяма власт. Такива хора
демонстрират по-ниски постижения в училище, обикновено се осланят повече на избора на другите и не са склонни да поемат отговорност за собствените си действия;
участват по-малко в политически действия. Екстерналите обикновено оценяват пониско успехите си (дори и когато действителните им постижения са равни на тези на
лицата с вътрешен локус); вярват повече в астрологията.
През 60-те години Ротър разработва въпросник, включващ 29 твърдения, чрез
който може да се измерва дали хората са с вътрешна или външна локализация на
контрола. Той установява, че повечето от успешните американци са с вътрешна причинност. В другия край на скалата (на външно локализираните индивиди) са страни
като Непал, Египет, Саудитска Арабия, Венецуела и България разбира се. Голяма част
от българите смятат, че преди всичко външните обстоятелства са причина за тяхното
сегашно положение. Отговор на това как да се обясни тази преобладаваща външна локализация на контрола при българите може да се потръси в това, че в продължение на
десетилетия на българина се внушаваше, че партията и държавата имат грижата за
всичко, и съвсем естествено, у голяма част от българите се създаде „впечатлението, че
причините за явленията са някъде отвън, а обикновеният човек не контролира съдбата
и успеха си”.. Но такива индивиди- с външна локализация на контрола не са склонни
нито към предприемчивост, нито към съревнователност, нито дори към отговорност
за собствените си действия. „Животът с външен локус на контрол е живот на непрестанен срив – ти си играчка на съдбата. Този живот е и без радост: Такъв човек е депресивен”.
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Изследването – дизайн и организация
Във връзка със всичко казано досега, решихме да тестваме локус на контрол
като направим изследване в две училища в гр. Бургас, сред ученици от 9 клас. Учениците бяха от СОУ „Кирил и Методий“ и ПГ по механоелектротехника и електроника.
За целта през м. февруари 2016 г. проведохме проучване с Въпросник за локус на
контрол, който се използва в България е адаптиран и валидизиран от българските психолози Ангел Величков и Мария Радославова [ 3]. Отделно учениците попълваха
скала за автономност на Worthington и асоциативен тест с две понятия „постижения“
и „дисциплина“, които впоследствие бяха обработени с метода на семантичния диференциал.
Учениците, които анкетирахме, са 68, от които 16 момичета и 52 момчета.
Адаптираният на бъларски тест за локус на контрол включва общо 20 двойки
авлетрантивни съждения като едното съждение измерва външен локус на контрол, а
другото съждение измерва вътрешен локус на контрол. Пет от двойките съждения се
наричат маскиращи, те имат за цел да скрият истинското съдържание на измервания
конструкт, за да не подвеждат анкетираните в логиката на теста и поради това не се
оценяват. Оценяват се само съжденията, отразяващи външна и вътрешна локализация
на контрола. На съжденията с външна локализация на контрол се приписва 1 точка, а
на съжденията с вътрешен локус на контрол се приписва 0 точки. Изчислява се общ
бал за всяко анкетирано лице, като по-високите балове по метода са показателни за
външна локализация на контрола, а по-ниските – за вътрешен локус на контрол.
За норма може да се приеме, че оценки до 7 точки са показателни за вътрешен
локус на контрол, а общ бал от 8 и повече точки – за външен локус на контрол.
Получените средни и стандартни стойности (7,94) в приложения тест от А. Величков
и М. Радославова показват, че разпределението е близко до нормалното, а това от
свой ред е показател, че методът е надежден [3].
След като проведохме проучването в двете училища, кодирахме отговорите и
вкарахме данните в матрица на SPSS, след което направихме и основна статистическа
обработка на данните.
Хипотези на изследването
Поставихме следните хипотези:
Н1: Очакваме, че момичетата ще бъдат с вътрешен локус на контрол, а момчетата – с външен локус на контрол. Основания за нашето допускане е това, че момичетата в тази възраст са по-организирани, целенасочени и по-често имат по-висок успех в
училище.
Н2: Очакваме, че учениците с по-висок успех имат вътрешен локус на контрол и
съответно учениците с по-нисък успех имат външен локус на контрол. Основания за
нашето допускане е факта, че високият успех е резултат на личностна целенасоченост,
увереност, самодисциплина.
Н3: Очакваме, че по-високият икономически статус на семейството, в което израстват учениците, е предпоставка за развитие на личностни качества като дисциплина, усърдие, амбиции, целенасоченост, които са присъщи на вътрешния локус на
контрол. И обратно, ученици от семейства с по-скромни икономически средства ще
показват по-високи стойности на локус на контрол.
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Каква показват резултатите от нашето проучване?
Средната стойност на скалата на локуса на контрол за всички е Х=7.94, Стандартното отклонение SD=3.25. Изчисленият коефциент за надеждност Кронбах алфа
има стойност от 0.7, което показва, че тестът има висока надеждност или с други думи
измерва точно конструкта „локус на контрол“.
Ще представим резултатите на локуса на контрол по отделни признаци:
Пол
Средните стойности на локуса на контрол по пол са:
Момчета – Х= 7.71
Момичета – Х= 8.69
Момчетата показват по-ниски стойности, което означава, че имат в по-висока
степен вътрешен локус на контрол, а момичетата са с външен локус на контрол.
Направихме Т-тест за разлики между 2 независими извадки, който не потвърждава значимостта на разликите между момичета и момчета. Получените резултати опровергават първата ни хипотеза, че момичетата са по-често с вътрешен локус на
контрол. В нашата изследвана група момчетата се оказват с вътрешен локус контрол,
т.е. показват повече целеустременост, амбициозност и вътрешна убеденост, което е
печеливша стратегия за успех в тази възраст.
Среден успех
Средните стойности на локуса на контрол в зависимост от успеха на учениците
са следните:
Ученици с отличен и много добър – X= 7.03 точки
Ученици с добър и среден успех – X = 8.58 точки
Тези резултати показват, че учениците с по-висок успех в училище са с вътрешен локус на контрол, а учениците със по-слаб успех имат външен локус на контрол.
Проведеният Т-тест за разлики между 2 независими извадки потвръждава значимостта на разликите между двете групи ученици: тези с висок и тези с нисък успех. Тези
резултати потвърждават нашата втора хипотеза, че учениците с вътрешен локус на
контрол, т.е. тези, които показват самодисциплина, упоритост, целенасоченост, вярват
в своите способности, показват и по-добри постижения в училище, което намира израз в по-високият им успех.
Тип училище
Изчислихме резултатите на теста поотделно за двете училища, за да потърсим
има ли разлики в стойностите. Те са следните:
СОУ „ Кирил и Методий“ X= 8.68
ПГ по Механоелектротехника и електроника X= 7.59
В професионалната гимназия учениците са с по-ниски стойности, т.е. повечето
имат вътрешен локус на контрол, а в СОУ „Кирил и Методий“ учениците имат повисоки средни стойности и са повече с външен локус на контрол. Направеният Т-тест
за разлики между 2 независими извадки не потвръждава значимостта на разликите
между двете групи. Като възможно обяснение на по-ниските стойности на локуса на
контрол в професионалната гимназия може да бъде и това, че в нея по-голямата част
от учениците са момчета.
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Материално състояние на семейството
В анкетната карта имаше въпрос, чрез който учениците определят какво е материалното състояние на тяхното семейство. Потърсихме има ли разлика между средните стойности на локуса на контрол при учениците с много добро материално състояние спрямо учениците с добро материално състояние.
Средните стойности на локуса на контрол в двете групи са следните:
Ученици в семейства с много добро материално състояние X= 6.84
Ученици в семейства с добро материално състояние X= 8.31
Тези резултати показват, че учениците, които растат в семейства с повече
икономически ресурси, имат по-често вътрешен локус на контрол, т.е. вероятно подобрата материална среда възпитава децата в повече амбициозност, целенасоченост,
дисциплина. Тези деца са по-решителни и с повече увереност в своите качества, потрудолюбиви и усилията им се възнаграждават.
Направеният Т-тест за значимост на разлики между 2 независими извадки
потвърждава значимостта на разликите в двете групи при p>0=05. Т.е. получените
разлики в двете групи има смисъл да бъдат анализирани и представени като значим
резултат и те потвърждават нашата трета хипотеза.
Локус на контрол и скалата за автономност
Потърсихме има ли връзка между скалата на локуса на контрола и скалата за
автономност на Worthington. Макар и близки, двата психологически конструкти за локус на контрол и автономност не са идентични.
Корелацията между локуса на контрол и 4-те подскали за автономност ни показаха, че се наблюдава обратна връзка между локуса на контрол и подскалата за емоционална автономност и подскалата за автономност спрямо семейната лоялност. Участниците с вътрешен локус на контрол са с по-висока степен на емоционална автономност и проявяват по-висока степен на независимост спрямо семейството. С други думи, колкото по-високи са стойностите на локуса на контрол, толкова по-ниски са
стойности и при двете подскали за автономност.
Изследването и неговите резултати потвърждават значимостта на конструкта
„локус на контрол“ като важна черта на психическата организация на всеки човек.
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РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИОННА
ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА БУРГАС
Радослава Великова Павлова
Бургаски свободен университет
Поощрителна награда
Abstract: The communication policy in modern society is a resource of great importance.
Due to the rapid changes taking place in all public areas, it is necessary to have a constant
information flow which will give an opportunity for analysis, prognoses and resources for
the forming of a strategic communication policy. The development of the strategic
communication policy of the Burgas State Opera is necessary for attracting new audiences
and building an emotional connection with them, as well as for opening itself for new and
modern forms of communication. Strategic communications are used for creating a loyal
audience and for forming an Opera House, which is a real cultural centre, not just a
classical theatre, which opens doors for performances.
Keywords: strategy, communication policy, innovations, communication management
Увод
Необходимостта от музика, която облагородява и прави хората по-добри и щастливи, е безспорна, затова е важно да се популяризира оперното изкуство, да се развива дейността на Държавна опера Бургас чрез адекватна стратегическа комуникация
и да се утвърди нейната позиция на културен институт с регионално и национално
значение.
Описание на организацията
Държавна опера Бургас е държавен културен институт с основна дейност създаване и разпространение на оперното, симфоничното и балетното изкуство. Ръководството на цялостната дейност на Държавна опера се осъществява от директор, който
представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица
в страната и чужбина.
Концептуални основания за емпиричното изследване са създаването на дългосрочен и устойчив набор от комуникационни стратегии на Държавна опера Бургас,
тактики за постигането им, както и определянето на насоки за комуникация с различните целеви групи, имащи отношение към дейността на Операта.
Стратегическото управление на комуникациите е важно от гледна точка на системното планиране и на реализацията на потока от информация в дългосрочен аспект.
То цели да структурира процеса по предоставяне на послания чрез най-подходящите
комуникационни канали за определени целеви групи и допринася за постигането на
дългосрочен ефект в подкрепа на стратегическите цели на Държавна опера Бургас.
Цели
Основна цел на изследването е да се подпомогне развитието и поддържането на
положителен имидж на Държавна опера Бургас и да се осигури подкрепа за дейността
й от различните заинтересовани страни. Това може да стане, като се подобри мотивацията на служителите и се осигури по-добро взаимодействие и обратна връзка с
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публиките. Всички тези дейности имат отношение към процесите на комуникация
вътре и извън организацията.
Задачи
Задачите, които си поставяме, могат да се формулират по следния начин:
1. Да се анализира спецификата на комуникацията в Държавна опера Бургас;
2. Да се проучи същността и основните етапи в процеса на разработване на
ефективни стратегически комуникации на оперни театри;
3. На основата на сравнителен анализ да се изясни същността и спецификата на
елементите на комуникационния микс, най-подходящи за бранша.
Основната задача е проучването на добри нетрадиционни оперни практики и
разработване на комплекс от дейности за активна комуникация с целевите групи, за да
дадем отговор на някои основни въпроси, свързани със състоянието на управлението,
маркетинга и продажбите в оперните театри в България и в света от гледна точка на
потребностите.
Хипотеза
Развитието на стратегическата комуникационна политика на Държавна Опера
Бургас е необходимо, тъй като в момента усилията и критериите за оценка са насочени към количество представления и концерти, за сметка на комуникационния процес.
Допускат се слабости при планирането, организирането и провеждането на дейности
по комуникация и информация, което говори за недостиг на експертно качество в
различните форми на комуникационни дейности, като рекламни, информационни и
пр. Успешната комуникация ще привлече нови публики и ще утвърди положителния
корпоративен имидж сред вътрешните и външни публики.
Методи на изследването
В процеса на работа са използвани методите наблюдение, интервю, анкети, сравнителен анализ и SWOT-анализ за целите на научното изследване.
Наблюдение
Проведеното изследване има за цел да направи оценка на удовлетвореността от
труда на служители на Държавна опера Бургас. Метод на изследването – наблюдение
по време на работния процес, споделяне на мнение в неформална обстановка. Констатациите са за неудовлетвореност от комуникацията. Често се случва информация да се
набира от слухове, неофициално.
Интервю
Разглеждат се две интервюта, дадени за пресата от Директора на Държавна
опера Бургас – Александър Текелиев, с цел да бъдат направени изводи за работата на
операта през погледа на директора. Изводите, на базата на двете интервюта, са:
– ръководството дава висока оценка за дейността на Държавна опера Бургас;
– проблемите в комуникацията с публиката се отдават на ниския стандарт на
живот;
– отчетени са заслугите основно на артист-солистите и на режисьора.
Външнокомуникационна политика
Анкета за проучване на нагласите, които младите хора имат към музикалното изкуство.
„Резултатите са от анкетата, проведена с 50 ученици на възраст 15-17 години от
Гимназия за романски езици „Г.С. Раковски“ и Природо-математическа гимназия
„Акад. Н. Обрешков“, с цел проучване на нагласите, които младите хора имат към
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музикалното изкуство. Целта е да се установи доколко са информирани за дейността
на Бургаската опера и как информацията е достигнала до тях.
Изводите от анкетата са, че по-голямата част от децата харесват музика, различна от класическата, но участието на известен актьор или изпълнител, както и модерна
постановка със съвременен сюжет, би ги провокирало да посетят Операта. Близо половината от децата биха проявили интерес към събитие „Дни на отворените врата в
Операта“, известен изпълнител, реклама в социалните мрежи, интересен афиш, известни актьори, съвременен сюжет, специална покана за класа. Информацията, според
учениците, за дейността на Държавна опера Бургас, е ограничена и основно достига
до тях чрез външна реклама, което потвърждава необходимостта от развитие на стратегическата комуникационна политика.
Вътрешнокомуникационна политика
Анкета – вътрешни публики – за установяване на професионалната и комуникационната удовлетвореност на служителите в Държавна опера Бургас.
Анкетирани са 20 служители от Държавна опера Бургас.
Удовлетвореност на служителите в Държавна опера
Бургас
150%
100%
Напълно удовлетворен

50%

Удовлетворен

0%

Неудовлетворен

Резултатите говорят, че като цяло степента на неудовлетвореност е голяма.
Абдуктивният метод на изследване на анкетата със служителите позволява да се свърже неудовлетвореността с вътрешния комуникационния процес, като се изкаже хипотезата, че липсата на удовлетвореност е вследствие на липсваща комуникация за организационните проблеми, които са известни само на ръководство.
SWOT - анализ
Използван е SWOT-анализ, като класически метод за стратегическо планиране.
Анализирани са силните и слабите страни, възможностите и заплахите за Държавна
опера Бургас. Дата на анализа: 10.10.2015 година.
Силни страни:
– Отлично географско местонахождение – град Бургас е с много добро регионално и икономическо развитие, регионът е туристически, привлича много
посетители;
– Богат репертоар;
– Места за изява – разполага с Концертна зала, Оперен театър, Летен театър;
– С малко ресурси могат да се изнасят концерти и спектакли на територията на
региона;
– Има подкрепата на Община Бургас;
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– Директорът поддържа контакти с много световно изявени музикални дейци,
които участват в програмата на Държавна опера Бургас;
– Солисти, оркестър, хор и балет – на високо професионално ниво.
Слаби страни:
– Остарял сайт, няма нужната функционалност, която да ни представя пред
клиенти и партньори. Информацията в сайта е малко и част от нея не е актуална, програмата не се публикува навреме и обхваща най-много месец.
– Липсва разнообразие за детската аудитория;
– Слабо отразяване в медиите – не се правят пресконференции, интервюта със солистите, не се отразява медийно участието на световни имена в постановките;
– Брошурите и плакатите за спектакли не са подходящо оформени – липсва
професионален дизайн.
– Служителите не чувстват лична ангажираност за постигане на организационните цели.
Възможности:
– Комуникация с Опера „Ла Скала“ за създаването на Висша академия за сценични изкуства в Бургас. (http://www.kmeta.bg/kultura/la-skala-haresa-burgasza-da-otvori-vissha-akademiq-snimki-44800.html)
– Кандидатстване по Европейски проекти за развитие на организацията;
– Курсове за диригенти и певци;
– Повече образователни концерти за различни възрастови групи;
– Използване на новите технологии и медии за комуникация с публиките, бранд
позициониране и налагане в съзнанието на потребителите;
– Спонсорство и партньорства с големи предприятия (например Летище Бургас,
Лукойл Нефтохим Бургас) и близките общини – Поморие, Несебър, Созопол,
Приморско;
– Незабавна редакция на интернет сайта на Операта – редизайн и поддръжка.
Заплахи:
– Недостиг на финанси;
– Променят се изискванията към продукта;
– Промените в технологиите, които предлагат много забавления;
– Загуби на ценни кадри, поради недобра комуникация или ниско заплащане.
Сравнителен анализ
Задълбочено са проучени сайтовете и фейсбук страниците на Държавна опера Русе, Държавна опера – Стара Загора, Софийска опера и балет, Операта на Австралия,
Операта в Сеул и Париж, Оперен театър „La Fenice“ във Венеция. Направен е сравнителен анализ на съществуващата комуникационна политика и идентифицираните
добри практики в оперни театри в България и в чужбина. Основният фокус на проучването е поставен върху реализирани проекти от различни оперни театри, с цел да
конкретизираме практиките на сходни организации и да приложим чуждия опит в
съществуващите условията.
Възможности за развитие на комуникационната политика на Държавна
опера Бургас
На базата на направения SWOT-анализ и проучванията се откроиха проблемите
и въз основа на тях, възможностите за подобряване на комуникационната политика в
Държавна опера Бургас.
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Вътрешна комуникация
– Фейсбук група. Да се създаде затворена група на служителите за осигуряване
на достоверна информация – задачи, график, програма;
– Оперативни срещи с водачите на групи от оркестъра, представители на хора,
балета и артист – солистите, организирани от представител на ръководството. Добрата информираност би повишила доверието в управлението и удовлетвореността на
служителите;
– Годишен отчет на постиженията на Държавна опера Бургас – обзор на постигнато през годината, набелязване на основните приоритети и цели.
Комуникационни методи за привличане на интереса на външните публики
Основните приоритети са: създаване на познаваемост на марката и предизвикване на внимание, създаване на емоционална връзка с публиката, организация на дейността, съобразно клиентите, реализиране на нови проекти, насочени към детската и
ученическа аудитория, общуване с медиите и партньорство.
Визуална комуникация
– Да се направи и поддържа интерактивен интернет сайт, чрез който Държавна
опера Бургас да стане желана възможност за всички гости и жители на града;
– Изготвяне на цялостен креативен проект за рекламни материали за представяне и участия в Туристически борси и изложения;
– Изработване на шапки, екочанти, чаши, ключодържатели, химикалки, брандирани с лого и слоган на Държавна опера Бургас, които да се използват за награди,
да се носят по време на инициативи, да се продават на касите за билети (повече точки
на контакт с бранда);
– Промотиране на град Бургас като оперна дестинация чрез рекламен видеоклип (с подкрепата на Община Бургас) на сайтовете на Държавна опера Бургас, на
Община Бургас, на туристически борси. Съществуват видеоклипове на Бургас, заснети с джи дрон. (https://www.youtube.com/watch?v=rnpAtUY3RR0-), (Открий Бургас!
https://www.youtube.com/watch?v=WK1xEtKSzZ)
Комуникация с най-младата публика
Има реална възможност да се реализират нови успешни проекти и да се доразвият съществуващи практики, насочени към детската аудитория:
1. „Бургаска детска опера“ – прослушване за деца и младежи. Привличането
на деца и младежи да влязат в операта, участието им в представления гарантира допълнителен интерес на близките, приятелите им и присъствие в публиката (пример
Русе);
2. Уъркшоп за деца „Да играем в опера“. Това е идея за друг примерен
проект, който би могъл да се осъществи от Държавна опера Бургас. Децата ще бъдат
въвлечени в интригуващата игра на операта, под формата на игра да се включат и да
разиграят сюжета. Тази своеобразна работилница ще се разиграва като шоу програма,
между сериозното и забавното.
3. Селфи в Операта – забавни снимки преди или след представлението – иновативно решение за реклама чрез споделяне на селфи снимки в социалните мрежи.
Предимства: няма разходи, създава се допълнителен интерес, има усещане за достоверност.
4. „Ден на отворените врата в Операта“ – събитие, което цели децата да влязат в Операта, за да натрупат впечатления и да се създаде чувство за познатост.
5. Специално тържество за първи юни в Операта. Забавни тематични състезания, украса на залата, аниматор-водещ. Наградите ще бъдат осигурени от „Победа“
АД .
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6. Привличане на известни личности.
7. Семинари за учителите по музика с цел да станат посланици на бранда.
Спонсорство
Спонсорството е сред най-ефективните елементи на комуникационния микс. Ето
и някои възможности:
Реклама на Летище Бургас
След осъществена връзка с Маркетинговия отдел на Летище Бургас се установи,
че рекламата на територията на летището е скъпоструваща, но има възможност за
спонсорство от страна на Летище Бургас под формата на рекламна площ. Изискването
е един месец по-рано да се направи заявяване на услугата.
Идентифицирани са следните възможности за реклама:
1) Рекламен клип до 60 секунди – ще се излъчва на всеки час на мониторите в
залата, където пристигащите пътници си получават багажа;
2) Брошури или дипляни, поставени на подходящо място, информиращи
пристигащите пътници, както и техните посрещачи, за дейността на Държавна опера
Бургас;
3) Постер, който да бъде монтиран в някое от светещите табла пред
Терминала.
Реклама чрез Бургасбус. Могат да бъдат отпечатани рекламни флаери и да се
поставят в хенгъри. Ще се разпространяват в междуградските автобуси за Слънчев
бряг, Несебър, Поморие и Созопол през летния сезон.
Кобрандинг с местни винопроизводители, например Шато Росеново. Дегустация на вино в антракта. Може да бъде съчетано с операта „Любовен еликсир“;
Кобрандинг с „Победа“ АД.
Съвместно организиране на всички дейности, насочени към детската аудитория.
(http://www.pobeda.bg/)
Други възможности: търсене на спонсорство от Кроношпан, Мастерхаус,
HomeМax (плоскости за декори, крепежни елементи, сценична декорация), вносители
на платове (за изработване на сценични костюми), предприятия за обувки и други.
Награди за дарители
Дарителството трябва да се търси под всякаква форма. За да се почувстват дарителите специални, може да получават сертификати за дарителство, билети или покани
за представления, а дарители от чужбина, които подкрепят Операта, но нямат възможност да гледат на живо, биха могли да получават видеозаписи.
Общуване с медиите:
1. Провеждане на пресконференции за важни събития.
2. Брифинги – ще се оказва съдействие на журналистите за разработване на задълбочени материали за дейността на Държавна опера Бургас.
3. Съобщения за медиите – ще се включи изчерпателна информация на достъпен
език, по конкретни теми, снимки, добри практики, инициативи, постижения.
4. Семинари за журналисти – поради спецификата на работа, представителите
на медиите трябва да бъдат редовно информирани. Ще привлечем журналистите да
работят за каузата „Бургаска опера“ чрез създаване на положителен образ в медиите.
5. Мониторинг на медиите – ежедневен преглед на печата, чрез който ще се установява присъствието на новини за Държавна опера Бургас, като възможен показател
за измерване на успеха и възможност за навременно реагиране на критики.
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Идеи за създаване на иновативни проекти:
– „Иновативен маркетингов подход за развитие на културен туристически
продукт“ – туристически пакети, включващи билети за опера (съвместно с Община
Бургас и/или близките морски общини);
– „Лятна академия в Бургас“ – практика в оркестъра за музиканти;
– „Музикална арттерапия с музика на Моцарт“ ;
– „Интеграция чрез музика“ – възможност за децата от малките населени
места и малцинствени групи да посетят Операта.
– Екопредставления с костюми и декори от рециклирани материали;
– Интерактивни детски представления – взаимодействие с децата и участие.
Заключение
За целите на научното изследване събрахме, обработихме, систематизирахме и
анализирахме информация от литературни източници, сайтове на оперни театри в
България и чужбина, специализирани сайтове и фейсбук страници. Проучването даде
отговор на основните въпроси, свързани с комуникациите с вътрешни и с външни
публики.
На базата на направения информационен обзор на общото състояние на комуникационната политика в Държавна опера Бургас, от гледна точка на проблеми, тенденции и перспективи за развитие, предложихме нови комуникационни дейности и канали, набелязахме възможности за подобряване на вътрешната комуникационна политика и нови идеи, атрактивни за външните публики, които могат да допринесат за комуникационното развитие и репутацията на Държавна опера Бургас.
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В жилищното строителство паркоместа се планират още от времето на плановата икономика и панелното строителство. В жилищните комплекси обаче те се очертават върху терени, представляващи общинска обственост. Местата за паркиране съответно не подлежат на покупко-продажба и поради тази причина правният им статус не
е предмет на дискусии. Проблемите започват с развитието на частната инициатива,
бумът на строителството, неимоверното нарастване на броя на автомобилите и тяхното важно място в ежедневието на хората. В резултат на увеличаващото се търсене и
съответното на него предлагане на паркоместа, постепенно се появява ново фактическо и правно понятие в ежедневието на гражданите, обект на стопанския оборот. Паркоместата фактически се превръщат в един нов обект на гражданско правоотношение,
с липса на изрична легална дефиниция в норативната уредба.
Прехвърлителните сделки с паркоместа заемат все по-голям дял от сделките през
последните години. В последствие обаче значителен процент от изповяданите сделки
съдът обявява за недействителни, въпреки умелите юридически похвати на юристи и
адвокати, и въпреки надлежното вписване в Имотния регистър към Агенцията по
вписванията.
В настоящата научна разработка ще направим анализ на правната доктрина и
практика, като се опитаме да отговорим на въпроса: „Защо тези сделки са нищожни и
какво означава липсата на правна дефиниция в гражданските правоотношения?”.
Разискването на проблематиката налага първо да се дефинира понятието “паркомясто”. Законът за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 7 от 22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (Наредба № 7) и Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
(Наредба № 2), а и др. нормативни актове, използват термина „места за гариране
и/или паркиране”. Понятието „паркомясто” се среща в чл. 47 от отменения Правилник
за прилагане на закона за държавната собственост (от септември 1996 г.), както и в
чл. 39 от настоящия ППЗДС (от септември 2006 г.) във връзка с определянето на наемната им цена.
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Законодателят не дава легално определение на понятието „паркомясто”, респективно „място за паркиране”. В нормативните актове по устройство на територията и
строителството само е поставено изискването за всяка нова сграда да се предвидят
определен брой места за гариране и/или паркиране и тези места да са в границите на
урегулирания поземлен имот (УПИ). По изключение е допуснато органът, издаващ
разрешението за строеж, да разреши местата да са извън застроявания УПИ. Наредба
№ 7 указва колко квадратни метра най-малко трябва да е площта на местата за различните категории превозни средства, а Наредба № 2 определя за всяка сграда, според
функционалното й предназначение, колко е минимално необходимият брой места за
паркиране.
Обикновено мястото за паркиране представлява очертано място на пода на изграден като сграда закрит паркинг или на открит терен, включително и вътрешни дворове от УПИ. Паркоместата се очертават дори върху уличните платна. В някои случаи
местата за паркиране се обозначават, т.е. отделят се едно от друго, не само с цветно
очертание по терена, но и с други подходящи знаци като колчета, ленти, вериги, флагчета и пр. При всички положения обаче паркомястото не е постройка, нито сграда, не
е дори помещение, а е само част от празен терен (открит или закрит). То не се изгражда, а се очертава.
Спрямо условно приетата дефиниция за „паркомясто” – очертано място върху
терен, следва да се прецени доколко “паркомястото” притежава свойствата на вещ, за
да се третира от правото като самостоятелен обект, по повод на който могат да възникват, да съществуват и да се прекратяват права. Безспорно е, че „паркомястото”
няма как да е движима вещ поради трайната си фактическа свързаност със земята,
представляваща пригоден за паркиране терен. Дали обаче от това автоматично следва,
че „паркомястото” е недвижима вещ? Легалното определение за недвижима вещ е
дадено в чл. 110, ал. 1 ЗС и то се използва в цялата ни правна система, но в някои
специални закони съществуват изрични изключения, т.е. дадени вещи, макар и да отговарят на характеристиките за недвижими вещи, изрично са обявени за движими –
§ 182 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (обн. ДВ, бр. 65 от 2003 г.).
Според ЗС “недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е
прикрепено трайно към земята или към постройката.” От тази дефиниция е видно, че
„паркомястото” може да бъде само земя, понеже не е сграда, не е постройка, нито е
нещо друго субстантно самостоятелно, което да е трайно прикрепено към земя или
постройка.
„Паркомястото” не може да се определи и като отделен „обект” според дефиницията на § 5, т. 39 ЗУТ – „самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и
идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър”.
Земята всъщност е земната повърхност и се подчинява на правен режим, според
който земната повърхност може да се поделя на много самостоятелни части, наречени
общо от чл. 24 ЗКИР – поземлени имоти. В урбанизираните територии поземлените
имоти биват урегулирани поземлени имоти (УПИ), ако са в регулация, или просто
неурегулирани имоти.
„Паркоместата” обикновено се очертават в близост до или в сгради, т.е. те се ситуират в урбанизирани и то урегулирани територии. Погледнат в тази светлина,
поставеният проблем се свежда до въпроса може ли едно „паркомясто” като парче земя да представлява самостоятелна недвижима вещ, т.е. земя, която да отговаря на
минималните изисквания, установени от закона? Минималната повърхност е едно от
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изискванията на закона и е определена в чл. 19 ЗУТ, който гласи, че един УПИ,
предвиден за ниско жилищно застрояване, трябва да е поне 300 кв.м. Допуска се, като
изключение, повърхността да се намали с 1/5, т.е. пак трябва да е поне 240 кв.м. В
квартали за средно високо и високо жилищно застрояване, за ниско свързано в повече
от два имота и за друго специфично по характер застрояване размерите на повърхността не са минимално установени в закона, а се установяват със самия подробен
устройствен план. Практически такъв имот обикновено е по-обширен от имота за ниско жилищно строителство, а и законът говори изрично за застрояване, т.е. че такъв
имот ще служи за застрояване, а не за паркиране или гариране. За сравнение, ще
посочим, че според Наредба № 7 – чл. 55, площта на едно „паркомясто” на открита
площадка за лек автомобил трябва да е от 22 до 25 кв.м, а за товарни автомобили с
дължина над 12 м. - 60 кв.м.
Очевидно мястото за паркиране, ако не е изградено като гараж, не може да бъде
самостоятелна част от земята, не може юридически да се отдели от съседна земя съобразно вещното право на собственост.
Този извод може да се подкрепи с тълкуването и на други конкретни правни
норми. Достатъчно е отново да се върнем на чл. 43, ал. 1 ЗУТ, който казва, че „за нови
сгради необходимите места за гариране и/или паркиране задължително се осигуряват
в границите на урегулирания недвижим имот”, т.е. те не са отделен имот, отделна
вещ, следователно не са и самостоятелен обект на вещното право.
Поради това едно място за паркиране, по наше мнение, не може и не следва да
бъде предмет на вещно-прехвърлителни сделки, нито обект на владение, на отказ от
право по чл. 100 ЗС и т.н. Изводът следва от чл. 200 ЗУТ – „реално определени части
от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат
да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако са спазени изискванията за минималните размери по чл. 19” във връзка с чл. 85 ЗС. По правило е възможно
и допустимо едно лице да придобие собствеността върху реална, а не идеална част от
недвижим имот, дори имотът да е урегулиран, но отново трябва да се спазят изискванията за минимална повърхност на частта (поне 240 кв.м в най-добрия случай).
Направеният извод важи не само за „паркоместа” на открита площадка, но и за
очертани „паркоместа” в закрит паркинг, представляващ самостоятелна сграда или
част от сграда. Самият паркинг като една сграда, част, съответно етаж от сграда или
площадка може да е независим обект на вещното право, т.е. да е самостоятелна
недвижима вещ, но единичното „паркомясто” в него не е вещ, колкото и ясно фактически да е индивидуализирано на терена като самостоятелно място за паркиране. За да
е обект на вещни права, “паркомястото” трябва да се реализира като гараж (гаражна
клетка), която или ще е самостоятелна постройка на допълващото застрояване, ако е
върху открит терен, или ще е самостоятелно помещение, ако е в закрит паркинг –
сграда.
С оглед абсолютния характер на вещните права и изчерпателното им изброяване
от законодателя считаме, че „паркомястото”, съответно правата върху него, не могат
да се подведат и под юридическата конструкция – ограничено вещно право върху реално обособена част от недвижима вещ.
Този анализ налага категорично и окончателно заключението, че спрямо местата
за паркиране са неприложими вещните права. Това влече и неприложимост на вещноправната защита, уредена общо в чл. 108, 109 и 109а ЗС. Неприложима е и владелческата защита по чл. 75, 76 ЗС и чл. 126ж ГПК, тъй като е невъзможно да има владение
върху нещо, което не е вещ. Ако едно лице е платило за „паркомясто”, а друго лице
паркира автомобил върху него, то първото лице не може да иска от съда да осъди второто лице да освободи „паркомястото” на основание някакво абсолютно материално
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право на засегнатия. Дори да е платено на собственика на целия паркинг, терен или
сграда с цел придобиване на собственост или право на ползване на „паркомястото”, то
пак платилият няма да се е сдобил с никакво абсолютно материално право. Единствената възможност приобретателят да има някакви материални права относно (а не върху) „паркомястото” е да сключи чисто облигационен договор с лице (обикновено
собственика на целия паркинг), което да се задължи спрямо него да му осигури правото необезпокоявано да паркира на конкретното място. Това ще бъде едно относително
материално право, т.е. имащо за насрещно задължение само облигационно задължение на конкретно посочен субект.
Възможна юридическа форма за това е облигационен договор – например договор за наем.Член 228 ЗЗД обаче също предвижда, че обект на наема е една вещ. В областта на относителните материални права, уредена приоритетно в ЗЗД, изискването
за вещ не е от такова значение, че да предизвика нищожност на сделката поради липса
на предмет или противоречие на закона. При облигационните отношения предметът е
едно задължение и едно вземане. Наемодателят поема задължението да предостави
вещта за ползване, да осигури ползването й от наемателя. Последният има правото да
иска от наемодателя и само от него, да му осигури ползването на вещта – в случая да
му осигури възможността да паркира на конкретно обозначеното „паркомясто”. Обектът на договора ще е това „паркомясто”, но фактът, че самото то няма белезите на вещ
по смисъла на ЗС, не опорочава договора за наем. Договорът може да се оформи и
като заем за послужване, който е безвъзмезден, но също се отнася за вещ. Най-сетне
договорът би могъл да бъде определен като ненаименован по смисъла на чл. 9 ЗЗД.
Важното е договорът да бъде чисто облигационен, т.е. да се поемат относителни
насрещни права и задължения между два субекта. Ако договорът е вещнопрехвърлителен, той ще бъде нищожен в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗЗД във
връзка с чл. 110 и 111 ЗС и чл. 19 и 200 ЗУТ, защото не може да се прехвърля, съответно учредява, вещно право върху несъществуваща вещ.
Вещните права върху недвижим имот подлежат на вписване в имотния регистър.
Освен това те представляват основни данни за имотите и като такива се отбелязват,
поддържат и актуализират и в кадастъра по реда на ЗКИР. Поземленият имот е основна единица на кадастъра. Не съществува по-малка единица от тази. Всеки имот,
сграда в него и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор. Видно е, че
„паркомястото” не може да има идентификатор, но по силата на чл. 32, ал. 1 ЗКИР то
може да бъде отбелязано в кадастъра като специализирани данни за недвижимите
имоти, различни от основните кадастрални данни. Този факт с нищо не променя, а дори потвърждава направените в изложението констатации. Така например е допустимо
и полезно в кадастъра да се отбележи колко места и за какви превозни средства има в
даден паркинг, бил той открит или закрит.
Заслужава да се обърне внимание и на удостоверението за данъчна оценка. То е
изготвено по реда на ЗМДТ (Приложение № 2) и е съобразено с начина, по който се
оценява имотът. Разпоредбата на чл. 4 от Приложение № 2 на ЗМДТ предвижда, че за
определянето на данъчната оценка на сгради или на части от сгради трябва да се
вземе за основа базисната данъчна стойност за един квадратен метър. Понеже по
инвестиционния проект, съответно по размера на повърхността на открития терен, се
знае колко квадратни метра е всяко „паркомясто”, то общинската администрация е в
състояние да изчисли за всяко място колко е данъчната оценка, всъщност данъчната
стойност. Сама по себе си обаче данъчната оценка може да е само за предмет цяла
сграда или обособен обект (част) от нея, а не може да е за отделно „паркомясто”,
което следва от факта, че в правния мир не е възникнала самостоятелна недвижима
вещ/имот, и не е нанесена в кадастъра като основна кадастрална единица. Това ще
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възпрепятства издаването на удостоверение за данъчна оценка на едно отделно или
няколко „паркоместа”. Оценката ще е за целия имот – паркинг.
Горните теоретични разсъждения, въпреки че са следствие от логично и според
нас правилно тълкуване на релевантните правни норми, често биват игнорирани от
практиката. Няма да е трудно да се намерят случаи на нотариални актове, които
включват в предмета на вещнопрехвърлителната сделка и индивидуално посочени
“паркоместа”.
Разглеждането на настоящата проблематика намира практическо приложение в
две основни насоки – възможно ли е да се прехвърлят вещни права върху „паркомясто” и възможно ли е „паркомястото” да служи за обезпечение на вземане, като се
учреди ипотека върху него. Изключвайки го от рода на вещите, „паркомястото” не
може да бъде обект на гражданскоправна сделка. Тъй като „паркомястото” не е вещ,
върху него никой правен субект не може да има вещни права, което обуславя невъзможността вещни права върху „паркомястото” да бъдат предмет на гражданскоправна
сделка.
Следователно отчуждителни договори като продажба, замяна, дарение и други
такива, сключени дори във формата на нотариален акт, ще са нищожни на основание
чл. 26, ал. 2 ЗЗД, защото имат невъзможен предмет.
Нищожни ще са и учредените ипотеки (било договорни или законни), чиито
обект са „паркоместа”, макар според нас да е спорно основанието за нищожност – дали е невъзможен предмет или противоречие на закона, защото при ипотеките предметът (правата и задълженията на страните по сделката) следва да се види повече в
главния дълг и в свързаността им с него – да се предостави недвижимият имот за
публична продан с цел удовлетворяване на кредитора по едно конкретно вземане, а не
толкова в съществуването или не на вещни права върху недвижимия имот. В тази
връзка бихме посочили едно мнение в правната литература, че ипотеката, учредена от
несобственик, е действителен договор, макар тя да е непротивопоставима на собственика на имота. В случая с „паркоместата” липсва вещ и вещни права, т.е. липсва обект
на ипотеката, но предметът й принципно е възможен, защото той не се изчерпва със
съществуването на недвижима вещ и вещни права върху нея.
Последиците от нищожността на договор за покупко-продажба на „паркомясто”
ще се уредят по общото правило на чл. 34 от ЗЗД – всяка от страните трябва да върне
на другата страна всичко, което е получила от нея. Относно ипотеката, нейната недействителност (струва ни се по-уместно да се използва понятието „нищожност”, дори и да е законна ипотеката), се отразява неблагоприятно и върху процесуалните права на ипотекарния кредитор. Той няма да е в състояние да инициира изпълнителен
процес и публична продан на „паркомястото”, защото то просто не съществува като
вещ.
Фактическите характеристики на „мястото за паркиране” показват, че то практически не е годен обект за обезпечение на вземания. Кредиторът изначално няма как да
разчита на цената на „паркомястото” като цена, получена от продажбата на вещ. Цялото имущество на длъжника служи за обезпечение на кредиторите му, но това важи
само за прехвърлимите права и задължения. Изключвайки вещните права от прехвърлимите (всъщност само правото на собственост), то остава кредиторът да се осланя на
цената на облигационните вземания, които евентуално длъжникът му има относно
„паркомястото”.
Този извод поражда въпроса дали все пак е възможно едно „паркомясто” да е
обект на гражданскоправни сделки. Според нас това е теоретично възможно, като
предметът на една такава сделка ще е относителното облигационно право на едно
лице да ползва конкретно посочено „паркомясто” и насрещното задължение на друго
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лице да осигури ползването на това „паркомясто”. Юридически тези взаимоотношения могат да се изразят в един ненаименован договор, както бе посочено по-горе. Наличието на някакви права върху едно „паркомясто” провокира намиране на способ за
принудително изпълнение (ако правата са прехвърлими, а те най-вероятно ще са такива) срещу длъжника, който е носител на тези права. Оттук следва изводът, че хипотетично е възможно „паркомястото” да служи за обезпечение на вземане, макар и с много условности. Конструкцията може да се представи като сключен договор, по силата
на който главният длъжник, собственик на целия паркинг например, има парично
вземане срещу свои длъжници за предоставените им от него права да паркират на
определените места за определен срок. Такива облигационни вземания теоретично
биха били годен обект на принудително изпълнение по реда на чл. 390 и сл. ГПК, но
практически са твърде несигурен начин за удовлетворение на кредитора. При сключен договор, подобен на договор за наем, т.нар. наемодател (главният длъжник) ще
има парични вземания срещу лицата, които имат правото да паркират на обозначените места срещу заплащане (обикновено периодично). Кредиторът на лицетонаемодател ще може да иска от съдебния изпълнител да му възложи вземанията за
събиране. Този вариант е теоретично мислим, но може да се окаже доста неефективен.
Няма правен способ, чрез който кредиторът – взискател да осигури действието на договора за наем за в бъдеще. Не може и да се задължи главният длъжник да цедира на
кредитора вземанията си за цената на ползване на „паркоместата”.
Изложените юридически аргументи ориентират мисълта в посока, че правата,
които едно лице може да има върху едно/няколко „паркоместа”, не са вещни права, а
са облигационни и като такива са крайно несигурни за обезпечение на вземания.
Възможно е „паркоместата” да са очертани в закрит паркинг в сграда, която да е
в режим на етажна собственост, и паркингът да служи за общо ползване. В този случай може да се наложи общото събрание на етажната собственост да вземе решение за
ползването на общия паркинг, т.е. кое лице на кое място ще паркира. Решение между
съсобствениците би се наложило и при обикновена съсобственост на паркинга, а не
етажна собственост. При всички случаи обаче такова едно разпределение, оформено
било като протокол за решение на общото събрание на етажната собственост, било
като договор, като споразумение, съглашение и т.н., ще представлява едно облигационно обвързване между сключилите го страни и нищо повече. Отново ще сме в хипотезата правата, които едно лице е придобило вследствие на такова разпределение, да
са относителни облигационни права, насочени само към конкретен субект – този, с
който лицето е договаряло. Това положение ще се отрази на защитата на лицето по
същия начин, както при всеки един двустранен договор. Приобретателят на правата
ще разполага само с облигационноправна защита, а не с абсолютната вещноправна
защита.
Поради всички тези съображения в практиката се налага страните да са крайно
внимателни при придобиване на права за паркоместа и да изискват от прехвърлителя
им допълнително изясняване в нотариалните актове точно какъв е предметът на
сделката. Специално в случаите на придобиване на паркоместа в общи (подземни)
паркинги е необходимо да се изследва дали паркингите не са предвидени според
проектите за обща част на етажната собственост. Ако не са, в нотариалния акт трябва
изрично да се посочи, че се придобива идеална част от него. Още по-добре би било,
ако преди прехвърлянето на паркоместата строителният предприемач подготви и
представи за подпис на бъдещите собственици едно споразумение за бъдещото ползване, придружено със схема на паркирането. При придобиване на идеални части от
недвижим имот е важно да се спомене и задължителното представяне на декларация
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по чл.33 ЗС от останалите съсобственици, като съществен елемент от сделката по
покупко-продажба.
През последните пет-шест години в Народното събрание са внасяни за одобрение няколко проекта за изменения в ЗУТ, уреждащи проблема за паркоместата. На
11.02.2015 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение
на Закона за устройството на територията, под № 554-01-29. Законопроектът предвижда промяна в правния статут на паркомястото в самостоятелен, отделен обект,
подлежащ на разпореждане и наследяване. Предлага се паркомястото да се обособи
като самостоятелна недвижима вещ в случаите, когато има статута на строеж по
смисъла на ЗУТ и за него се изисква инвестиционен проект, и като ограничено вещно
право – особен сервитут – в хипотезата, когато за изграждането на паркомястото не е
необходим инвестиционен проект и не представлява строеж по реда на ЗУТ. Представени
са становища в подкрепа на законопроекта от Нотариалната камара и от други
заинтересовани организации. На 10.12.2015 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, съдържащ голям пакет с изменения в
ЗУТ, но текстовете за паркоместата са отхвърлени.
С риск от правен хаос смятаме, че е добре законовите промени да се приложат ex tunc, тоест да е предвиден и текст, който касае вече извършени сделки с паркоместа под най-различни форми, което определено ще доведе до по-голяма яснота и
сигурност в бъдещите сделки, като обаче внимателно се отчете тяхната специфика.
Ефективната правна уредба на паркоместата, която категорично е наложително
да бъде приета, ще създаде яснота в отношенията между множество собственици, ще
спести на хората разходи, ще действа превантивно и ще намали евентуални спорове
между съседи.
Животът в XXI век е изключително динамичен, необходимо е и законите да се
променят и да уреждат обществени отношения по нов, съвременен модел
без забавяне. В свободната пазарна икономика не трябва да се налагат допълнителни
ограничения на собствеността, а същата следва да може да се защитава максимално и
безпроблемно без да има двусмислие.
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ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СГРАДА
Димитър Тодоров Керемедчиев
Недко Насков Ралев
Стоян Димитров Ефремов
Бургаски Свободен Университет

DESIGNING AND EXAMINNG ENERGY EFFICIENT HOUSE
Dimitar Todorov Keremedchiev
Nedko Naskov Ralev
Stoyan Dimitrov Efremov
Burgas Free University
Поощрителна награда
Abstract: Using energy from our environment, installing recuperator technology ventilation
and insulating the house with high quality materials makes the building energy efficient.
These technologies makes it cheaper and easier to heat the house in the winter and cool it in
the summer. The initial cost of the building is expensive, but our investment returns for
several years.
Key words: energy efficient, passive home, solar and wind energy, recuperating ventilation,
insulating materials
Въведение
Пасивната (енергоефективна) къща се превърна в строителен стандарт в глобален мащаб през последните двадесет години. Това е сграда, които осигурява комфорт както през лятото, така и през зимата. Има много добра изолация и за това е необходима по-малко енергия за отопление и охлаждане. В резултат на ниската консумация на енергия, не е необходимо да се използват активни отоплителни системи, така че пасивните сгради могат да се отопляват (охлаждат) с използване на предварително затоплен (охладен) въздух.
Пасивната къща трябва да бъде:
 уютна за обитаване както през зимата, така и през лятото;
 с много добра изолация;
 с механична система на вентилация с рекуперация;
 със собствен енергоизточник.
I.
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КЪЩА
1.1. Критерии за пасивност. Основните критерии за пасивност са:
 специфична нужда от енергия за отопление по-малко от 15kWh/m2 годишно;
 специфична необходима първична енергия за отопление, охлаждане, електрическа енергия за всички домашни уреди най-много 120kWh/m2 годишно;
 температура на въздуха – от 20оС до 26оС целогодишно;
 коефициент на топлопроводимост на външните стени – по-малък от 0.15 W/m2K.
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1.2. Избор на материали
За коструирането на енергоефективна сграда са необходими висококачествени,
съвременни материали. Друга важна характеристика е цената на материалите. На
таблица 1 са показани ориентировъчните финансови средства, необходими за изграждането на дом с висококачествени материали.
Таблица 1
ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА**
Изкопи
Външни стени 500 мм
Вътрешни стени 120 мм
Бетонови елементи
Излация
Мазилки
Облицовки
Вътрешна боя
Външна боя
Прозорци
Врати
Настилки
Покрив

ЦЕНА* /в лева/
1,330
10,221
5,093
8,724
1,200
5,772
2,222
1,100
2,000
11,100
6,034
3,000
15,000

* Цените са на база количествени сметки нормирани от строителен наръчник "2006".
** В посочените цени е включен труда за изпълнение на отделните дейности.

Общата сума на сградата без обзавеждане и електрифициране се получава 69 796 лв.
Вложените материали в проектираната къша са:
 YTONG газобетонови блокове с размер 600/25/300 mm, слепени с разтвор
Baumit Планофикс – за изработка на външните зидове;
 Knauf гипсокартонови плоскости с размери 3100/1200/10 mm, закрепени със
CV и UV профили и рапидни винтове Knauf - за вътрешните стени;
 Бетон марка В20, при който за един кубичен метър съотношението на компонентите е следното: чакъл: пясък: цимент: вода = 1140:585:415:185;
 Knauf дюшеци каменна вата от два слоя с размери 1000/160/600 mm;
 Термофлекс суха мазилка с отлични параметри за експлоатация в енергоефективни жилища;
 Керамични плочки за облицовки на стените в двете бани;
 Бои за външните и вътрешните стени – висококачествени, с добра покривност
и дълготрайност;
 прозорците с троен стъклопакет (Ролпласт) с високи енергоефективни показатели;
 Стандартни врати, висококачествени и с минимални топлинни загуби;
 Настилки, положени върху добър подов топлоизолационен материал, което
не допуска проникването на студен въздух от плочите;
 Покрив, изпълнен от съвременни материали с високи изолационни качества и
добро уплътнение.
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1.3. Определяне на технически параметри на избрания вариант изолация
За една пасивна сграда изолацията е от голямо значение, за да може да се отоплява и охлажда въздуха в нея до комфортни температури с възможно най-малко загуби на електроенергия. Сградата трябва да е изолирана така, че да спира топлият въздух през лятото и студения – през зимата. Според изискванията за пасивни сгради
коефициентът на топлопроводимост трябва да бъде не повече от 0,15 W/m2K. В конкретния случай това е постигнато с използването на каменна вата. Начинът на полагане на изолацията е показан на фиг.1. Изходните данни за необходимите пресмятания
са показани на табл. 2.

Фиг. 1
Таблица 2
Съставна част
Газобетон
Каменна вата
Вътрешна мазилка
Външна мазилка

Дебелина (m)
d1= 0.30
d2= 0.16
d3= 0.02
d4= 0.02

Коефициент на
топлопроводимост (W/m2K)
λ1= 0.160
λ2= 0.035
λ3= 0.021
λ4= 0.021

На база [5] е определен коефициента на топлопроводимост на външните зидове:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Rsi = 0,04 – const
Rse= 0,13 – const
d1 d 2 d 3 d 4
0,3 0,16 0,02 0,02
R   




 6 ,636
1 2 3 4 0,16 0,35 0,21 0,21
Rt=R+ Rsi+ Rse =6,636+0,04+0,13=6,806
U  1 / Rt  0,1469 W / m 2 K

1.4. Избор на вентилационна ситема
На база на изискванията за пасивност бе избрана вентилация посредством рекуперация. Рекуператорът е топлообменник, чрез който се създава топлообмен във вентилационната система между въздуха, излизащ от помещението и въздуха, влизащ в
него.
През зимата свежият студен въздух отвън прави обмен с излизащия мръсен и топъл въздух отвътре, при което се затопля и е необходимо значително по-малко енергия, за да се затопли помещението до желаната температура. Процесът през лятото е
аналогичен.
1.5. Избор на водоснабдяване и канализация
Сградата е свързана с градската ВиК мрежа. Особеното при конкретната сграда е
използването на дъждовната водата за напоителната система на зелените площи.
Инсталацията е проста, дава възможност дъждовната вода събрана от улуците да се
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складира в подземен резервоар с вместимост 2000 l. Резервоарът е изработен от полиетилен и е с размери: диаметър 1300 mm, височина 1700 mm и дължина 1800 mm.
Цената му е 1600 лв. Топлата вода ще се осигурява от слънчеви колектори с естествена циркулация на водата. Спестената с него енергия за една година е 3200-3800 kWh.
Избраните слънчевите колектори са модел Nippon SCP20 с цена 1050 лв. Необходими
са 5 броя.
II. Определяне на потенциала на ВЕИ за добив на енергия
2.1. Географско положение
Избраното УПИ в м. Манастирското, кв. Сарафово, община Бургас е в регулация –
УПИ XXV56 с ПУП и на 70 м. от морето. Парцелът е определен за жилищно строителство. Данни за скоростта на вятъра в този регион са показани на фиг.2.
7
6
5
4

7:00 часа

3

14:00 часа
21:00 часа

2
1

Я
н
Ф уа р
ев и
ру
ар
и
М
ар
Ап т
ри
л
М
ай
Ю
ни
Ю
ли
А
С вгу
еп
те ст
м
О вр
кт
ом и
Н ври
ое
Д е мв р
ке и
мв
ри

0

Фиг. 2
Около парцела няма хълмове или високи сгради, които да засенчват имота.
В проектирането на пасивна сграда достъпа на слънчева светлина и наличието на
вятър са ключови. Сградата е ситуирана така, че входът е от към източната страна и
така се получава минимално остъкление от към север, което води до минимални
температурни загуби (Фиг.3). За проектиране на сградата с РЗП 192 m2 бе използвана
платформата ArchiCAD.

Фиг. 3
2.2 Възобновяеми източници на енергия
За да бъде енергоефективна сградата е необходимо захранването да бъде от
собствени енергоизточници, базирани на ВЕИ.
За конкретната сграда са избрани соларни панели и ветрогенератори.

130

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Ветрогенератор



Производител Guangzhou HY
Energy Technology Limited corp
 модел:HY-3000L-110V
 мощност: 3000 W
 живот: 20 години
 изходно напрежение: DC 110V
 минимална необходима скорост
на вятъра: 2,5 м/с
 kWh месечно: 495 kWh
 сертификати: ISO9001:2000, CE,
RoHS
Цена: 4500лв.

Фиг. 4.

Соларен панел:








Производител LG
модел: LG 300N1C
мощност: 300 Wр
живот: 25 години
изходно напрежение: 29,5V
работна температура: -40оС
до +90оС
 сертификати: ISO9001, IEC
Цена: 620 лв.
Фиг. 5. Еd – средно количество произведена
енергия за ден; Hd – средно количество
слънчева радиация на m2 за ден

При използване на PVGIS – на база на технически характеристики на избраните
фотоволтаични панели (Фиг.5), бе определено количеството произведена електроенергия от ВЕИ за година. От ветрогенераторите ще се произвежда 5 256 kWh, а от
соларните панели 7 580 kWh. Общото годишно производство възлиза на 12 836 kWh.
На база справка от EVN Bulgaria и примерен списък с електроуреди за едно
модерно домакинство е изготвена таблица с конкретни данни за консуматорите, с
техните модели и технически характеристики (табл. 3).
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Таблица 3
Единична Обща Използваемост( Годишна
Обща цена мощност мощност
консумация
час/годишно)
цена
kW
kW
kWh
3,452.00 лв. 3,452.00 лв.
0.255
0.255
8760.000
2233.800
250.00 лв.
250.00 лв.
0.210
0.210
730.000
153.300
142.49 лв.
142.49 лв.
0.750
0.750
92.000
69.000
170.00 лв.
170.00 лв.
1.300
1.300
92.000
119.600
560.00 лв.
560.00 лв.
0.730
0.730
365.000
266.450
720.00 лв.
720.00 лв.
3.300
3.300
365.000
1204.500
1,040.00 лв. 1,040.00 лв.
3.000
3.000
365.000
1095.000
600.00 лв.
600.00 лв.
6.000
6.000
180.000
1080.000
999.00 лв.
999.00 лв.
0.920
0.920
365.000
335.800
1,559.00 лв. 1,559.00 лв.
0.060
0.060
1460.000
87.600
849.00 лв. 2,547.00 лв.
0.038
0.114
1095.000
124.830
215.00 лв.
645.00 лв.
0.020
0.060
1095.000
65.700
999.00 лв. 2,997.00 лв.
0.300
0.900
1095.000
985.500
1.200
1.200
96.000
115.200
2,200.00 лв. 2,200.00 лв.
420.00 лв. 1,260.00 лв.
0.470
1.410
365.000
514.650
1,249.00 лв. 1,249.00 лв.
0.080
0.080
1460.000
116.800
339.00 лв.
339.00 лв.
0.700
0.700
24.000
16.800
35.00 лв.
35.00 лв.
0.850
0.850
24.000
20.400
125.00 лв.
125.00 лв.
0.600
0.600
48.000
28.800
122.00 лв.
122.00 лв.
1.900
1.900
20.000
38.000
89.00 лв.
89.00 лв.
0.300
0.300
30.000
9.000
49.00 лв.
49.00 лв.
0.180
0.180
5.000
0.900
28.00 лв.
28.00 лв.
2.000
2.000
43.000
86.000
29.00 лв.
29.00 лв.
2.200
2.200
365.000
803.000
1,500.00 лв. 1,500.00 лв.
2.120
2.120
365.000
773.800
22.00 лв.
22.00 лв.
1.500
1.500
92.000
138.000
85.00 лв.
85.00 лв.
0.003
0.003
4.000
0.012
110.00 лв.
110.00 лв.
0.010
0.010
8.000
0.080
119.71 лв.
0.400
0.400
20.000
8.000
119.71 лв.
7.00 лв.
175.00 лв.
0.007
0.175
3650.000
638.750
Общо: 23,218.20 лв.
Общо:
11129.272
Единична

Вид уред
Рекуператор
Абсорбатор
Микровълнова фурна
Кафе машина
Пералня
Готварска фурна
Хладилник
Котлони
Съдомиялна
Телевизор 50 инча
Телевизор 32 инча
Монитор
Настолен компютър
Система за домашно кино
Стерео уредба
Лаптоп
Прахосмукачка
Гофретник 3в1
Хлебопекарна
Фритюрник
Миксер 3в1
Кафемелачка
Термокана
Ютия
Сушилня
Сешоар
Епилатор
Преса за коса
Помпа за вода
LED Осветление

Марка и модел
Mitsubishi LGH-50RX5-E
Heiner DCH750SSG
Samsung GW731K-V
Bosch TASSIMOVY TAS 1252
Bosch WAE20369BY
Gorenje SIMPLICITY BO75SY2B
Liebher CU3311
AEG HK-634021XB
Bosch SMV-58L50EU
Sony KDL-50W 756CSSAEP
Sony KDL-32W 705CBAEP
Asus 21,5 VP228 DE
Asus BM1AD-i34130052B
Sony BDV-N9200WW
Sony MHC-ECL77BT
Dell Inspiron 35435397063714872
Rowenta R06743EA
Singer GRILL 3IN1
Gorenje BM 900W
Philips HD 6103
Taurus robot 5.0 plus +Rohnson R522
Bosch MKM 6003
Diplomat Bravissimo WK 809
Taurus PTSI-2200
Panasonic NH-P 8 ER1WGN
Taurus Studio 1500
Philips Satinelle HP6408
Remington S9600 Silk
GÜDE GFS 4000
VTAC 7W

Брой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

За да се оползотвори излишната енергия получена от ВЕИ, тя се пренасочва към
горивни клетки. Предвидени са по една за двата вида генератори на ел. енергия.
Принципът на работа на горивните клети е в преобразуването на електрическата
енергия във водород, който при необходимост може отново да бъде преобразуван в
електрическа енергия. При този процес не се отделят никакви вредни емисии. Избрани са две водородни клетки с мощност 500 W. Остатъкът от произвежданата енергия
възлиза на 1707 kWh/годишно. При такава мощност клетките акомулират останалата
електрическа енергия в рамките на 5 часа дневно. От направена справка от EVN
Bulgaria цената на kWh се равнява средно на 0,1715 лв. При направени изчисления,
използвайки данните от табл. 3 се установи, че годишният разход на електрическа
енергия е в рамките на 1908,69 лв.
2.4. Спестяване на въглеродни емисии (СО2) от електроенергия
Спестените въглеродин емисие се определят от зависимостта:
(5)

ECO2  W  3  0,683  22,81 t
Където:
 W – общи икономии от ЕСМ – 11 129,272 kWh;
 Коефициент на производство и пренос – 3;
 Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси и енергия
(kgCO2/kWh = 0.683).
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III. Икономическа оценка на инвестицията във ВЕИ
Разходите за инвестиране в съоражения за използване на ВЕИ са показани в
табл. 4.
Таблица 4
Компонент
Слънчеви панели
Ветрогенератори
Водородни клетки
Инвертор

Брой
20
2
2
2

Единична цена
620
4500
6968
250

Обща стойност
12400
9000
13936
500
Общо: 35836 лв.

На база на всички получени до тук данни – цената на елекроенергия от EVN и
цената на избраното оборудване, бе изчислена вероятната възвръщаемост на средствата вложени за тях. Тя е в размер на 18,7 години.
Таблица 5
Компонент
Сграда
Соларни панели
Ветрогенератори
Колектори за вода
Електроуреди
Водородни клетки
Инвертор
Резервоар за дъждовна вода

Брой
1
20
2
5
1
2
2
1

Единична цена (лв.)
69 796
620
4 500
1050
23098,49
6968
250
1600

Обща стойност
69796.
12400
9000
5250
23218,20
13936
500
1600
Общо: 133 700,20 лв.

IV. Цялостна икономическа оценка
На база на таблици 1, 2, 3, 4, общата цената на сградата е 135 580,49 лв. (Таблица 5).
Заключение
При настоящите цени на ел. енергия за период от 30 години, първоначалната
инвестиция във ВЕИ се възвръща напълно и дори има печалба от 21568,20 лв. При изпозването на ВЕИ се получава гарантирано качествена енергия, независеща от природни стихии и монополи на българските енерго-разпределителни дружества.
Литература:
1. http://www.knaufinsulation.bg/пасивна-къща
2. http://www.rea-ruse.com/
3. http://www.chepakov.com/
4. EVN Bulgaria
5. http://www.pgsa-paz.com/elpom/2%20Chast.html
6. К. Сейменлийски и С. Лецковска, Водородът като възобновяем източник-промишлен добив и употребаq НК с межд. участие „Знанието-източник на иновации”
БСУ, 2013.
7. Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski and Pavlik Rahnev, Laboratory Equipment for
Hydrogen Energy Education, ICEST 2014.
Научни консултанти:
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доц. д-р. инж. Камен Сейменлийски
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СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Тони Ганчев
Атанас Петров
Станислав Епихов
Бургаски свободен университет

SYSTEM TO EFFECTIVELY MANAGE POWER CONSUMPTION
Tony Ganchev
Atanas Petrov
Stanislav Epihov
Burgas Free University
Поощрителна награда
Abstract: This article presents a variant of cheap energy management system of family
household.
Key words: energy saving, management, software.
Въведение
В съвременния свят икономията на електроенергия и ефективното и използване
са важни и могат да бъдат управлявани чрез средствата на компютърната и комуникационна техника. Разработката на все по-нови и нови микроконтролери дава възможност за синтезиране на гъвкави и евтини решения за повишаване енергиината ефективност в бита и индустрията.
1. ПРОЕКТИРАТЕ И СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ.
1.1. Основни елементи на системата
При създаването на системата бяха използвани:
 Микроконтролер с вграден Wi-Fi модул (фиг. 1). Микроконтролерът е версия
на Arduino Uno R3, наречена ESPDUINO, с вграден Wi-Fi модул ESP8266,
който може да се използва като Wi-Fi мрежа, към която да се свърже или да
направи връзка с рутера в дома и след това да се влезе в система със зададен
интернет протокол;

Фиг. 1. • Микроконтролер с вграден Wi-Fi модул
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Температурен датчик. Моделът на температурния датчик е DHT11, който
измерва в диапазон от 0÷50 ОС, с точност ±2 ОС;.

Реле. То управлява консуматорите на електрическа енергия чрез подаване
на импулси на управление от контролера.
Важните елементи, които задвижват системата са микроконтролерът и Wi-Fi
модула. Предложеният температурен датчик ще дава информация за температурата в
помещението, за да може да се предвиди елемент на самонастройка и управление в самата система.


1.2. Работа на системата
Блоковата схема на разработената система е показана на фиг. 2. На този етап от
работата по сисетмата е реализирана практически част от нея и са направени експериментални изследвания, които доказват, че системата е ефикасна.
Принципът на рабона на системата е следният. Микроконтролерът се захранва
от захранващ блок, получава информация от измервателния модул (в случая температурния датчик), която я записва в програмата и контролира релето, което вклюва и изключва даден електрически уред.
Wi-Fi модулът, който е вграден в микроконтролера, предава информация на облачната технология, от където потребителият може да се включи и има пълен контрол
над системата.

Фиг. 2. Блокова схема на системата

1.3. Създаване на алгоритъм на работа
Принципът на работа на софтуера е представен чрез блокова схема (фиг. 3).
Микроконтролерът се управлява от програма, написана на обектно ориентираният
език за програмиране C++. Кодът първо търси информация за състоянието на контролера, като за целта чете съдържанието на вградената EPROM памет.
След това настройва пиновете на контролера спрямо прочетеното и тяхното моментно състояние. После прочита данните, подадени му от термодатчика. И найнакрая – настройва Wi-Fi модула и изчаква свързване.
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Фиг. 3. Блокова схема на софтуера.

Когато има връзка на устройството с контролера, той изпраща HTML страница,
която служи за интерфейс на даденото приложение. Общият вид на управлението на
системата е показан на (фиг. 4).

Фиг. 4. Общ вид на управлението на системата

За управлението са избрани основните консуматори на едно семейно домакинство. Предполага се, че инсталацията на жилището е изградена на 8 токови кръга. За
да се вгради удобно разработената система, нейните канали трябва да съответстват на
тези токови кръгове. Затова системата не управлява отделните консуматори, а група
консуматори, захранени чрез съответния токов кръг. Това създава някои неудобства,
но поевтинява реализацията на системата.
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II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
С така създадената система за енергиен мениджмънт на семейно домакинство, са
направени практически опити, част от които са показани на Фиг. 5.

Фиг. 5. Реализиране на системата
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Поради това, че реализираната система измерва и управлява консумацията на
електрическа енергия, което е свързано с изхразходването на финансови средства, е
необходимо тя да бъде защитена от недобросъвестен достъп до нея на трети лица.
За целта е предвидено осигуряването на няколко защити.
 първата защита осигурява достъп чрез парола на рутера, което не дава възможност за неоторизиран дистанционен достъп на външни потребители;
 втората защита не позволява достъп до управлението на базите данни на системата, които се съхраняват в локален облак на домашния компютър без
въвеждането на правилното потребителско име и парола;
 третата защита не позволява проникване с външно устройство, с непознат
MAC адрес през системата.
Всичко това дава възможност да не се нарушава нормалната работа на системата
от външни и вътрешни харерски атаки.
Заключение
В условията на икономическа криза и нарастващи цени на електроенергията
всеки потребител е принуден да контролира по най-ефективен начин консумацията на
електрическа енергия.
Системи за енергиен мениджмънт и в момента се предлагат от много фирми, но
поради високата им цена не са достъпни за масовия консуматор на електроенергия.
Това мотивира колектива да разработи евтина система за енергиен мениджмънт на
семейно домакинство. В бъдеще работата ще продължи в посока на регистрация на
неблагоприятни явления в захранващата електрическа мрежа. Това ще даде допълнителна възможност на потребителите на електрическа енергия, ползващи системата да
се защитят от възможно изпозване на монополното състояние на електроразпределителните дружества при прикриване на проблеми по захранващата мрежа и по качеството на доставяната електрическа енергия. Разработената система, която използва
съвременни хардуерни и софтуерни решения, дава възможност за надграждане и развитие. Изследванията на тази система трябва да продължат в посока на нейното
поевтиняване и увеличаване на нейната ефективност.
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРОВАЛИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ
ПРИ ПУСКАНЕ НА МОЩНО АСИНХРОННО
ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ В МРЕЖА
С ОГРАНИЧЕНА МОЩНОСТ
Борис Георгиев Тошев
Недялко Костадинов Димитров
Васил Христов Гочев
Бургаски свободен университет

CALCULATION VOLTAGE DROPS ON STARTING OF
POWERFUL ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTOR ON LIMITED
POWER GRID
Boris Georgiev Toshev
Nedyalko Kostadinov Dimitrov
Vasil Hristov Gochev
Burgas Free University
Поощрителна награда
Abstract: Starting of powerful asynchronous electric motor is accompanied by considerably
transients on the grid.
Key words: energy problem, asynchronous electric motor, failure of voltage.

Въведение
Пускането на мощно асинхронно електрозадвижване е съпроводено от значително големи токове на електроразпределителната система, понижение на напрежението,
от там повишаване времетраенето на пусковия процес особено щом се касае за мрежи
с ограничена мощност. В разгледания случай работният механизъм преставлява
I. Пускане на мощно асинхронноелектрозадвижване
При пускане на асинхронната машина към мрежата ротора му първоначално е
неподвижен. При неподвижен ротор съпротивлението на роторната намотка на двигателя е значително по-малко, отколкото при въртящ се ротор. Затова при пускането за
кратко време протича голям ток, наричан пусков ток. Ако не са взети необходимите
мерки за неговото ограничаване, пусковият ток е равен на тока на късо съединение. В
процеса на развъртане на асинхронното електрозадвижване стойността на тока намалява, тъй като съпротивлението на роторната намотка нараства. Ако натоварването на
двигателя е нормално след развъртането въртящият момент е нарастнал до нормалните си стойности, при които токът е намалял до номиналната си стойност. Следователно условията при пускане на асинхронен двигател особено под товар са обикновено
неблагоприятни. Големите пускови токове предизвикват колебания в мрежовото
напрежение. Поради малкият пусков момент, причинен от големите падове на напрежение във веригата двигателят не може да бъде развъртян или процесът на развъртане
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се проточва прекалено дълго във времето и през целият период на пускане ще протичат пускови токове, които са от пет до седем пъти по – големи от номианлния, което
причинява големи пикове на тока в електрическите линии. Максималната стойнсот на
пусковият ток не зависи от товара на двигателя, а има определена стойност, която е
зададена в таблицата с характеристиките на машината.
II. Изчисляване провалите на напрежение при пускане на асинхронен
електродвигател в мрежа с ограничена мощност

Фиг. 1

Фиг. 2

На показаната на фиг. 1 принципна схема можем да добием ясна представа за
елементите, които съставят веригата, техните параметри и последователността им на
свързване.
За изчисляване провалите на напрежение в принципната схема ще използваме
заместваща схема (фиг. 2), чрез която ще можем нагледно да изчислим броят елементи от веригата, в които имаме пад на напрежение и съответно да съставим коректни
уравнения за тяхното изчисляване.
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Фиг.3. Статична механична характеристика
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III. Заключение
Поради влиянието на товара и голямите падове на напрежението в цялата електрическа въртящият момент на електродвигателя е много малък и съществува реална
възможност двигателят да не се развърти. Ако ротора не успее да се развърти, на
практика двигателят ще работи в режим на късо съединение, което от своя страна може да причини прегряване и съответно повреда на навивките (на намотките) на двигателя, повреда в трансформаторите и всеки един елемент от веригата. За да се справим
с този проблем може да реализираме едно от съществуващите решения за пускане на
асинхронен двигател с накъсо съединен ротор, чрез които да намалим или дори да
елиминираме провалите на напрежение във веригата, а именно: Стартери за плавен
пуск на асинхронни двигатели; свързване на асинхронния двигател в схема звезда –
триъгълник; свързване на кондензаторни батерии за повишаване фактора на мощността намаляват или дори напълно отстраняват индуктивния (реактивен) ток.
Литература:
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2.
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К. Тасев, Д. Пенков - Ръководство за решаване на задачи по електрически мрежи
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INDONESIA ENDOWMENT FUND FOR EDUCATION:
INCREASING ECONOMIC COMPETITIVE DEVELOPMENT
THROUGH INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL
Endang Ghani Ashfiya
Burgas Free University
Поощрителна награда
Abstract: Indonesia as the country with the fourth largest population in the world has the
advantage of a large number of people in productive age as its human capital. The
Indonesian Government realizes that one of the efforts to increase the economic competitive
development is building a human capital with excellent quality. Education is one of the ways
to increase the quality of human resources. The government's policy on education must be
improved by increasing the amount of expenditure in education. One way of improving
education at primary and secondary level is the Indonesian government program which
encourages people of Indonesia to continue their education at a higher level. Funding for
this program comes from the state budget invested as an endowment fund. As a result from
these investments there is an opportunity for every citizen of Indonesia who wants to
continue their education at Master or Doctorate Program to study at best universities in the
country and abroad. Through this program, the Indonesian government hopes to improve
the quality of human resources that can compete to improve the competitiveness of the
Indonesian economy.
Keywords: Indonesia, Human Capital, Education
Country Profile
Indonesia, a country which is located in Southeastern Asia, is the largest archipelago
country with approximately 17,504 islands (Dewan Ketahanan Nasional 2015).
Unfortunately, in spite of many islands, Indonesia’s population (almost 50% of population)
is concentrated in Java Island. The country is bounded by the Pacific Ocean in to the East,
the Indian Ocean to the West and South, and the South China Sea to the North. The
neighboring states of Indonesia are Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam,
Philippines, Papua New Guinea, East Timor, and Australia. Located in tropical climate,
Indonesia’s land consists of 51.7% forest and 31.2% agricultural land (Central Intelligence
Agency US 2015).
Based on population, Indonesia became the fourth populous country with
approximately 255 million people in 2015. Population growth rate in Indonesia is 0.92% in
2015. Based on the citizens’ age, Indonesia has high number of people in productive age 67.56%. Indonesia’s population consists of more than 300 ethnic groups with more than 700
ethnic groups’ languages. The major ethnic group in Indonesia is Javanese (40.1%) (Central
Intelligence Agency US 2015).
The World Bank notes that nowadays, Indonesia is one of Asia Pacific’s most vibrant
democracies that has high maintained political stability and emerged as a confident middleincome country (World Bank 2016). In the last 15 years, the country’s gross national
income per capita has risen 6.5 times. Indonesia has become the world’s 10th largest
economy in terms of purchasing power parity. Indonesia also has made enormous progress
in poverty reduction.
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The location in the tropics makes Indonesia rich in natural resources. Indonesia has a
climate conducive for agriculture. In addition, Indonesia has largest forest which is used for
logging. Indonesia’s natural resources for export commodities consist of palm oil, oil and
gas, ores and slags, rubber, cocoa, and plywood.
Based on the form of state, Indonesia is a republic led by a President. The President
and Vice President are directly elected by the people for five years with a limit of two
consecutive terms. Then, the elected President will select a council of ministries to lead
some different government agencies.
Indonesia has a Parliament which called The People’s Consultative Assembly (MPR)
as the main legislative body. The MPR consisted of two houses bodies which are the
People’s Representative Council (DPR) with 550 members, and the Regional Representative
Council (DPD) with 168 members.
Indonesia is an active member of the Association of South East Asian Nations
(ASEAN). In addition to that, Indonesia also is a member of Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) and also G-20.
Indonesia’s Economic History
Because Indonesia is a former Dutch colony, in the beginning of the establishment of
the nation, Dutch companies developed dominant position in Indonesia. Vereenigde OostIndische Compagnie (VOC) is an official company appointed by Netherlands Kingdom to
command in Indonesia. During their control, the important commodities were coffee, sugar,
and spices. In the early of 20th century, petroleum, palm oil, copra, and rubber also became
the top export commodities.
In 1945, Indonesia declared independency. At that time, Soekarno was proclaimed and
ordained to be the first President of Indonesia. Indonesian economy had to recover from the
hardship after the Dutch and Japanese occupation. At that moment, Soekarno aimed at selfsufficiency and reduced the dominance of Dutch Companies and give it to the IndonesianChina ethnic groups. On the other hand, Indonesian government also introduced policies to
support indigenous business and stipulate rules regarding import licenses.
After the first Presidential election held in 1955, Soekarno still chose to be the
President and he adopted an authoritarian policy called “Guided Democracy”. During the
period 1957-1958 the Indonesian government had eliminated all foreign economic control in
the private sector. This caused exchange rate problems and there was no foreign capital to
help the economy to recover and to boost economic development. (Economic History
Association n.d.). In the end, this policy lead to huge budget deficit and high inflation which
exceeded 600% annually. In 1960, Indonesia was the poorest country in the world (Michael
E. Porter 2009).
In 1966, Soekarno signed a decree by which army officer Soeharto received full power
to guarantee security, calm and stability in the country. In 1968, Soeharto officially became
the second President of Indonesia and started of the new order. Emphasis of the new
government was put on economic development. Ties with the West were restored which
enabled the flow of much needed foreign aid to reach Indonesia. The government also
started to rehabilitate physical infrastructure and development in the rural area.
Subsequently, Indonesian government started an ambitious state-led industrialization
program of establishing large-scale industries (Michael E. Porter 2009). The oil boom which
happened in 1970s led to reorientation of this economic policy. In fact, in that period,
Indonesia initiated a venture in aircraft assembly. Other large domestic business groups also
operated in sectors such as electronics, transportation equipment, and pharmaceutical. The
oil revenues were also used by the government to invest in development of health,
education, and infrastructure.
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However, the oil price was not that stable. In 1982 the oil price tumbled. This forced
Indonesian government to change their policy regarding industrialization strategy. The
policy of Indonesian economy shifted from import-substitution to export-promotion.
In the end, in 1998 the regime of new order led by Soeharto came to an end. The
monetary crisis of 1997 showed the numerous hidden weaknesses in the economy. The
burgeoning corruption in all levels of the government bureaucracy became widely spread.
Indonesian economy developed well after entering the reformation era. The country’s
gross national income per capita has steadily risen, from $560 in the year 2000 to $3,650 in
2014 (World Bank 2016).
INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL
Human capital plays an important role in improving the economy of a country. It is
one of the important factors affecting the development and economic growth. An American
Economist, Gary Becker said human capital is directly used in the production process. In
this case, human capital increases a worker’s productivity in all tasks, organizations, and
situations (Teixeira 2014). One of the most important ideas in labor economics is to think of
the set of marketable skills of workers as a form of capital.
The way to enhance the quality of human capital is education. One of the goals of
education is improving the quality of human resources alongside with the development of
physical and material. Human capital development cannot be separated from education, so
that makes education one of the benchmarks in the success of development. If development
is viewed as a whole, the education system is a component of development.
Human Development Index (HDI) is an indicator of development that can be used to
analyze the comparative status of socio-economic development of a country and
emphasizing human development in a country. Based on United Nation Development
Programme (UNDP), HDI is defined as a summary measure of average achievement in key
dimension of human development (United Nation Development Programme 2014). One of
dimensions which is measured in HDI is education.
Investment in Human Capital for Increasing Economic Competitive Development
Indonesian government understands that investment in human capital development is
one of the efforts to increase economic competitiveness. Michael Porter said that economy’s
prosperity depends on the productivity with which national resources are employed (Porter
1990). Human capital is one of national resources that can be used as the tool to pursue
economic prosperity.
The development of human capital is the way to achieve economic progress by
upgrading the competitive positions. On the other hand, it also aims to achieve higher-order
competitive advantages in industries and developing the capability to compete successfully
in new and high productive segments. When a nation is not able to improve and innovate
fast enough to sustain position in advanced industries, it may fall behind. Porter also said
that the ability to upgrade an economy depends heavily on the position of a nation to
international competition (Porter 1990).
In the stages of national competitive development, Indonesia as a developing country,
is at the stage of factor-driven economic growth. Indonesia has an advantage almost solely
from basic factors of production. Indonesia has natural resources as well as an abundant
inexpensive and semi-skilled work force. As mentioned earlier, 67% of Indonesian
population is in productive age, and 41% of total population is young. It means that
Indonesia has an abundance of human capital.
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Indonesian Government’ Policy for Education
To take advantage of human capital as a factor in the improvement of the competitive
economic development, education is one of the most important things. To achieve high
productivity, Porter said that nations must have access to advanced and specialized human
resources, scientific knowledge, infrastructure, and economic information. In this area,
government has a significant role to play in creating and upgrading skilled human resources
and basic scientific knowledge (Porter 1990).
Indonesian government policies on education continue to be improved over time. In
the last ten years Indonesia has continued to make improvements in education. Currently,
the government has a policy which requires residents of Indonesia to receive primary and
secondary school for 12 years. This is an improvement from the previous regulations which
required only a 9-year education. Further, since 2007, the government has provided free
education up to secondary level of education. This is the latest policy that helps the
Indonesian community to gain access to higher education.
Related to the education budget, the government set the budget that is at least 20% of
the total budget revenue and expenditure. On Article 31, paragraph (4) of the Act of 1945
Amendment 4, which stated "State prioritizing budget education at least twenty percent of
budget of the state revenue and expenditure to meet needs implementation of national
education" (APBN News 2015). In the year of 2015, the budget for education, managed by
the Ministry of Education and Culture, is approximately USD 29 billion or 20.59% from the
state revenue and expenditure.
Scholarship Fund Management Institution of Education
Since 2013 the Indonesian government issued a new policy to provide access to higher
education. Indonesian government through the Ministry of Finance provides scholarship for
Indonesian citizens to continue their education in the master or doctoral level. This
scholarship is named scholarship fund management institution of education. Through this
scholarship, the Indonesian people can continue their education at the best universities in the
country and abroad.
The government wants to encourage the people of Indonesia to continue to improve
the quality of human resources through education, encouraging innovative strategic
research, and ensuring access for the public to get the highest education. This scholarship is
emphasized to those who are committed to building the country of Indonesia. Thus,
graduated recipients will return to Indonesia after they finish education and work together to
build a nation based on their respective competence.
Sources of funds owned by these institutions come from the state budget, grants and
cooperation with other parties. The fund is invested as an endowment fund. The investment
direction is the placement in deposits and government securities. It is based on the
consideration that funds are managed as endowment fund. Therefore, the management is
very careful in maintaining the stability of the nominal value of endowment fund in the
future. Only revenue from the management of the funds can be used to program services and
operations costs.
Based on the latest data released in 2014 total amount of the endowment funds owned
by the scholarship management institutions is approximately USD 1.13 billion. Results from
endowment fund investments are used to finance the service scholarships is approximately
USD 141 million. Up to the year of 2014, there are 20,560 scholarship awardees consisting
of 17.89% for thesis/dissertation scholarship and 82.11% for master and doctoral
scholarship. 34.35% of scholarship awardees study abroad and the rest of them study at
Indonesian university (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 2014). This number is certainly
growing in 2015, because the advantage of this scholarship is that it has no quotas. The
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more and more are the people of Indonesia who register and possess the qualifications
required, the more are the recipients of this scholarship.
INDONESIAN HUMAN DEVELOPMENT PROGRESS
The effort that Indonesian government do for increasing the quality of human capital
through education shows sufficient progress. In the last 10 years since 2004 the participation
in higher education has been increasing. The Central Bureau of Statistic of Indonesia noted
that the increasing amounted at 58.26%.

In the report of Human Development Index 2015 released by United Nation
Development Programme, Indonesia’s HDI Value increased from 0.474 to 0.684 in the
period from 1980 to 2014. Specifically, the mean years of schooling also increased from 3.1
in 1980 to 7.6 in 2014 (Mean years of schooling is the average number of years of education
received by people ages 25 and older).
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Through the continuous education improvement, Indonesia has a target in 2030 to be
the 7th largest economy in the world. The accretion of economic competitiveness will be
supported by 113 million skilled workers (McKinsey Global Institute 2012).
CONCLUSION
Indonesia has experienced various periods in the history of the development of their
economy. Currently, Indonesia is recorded as a stable democratic country and is moving
towards a confident middle income country. However, this situation is affected by the
country’s improvement its human capital.
Indonesian government realizes that one of country’s strengths is the high number of
population. Human capital is one of the important factors for increasing national competitive
development. In order to achieve the high quality of human capital, Indonesian government
concern is to increase the quality of education. As a commitment to improve the quality of
education, the government puts education as the most important issue. This is indicated by
the amount of education budget which is nearly 20% of the state budget expenditure.
Indonesian government also has special scholarship for Indonesian citizens who want to
continue their study Master and Doctoral degree at the best university in the country or
abroad.
The policy in terms of education in Indonesia shows positive results. One of the
measurement to see the results is through Human Development Index. In the last 10 year
since 2004 the number of higher education participation in Indonesia increased about
58.26%. It also affected the Indonesian Human Development Index which showed a
sufficient progress. This improvement is likely to continue in the next years with the
country’s target to be the 7th largest economy in the world.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕРНАТА ПОРТФЕЙЛНА ТЕОРИЯ
НА ГЕРМАНСКАТА ФОНДОВА БОРСА
Беатрис Венциславова Любенова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

APPLICATION OF MODERN PORTFOLIO THEORY ON THE
GERMAN STOCK EXCHANGE
Beatris Ventsislavova Lyubenova
Поощрителна награда
Abstract: The use of traditional portfolio construction methodology – that of Markowitz has
always offered an easy to understand but tedious to complete method for portfolio
construction. But one has to wonder is the theory created in 1952 still applicable today. To
answer this question the paper tests MPT using real price data – the German Index DAX.
Key words: Expected Return, Standard Deviation, Covariance, Portfolio, Weights
Модерната портфейлна теория (Modern Portfolio Theory) се развива с бързи темпове след публикуването на статията „Портфейлна селекция“ на Марковиц през 1952 г.
Основният акцент в нея е стремежа инвеститорите да се насочат към избора на оптимален портфейл, в сравнение с оптимални активи. Портейлната теория изследва създаването на портфейли с оптимална доходност и разумни нива на риска от рисково
избягващите инвеститори на пазара. Според тази теория не е достатъчно само да се
следи риска и възвръщаемостта на отделната акция, а трябва да се направи оптимален
портфейл. Значимо предимство на модерната портфейлна теория е, че може количествено да изрази ползите от диверсификацията, защото когато се разглежда портфейл от
акции рискът винаги е по-малък. От това следва, че за намаляване на риска не е достатъчно да се купят различни акции, а трябва да се определи какво съотношение да имат
те в портфейла. Чрез модерната портфейлна теория могат да се измерят положителните страни от диверсификацията на инвестицията и да бъде изведен вариант за създаване на ефективен фронт от оптимални портфейли. Всеки портфейл, съставящ ефективния фронт, представя възможното ниво на максимална доходност при съответно ниво
на риска. Комбинацията между риск и доходност на всеки портфейл, който представлява част от ефективния фронт не може да бъде постигната от друг портфейл. Според
теорията на Марковиц, когато портфейлът е добре диверсифициран, рискът за всяка
акция има минимално въздействие върху общия портфейлен риск, поради което
инвеститорът ще спечели повече, когато разполага с инвестиционен портфейл.
Обект на изледване на настоящата разработка е приложението на съвременната
портфейлна теория на германската фондова борса. Предмет на изследването са акциите, съставящи индекса DAX, както и конструирането на оптимални портфейли на
25 предварително селектирани акции. Целта на изследването е да се установи приложимостта на модерната портфейлна теория за създаване на оптимални портфейли от
предварително селектирани акции, съставящи индекса DAX.
1. Преглед на въвеждащата литература
Теорията за формиране на портфейл и неговото управление заема важно място
във финансовата наука, най-вече в корпоративните финанси. В нея се извършва едно
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преплитане на фундаменталните знания за финансите на фирмата, инвестициите, международните финанси и финансовия анализ с практическата приложимост в сферата
на финансите на статистически, иконометрични и математически методи за анализ,
оценка и прогнозиране. Във финансите на фирмата1 акцентът се поставя върху анализа и оценката на инвестициите на фирмата в ценни книжа и реализирането на доходност от тях. Съвременната теория на инвестициите подробно разглежда същността и
особеностите на инвестиционния процес, реализирането на печалба и изследване на
доходността, оценката на риска и др.2 Радков и Захариев3. разглеждат същността, особеностите и функционирането на международните пазари, реализирането на печалба
и доходност от валути, анализът и оценката на риска. Според А. Захариев4 успешното
осъществяване на инвестиционния процес зависи от предварителния анализ на активите. Според П. Пътев и др5. портфейлът е специфична съвкупност от активи, която
изисква специален мениджмънт. Портфейлът включва множество разнообразни активи, динамиката на които налага необходимостта от управление, а то от своя страна, за
да взима „информирани” и адекватни решения трябва не само да разполага с необходимата информация, но и с резултатите от извършените анализи, направените оценки и
симулации. П. Пътев6 разглежда и възможностите за инвестиции в различни пазари и държави, както и значението на селекцията при международното портфелиране.
Според И. Съйкова7 и Н. Величкова статистическата теория за анализ на зависимости и на динамиката на показателите има много възможности за приложение в икономическата сфера. Много са класическите и съвременните статистически и иконометрични методи са приложими в портфейлната теория – при селектирането на активите, оценката на риска и анализа на доходността до избора на най-ефективен портфейл.
Статистическата теория предоставя широк набор от методи за измерване на риска,
вариацията, ковариацията, корелацията, динамиката на показателите и др.8
2. Методология
Под доходност се разбира способността на инвестицията да осигурява доходи.
Доходността се измерва чрез съпоставяне на дохода от инвестицията с първоначалното вложение. Така се изчислява показателят норма на възвръщаемост (r). r=G/I9.
Когато се разглежда доходност от акции на компании, доходността се изчислява като
отношение на цената на акцията в определен момент спрямо предходен момент, приет
за база. В действителност по този начин се изчислява индекс на доходността с верижна база (верижен индекс на доходността). Много често при анализа на доходността на
акциите и генерирането на възможните варианти на портфейл от акции се използват
натуралните логаритми на показателите за доходност.
В настоящата разработка се анализират натуралните логаритми на индексите на
доходност на акциите с верижна база, изчислени по следната формула Ln от отношението цена на акция в момент спрямо предходен момент, приет за база.
Пресмятане на историческа средна доходност на актив – В основата на модела на историческата средна е твърдението, че доходността на финансовите активи е
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станционарна, а прогнозната изменчивост е дългосрочната историческа средна на
миналите стойности наизменивостта.
Пресмятане на стандартно отклонение (риск) на актив – Инвестиционният
риск се дефинира като възможност реалната норма на възвръщаемост да се отклонява
от очакваната.10 Според това определение рискът се свързва изцяло с отклонението от
очакваната възвръщаемост, а не с нейното определяне. Като основен измерител на
риска се използва дисперсията, а формата на нейното определяне зависи от начина на
определяне на очакваната норма на възвръщаемост. Ако анализът се основава на историческата доходност, дисперсията измерва разликата между отделните стойности на
нормата на възвръщаемост и средната, като се използва следната формула:
(1)
където:

е рискът на i-тия актив, измерван чрез дисперсията на нормата на
– нормата на възвръщаемост в t- период;
– очакваната норма на възвръщаемост на i-тия актив за периода от 1 до n,
измерена чрез метода на историческата средна;
– продължителността на историческия интервал, през който се измерва
нормата на възвръщаемост.
Конструиране на вариационно-ковариационна матрица – то е в основата за
избора на ефективен портфейл, тъй като чрез нея се извършва обвързване на обективното със субективното при избора на инвестиционни решения.11 По диагоналите на
вариационно-ковариационна матрица са разположени дисперсиите на акциите, а останалите елементи са ковариационните коефициенти. Съкратеното записване на вариационно-ковариационната матрица има следния вид:
(2)
Портфейлна селекция на Марковиц (Теория на Марковиц) – Инвестиционният процес има две страни, които Марковиц обвързва в модел, включващ обективните възможности за инвестиране, които се изразяват чрез ефективния фронт и субективните особености на всеки инвеститор при избора на решение. На основата на този
модел се извършва оптимизиране на инвестиционните решения с цел да се получи
най-подходящата за отделния инвеститор възможност за инвестиране в портфейл.
При отчитане на съотношението между възвръщамост и риск, което е приемливо за
съответния инвеститор, т.е. при съчетаване на обетивните и субективните обстоятелства, ефективен е портфейлът, чрез който се осигурява най-висока доходност и отговаря на изискванията на инвеститора. Според теорията на Марковиц ефективният
портфейл се получава като оптимум при дадено ниво на риск. В основата на тази
теория е стремежът на инвеститора да максимизира доходността при определено ниво
на риск.12 Ефективният портфейл се разглежда и като оптимуми на дадено ниво рискова непоносимост, която се приема за константа.
Реализираната доходност на активите се изчислява като натурален логаритъм, но
не на съседни цени, а на последната цена, спрямо началната цена. „Анюализирането”
на риска на портфейла се извършва чрез коренуване на анюализираната вариация, а не
анюализиране на стандартното отклонение.

10

Пътев, П., Н. Канарян. Управление на портфейла. с.40.
Пак там . с. 177.
12
Пак там . с. 181.
11
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Инвеститорът, поемайки съответния риск, се стреми да получава по-голяма доходност, която да надвишава доходността от безрисковия актив. Съвсем логично е
твърдението, колкото по-голям риск поема, толкова по-голяма доходност да се реализира и тази доходност да надвишава безрисковата. Коефициентът на Шарп представлява частно на разликата между очакваната доходност на портфейла и безрисковата
доходност и стандартното отклонение на доходността на портфейла по формулата:13
(3)
Където: e коефициентът на Шарп;
– очакваната доходност на портфейла;
– стандартното отклонение на доходността на портфейла.
Сравнителният анализ на портфейлите има за цел да се сравнят портфейлите, т.е.
необходимо да за да се сравни реализираните доходност, риск и коефициент на Шарп.
3. Емпирика
В настоящата разработка са изследвани акциите на 25 компании, котирани на
Германската фондова борса за периода 04.01.2013 – 13.03.2016 г. На анализ са подложени доходностите на активите, изчислени на седмична база като натурален логаритъм на настояща спрямо предходна цена. Рискът на всеки актив е измерен посредством стандартно отклонение. Чрез коефициента на Шарп (Sharpe) е измерена всяка
допълнителна единица риск от страна на инвеститора, която трябва да води до по-високо ниво на доходност. Данните са поместени в таблица 1.
Таблица 1. Доходност, стандартно отклонение и коефициент на Шарп на акции
от Германската фондова борса
Name
Adidas AG (DB:ADS)
BASF SE (DB:BAS)
Bayer AG (DB:BAYN)
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DB:BMW)
Beiersdorf AG (DB:BEI)
Continental AG (DB:CON)
Daimler AG (XTRA:DAI)
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (DB:LHA)
Deutsche Post AG (XTRA:DPW)
Deutsche Telekom AG (DB:DTE)
E.ON SE (DB:EOAN)
Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA (DB:FME)
Fresenius SE & Co KGaA (DB:FRE)
HeidelbergCement AG (DB:HEI)
Henkel AG & Co. KGaA (DB:HEN3)
Infineon Technologies AG (XTRA:IFX)
K+S Aktiengesellschaft (DB:SDF)
Linde Aktiengesellschaft (DB:LIN)
Merck KGaA (DB:MRK)
Munchener Tierpark Hellabrunn AG (BAYB:MTP)
RWE AG (DB:RWE)
SAP SE (DB:SAP)
Siemens Aktiengesellschaft (DB:SIE)
ThyssenKrupp AG (XTRA:TKA)
Volkswagen AG (XTRA:VOW3)

13

Standard Dev.
2013
2014
2.77%
4.08%
3.19%
2.85%
2.64%
2.98%
3.18%
3.26%
2.01%
2.11%
3.38%
3.72%
3.79%
3.48%
3.40%
5.24%
2.63%
3.03%
2.90%
3.33%
3.28%
3.35%
2.98%
2.02%
2.55%
2.16%
3.49%
3.54%
2.56%
2.40%
3.81%
3.83%
6.54%
4.21%
2.29%
2.05%
2.53%
3.22%
3.49%
3.57%
4.37%
3.85%
2.70%
2.66%
2.55%
2.82%
4.16%
3.77%
3.60%
3.13%

Пак там . с. 1195-1196.
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Return
2013
2014
0.63%
-0.92%
0.14%
-0.18%
0.68%
0.21%
0.23%
0.12%
0.34%
-0.16%
1.17%
0.16%
0.77%
0.20%
0.05%
-0.19%
0.91%
0.05%
0.69%
0.13%
-0.16%
0.13%
-0.01%
0.33%
0.50%
0.29%
0.27%
0.16%
0.62%
0.12%
0.33%
0.23%
-0.86%
0.12%
0.27%
0.03%
0.50%
0.36%
0.13%
0.71%
-0.36%
-0.02%
0.02%
-0.13%
0.34%
-0.11%
-0.09%
0.40%
0.26%
-0.17%

Sharpe
2013
2014
0.23
-0.23
0.04
-0.06
0.26
0.07
0.07
0.04
0.17
-0.08
0.35
0.04
0.20
0.06
0.02
-0.04
0.35
0.02
0.24
0.04
-0.05
0.04
0.00
0.17
0.20
0.13
0.08
0.04
0.24
0.05
0.09
0.06
-0.13
0.03
0.12
0.02
0.20
0.11
0.04
0.20
-0.08
-0.01
0.01
-0.05
0.13
-0.04
-0.02
0.11
0.07
-0.05
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Най-рисков актив за 2013 г. е K+S Aktiengesellschaft със стандартно отклонение
6,54%, който има отрицателна доходност в размер -0,86% и отрицателен коефициент
на Шарп в размер на 0,13. През 2014 г. този актив запазва високо ниво на риск
(4,21%), но при повишена доходност в размер на 0,12% и коефициент на Шарп 0,03.
За 2014 г. най-рисков актив (5,24%) е Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, за който е
изчислена отрицателна доходност (-0,19%) и коефициент на Шарп (-0,04).
За 2013 и 2014 г. като най-безрисков актив може да бъде посочен Beiersdorf AG с
оценен риск за 2013 г. в размер на 2,01% и 2,11% за 2014 г. Реализираната доходност
през 2013 г. е в размер на 0,34%, но за 2014 г. тя намалява и достига отрицателни
стойности (-0,16%). Коефициентът на Шарп също бележи спад – от 0,17 през 2013 г.
до -0,08 през 2014 г.
Активът, който осигурява най-висока доходност за 2013 г. е Continental AG в
размер на 1,17%. През 2014 г. най-високо доходност имат акциите на Munchener
Tierpark Hellabrunn AG – 0,79%. С най-ниска доходност през 2013 г. са акциите на
K+S Aktiengesellschaft (-0,86%), а през 2014 г. на Adidas AG (-0,92%).
Най-високи стойности на коефициента на Шарп за 2013 г. имат акциите на
Continental AG (0,35) и Deutsche Post AG (0,35), а през 2014 г. на Munchener Tierpark
Hellabrunn AG (0,20). Коефициентът на Шарп има най-ниски стойности за акциите на
K+S Aktiengesellschaft (-0,13) за 2013 г. и на Adidas AG (-0,23) за 2014 г.
Графично връзката между риска и доходността е представена на фигура 1. От
нея се вижда, че за 2013 г. за повечето активи рискът е между 2 и 4%, а доходността е
между 0 и 0,8%. За 2014 г. е характерно, че най-много активи имат риск между 2 и
4%, но доходността е намаляла и е в границите между 0 и 0,4%.

2013 г.

2014 г.

Фиг. 1. Риск и доходност на активите за 2013 и 2014 г.

Ефективни фронтове – На фигура 2 е представено разположението на портфейлите за 2013 г. със съответните стойности за риск и доходност, като с червени точки
са маркирани портфейлите, съставящи ефективния фронт, а със сини точки. Портфейлът, който реализира най-високи нива на риск и доходност съвпада с актива, който
отговаря на същите характеристики. Портфейлът, който се намира най-близо до
абсцисната ос, се характеризира с най-ниски нива на риск и доходност. За оптимален
портфейл се приема този, който реализира доходност в размер на 0,83% при ново на
риск от 1,92%.
Разположението на портфейлите за 2014 г. е представено на фигура 3. Найрисков е портфейлът, който реализира най-висока доходност в размер на 3,53% при
най-високи нива на риск от 0,71%, като тази точка съвпада с най-рисковия актив.
Портфейлът с най-ниски нива на риск е разположен най-близо до абсцисната ос, при
нива на доходност 1,21% и риск 0,25%. Оптималният портфейл реализира доходност в
размер на 1,57% при ново на риск от 0,46%.
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Фиг. 2 и 3. Разположение на активите и ефективните фронтове за 2013 г. и 2014 г.

Стойности на конструираните портфейли – в таблица 2 са представени възможни портфейли, които са конструирани при следните условия: равни тегла
(Eq.W.P.), максимална доходност (Max Ri), минимален риск (Min SD) и максимален
коефициент на Шарп (Max Sharpe).

Max Ri

Min SD

2013

DB:SIE

100%

2014

100%

2013

21%

2014

13%

Max 2013
Sharpe 2014 5%

BAYB:MTP

DB:MRK

DB:LIN

DB:SDF

DB:FRE

DB:FME

DB:EOAN

DB:DTE

XTRA:DPW

XTRA:DAI

DB:CON

DB:BEI

Name

DB:BAYN

Таблица 2. Стойности на коструираните портфейли – при максимална доходност,
минимален риск и максимален коефициент на Шарп за 2013 г. и 2014 г.

5%

10% 7%

5% 10% 2%
26%

30%

24% 17%

9%

17%
31%

12% 6%
19%

10%

14%

2%

31% 11%

14%

36%

На фигура 4 са представени индексите, показващи нивото на инвестицията при
равни тегла, при минимален риск и максимален коефициент на Шарп. Изводът, който
можем да направим е, че при начална инвестиция от 100 единици, при портфейл с
равни тегла в края на периода тя е 104,74 единици и това е портфейлът с най-ниска
доходност. Кривите на изменение на индексите, показващи нивото на инвестицията
при минимален риск и максимален коефициент на Шарп се доближават и имат сходно
изменение, но макар и в малка степен инвестицията в портфейл с минимален риск ще
има по-висока доходност, в сравнение с инвестицията в портфейл с максимален
коефициент на Шарп.
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Фиг. 4. Представяне на портфейлите чрез индексираните стойности към база 100

Заключения и изводи
Германската фондова борса е най-големият пазар на ценни книжа в Европа, а
след сливането й с Лондонската фондова борса се превръща в огромен финансов оператор, като очакванията са той да бъде най-големият по приходи и втори по пазарна
стойност. Извършеният анализ на доходността и риска, изчисленият коефициент на
Шарп и конструираните на тази основа портфейли от акции на компании, котирани на
Германската фондова борса доказват, че модерната портфейлна теория е приложима
за нея. На основата на разполагаемата информация са съставени портфейли с различни характеристики, които да могат да удовлетворят инвеститорите. По този начин се
потвърждава изследователската теза, че модерната портфейлна теория е приложима
на Германската фондова борса
Модерната портфейлна теория е актуална концепция и надеждна методология за
протфейлиране на инвестиции в активи и за избор на оптимален портфейл. Спазването на основните принципи на тази теория и коректното приложение на метода е основание за взимане на обосновани решения от инвеститорите, съобразени с техните
очаквания и финансови възможности.
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DEVELOPING GOODS TRANSIT IN BULGARIA
A BRIDGE TO WESTERN BALKANS
Gurshev Oleg Glebovich
Student of North-West Institute of Management branch of Russian Academy of National
Agriculture and Public Administration – Saint-Petersburg
Поощрителна награда
Abstract: The article represents developing the opportunities for goods transit in Bulgaria.
Current international economic conjuncture reveals us that the trade turnover of goods
between the Western Balkans and Turkey, Iran will only increase in the following years.
Futhermore, there is an undergoing eTIR project between Custom authorities of Turkey and
Iran, which should be extended to EU customs border, specifically Bulgaria.
Keywords: eTIR, international trade, goods transit, Bulgaria
I. INTRODUCTION
The purpose of this article is to present current economic opportunities for goods
transit in Bulgaria. Moreover, this article focuses on using and implementing the
Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR
Convention), specifically the electronic TIR system as a tool for developing goods transit in
Bulgaria.
II. CURRENT SITUATION
Bulgaria is strategically located for transit traffic between Turkey, Iran, Russian
Federation and countries of Western Balkans (Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo,
Macedonia, Albania, Montenegro). Firstly, Bulgaria has a developed road and sea port
infrastructure that can benefit from increased goods turnover. As of today, there are three
checkpoints on the border between Bulgaria and Turkey with 15 more checkpoints planned
for construction. Secondly, Bulgaria runs a cross-border cooperation program with Turkey,
it’s known as Interreg – IPA CBC.
On the other hand, all countries of the Western Balkans are already implemented and
using TIR convention for goods transit.
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Representing the goods flow in the Balkans
III. DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
Here are some of the factors that define development opportunities for goods transit
through Bulgaria to the Western Balkans.
• Constant increase of trade turnover between Turkey and the Western Balkans
• Sanctions relief in Iran. Iran is expected to quadruple it’s exports by 2020
• Market opportunities in the Western Balkans
• Constant transport infrastructure development in the Balkans
• All Balkan countries are already implemented and using TIR convention
• eTIR pilot success in Turkey and Iran with Georgia joining
• European Union is interested in economic development in the Western Balkans as
most of the countries are candidates for EU membership
• Goods transit bring economic growth to countries, which allows them to meet Euro
convergence criteria
IV. USING ETIR AS A TOOL FOR GOODS TRANSIT DEVELOPMENT
1. General information
The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) administers the TIR
Convention, which was established in 1959 and extensively revised in 1975 and which has,
at present, 68 Contracting Parties. The TIR Convention provides for an internationally
recognized procedure to facilitate the cross border transportation of goods in transit through
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the use of a standard, internationally recognized Customs document, the TIR Carnet1, which
also serves as proof of existence of an internationally valid guarantee.
For many years the TIR Convention proved to be an efficient facilitation tool.
However, with the progress in technology, the use of the paper TIR Carnet is increasingly
becoming archaic, in particular when it comes to linking it to the electronic procedures
applied by national Customs administrations. At each border crossing, Customs officers are
faced with additional work of having to key in up to 50 data elements into their national
electronic Customs system. In addition, the current situation does not enable Customs
authorities to effectively apply risk management procedures based on advance cargo
information, as demanded by an increasingly more security-conscious environment.
The Contracting Parties to the TIR Convention launched in 2003 the so-called „eTIR
Project”, aimed at providing an exchange platform for all actors (Customs authorities,
holders, guarantee chains) involved in the TIR system, known as the “eTIR international
system”. The eTIR international system aims to ensure the secure exchange of data between
national Customs systems related to the international transit of goods, vehicles or containers
according to the provisions of the TIR Convention and to allow Customs to manage the data
on guarantees, issued by guarantee chains to holders authorized to use the TIR system.
Fig. 1

Figure 1 graphically represents the information exchange between the actors in the
eTIR system. It shows that that only a part of the information flow, required for the
functioning of the TIR procedure, will pass through the eTIR international system. It also
indicates that the eTIR international system does not extend to the submission of a TIR
declaration by the holder. At the request of Contracting Parties and industry, the technical
realization of electronic declaration systems will be left up to initiatives at private or
national level. However, the eTIR Project will define the content and format of the national
declaration messages.
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2. Example of an eTIR transport
In the eTIR system, a holder first requests a guarantee from a guarantee chain to
perform a given TIR transport. If the request is granted, the guarantee chain provides the
holder with a guarantee reference number. The guarantee chain then registers the issued
guarantee with the eTIR international system. As a next step, the holder sends a standard
advance cargo information message (i.e. all information contained in the declaration) to the
Customs authorities of the office of departure, using a national declaration mechanism,
allowing them to perform any required risk assessment procedures. Then, the holder
presents vehicle, goods and guarantee reference at the Customs office of departure for the
purpose of lodging the declaration, based on the advance cargo information message already
available in the national Customs system. Customs inspect vehicle and goods according to
the results of the risk assessment and verify the status of the guarantee with the eTIR
international system. If all checks are in order, Customs accept the declaration and forward
the relevant TIR transport data (declaration data, results of the checks, seals numbers, etc) to
the eTIR international system. The eTIR international system provides all Customs
administrations involved in the TIR transport (according to the itinerary as declared by the
holder) with the TIR transport information, thus serving as advance cargo information for
the subsequent Customs authorities. The guarantee chain, which has issued the guarantee
concerned, will be notified of any change in the status of the guarantee and can consult, at
any time, the eTIR international system on the status of guarantees issued by it.
Upon arrival at a consecutive Customs office of entry, the procedure is repeated, based
on the advance cargo information available through the eTIR international system and the
risk assessment performed by the Customs authorities involved. Specific steps are foreseen
in case the TIR transport consists of multiple places of loading or unloading.
Each time the TIR transport reaches a Customs office of exit or destination, the
Customs authorities inform the eTIR international system of the termination of the
concerned TIR operation. The same procedure applies for the notification of the discharge
of each TIR operation.
3. Benefits and Challenges
The eTIR system offers benefits to all actors involved in the TIR system. First, it
brings additional security and risk management opportunities, thus reducing the risk of
fraud. Second, advanced international cooperation will allow all actors to significantly
reduce their administrative burden and to maximize the benefits of integrated supply chain
management. Finally, the provision of advance cargo information and the exchange of
information in real time will speed up the TIR procedure.
V. CONCLUSION
To sum up, I would like underline the following points:
 Constant infrastructure development in Bulgaria through trade facilitation between
neighborhood regions
 Win-win economic opportunities for each international trade actor
 Securing the trade chain with implementation of eTIR
 Goods trading brings the desired economic effect to the Western Balkans, which
helps them meet Euro convergence criteria
 EU Customs authorities get to pilot eTIR in Bulgaria for future implementation
 Even economic development in the Balkans region
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Abstract: The report will highlight about the taxation systems in the Republic of Maldives.
The different types of taxes imposed and whether the taxation system in the Maldives is
efficient or not. I have also discussed the issues related to our taxation system. I disagree
with the view that our country having a well-organized tax system. I see it as a case of our
country’s wealth being controlled by a few and the government sectors inability to raise
funds through proper and sound tax regimes.
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INTRODUCTION
Many economists and various other commentators considered the global economic
crisis of 2008 to be the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s. Many
developed and developing nations were and continued to face with unsustainable fiscal
problems. This is mainly because of the failure of key industries and businesses, significant
deterioration in economic activity that leads to severe economic recession and also the
reduction in consumer wealth. The fiscal problems that middle-income countries like
Maldives experience are very much different in contrast to developed countries. For
countries like Maldives, government tax revenues are enough to meet the needs of the
people. Inadequately resourced governments is also an underlying crisis. The level of
revenue alone does not matter, the design and implementation of tax plays a crucial part in
contributing the efficiency of the economic activities, to the legitimacy and fairness of the
country (Ameer, 2011).
Why do we have taxes?
It is the mean through which the government raise revenue to finance its spending on
the goods and services. The alternative can be to monetize for such purposes. Deficit
financing through monetization for long periods will create money supply which is not
supported by real output growth. It is not easy or simple to set up a fair and efficient tax
system particularly for countries like Maldives that wants to be integrated in the
international economy. The ideal tax system should raise essential revenue without
excessive government borrowing. It also should do without disheartening the economic
activity and without deviating too much from tax systems in other countries (Ameer, 2011).
The objectives of a taxation is to raise government revenue, discourage the use of
certain types of goods, and redistribution of income and wealth. Through taxation,
government can achieve its development objectives, finance the services to be provided to
the public as public goods such as bridges, roads, ports and airports. Products that harm our
bodies such as cigarettes or products that harm the environment are heavily taxed in order to
discourage the consumption of such goods. Redistribution of income and wealth among
people is a vital objective of tax, as through taxation, a higher percentage of money is
collected from the wealthy people and provides subsidies to the poor people. This enables
to narrow the income gap between the wealthy and the poor people (Maldives Tax system
review, 2014).
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TAX LEVELS AND TYPES OF TAXES IN MALDIVES
In most countries, usually have three types of taxes. They are as follows (List of
countries by tax rates, n.d.).
1. Corporate tax: These are tax imposed on the level of income of business.
2. Individual income tax: It is a tax levied on individual’s income.
3. VAT/GST: A value added tax (VAT) is a form of consumption tax. A VAT is like
a sales tax in that ultimately only the end consumer is taxed.
There were no proper taxation mechanism established during 2010 in Maldives. At
that time the government revenues of Maldives mainly comes from custom duties (indirect
tax), bed night tax from tourism industry, bank profit tax, land rent, dividends from state
owned enterprises, fees and other sundry charges (Ameer, 2011).
In the last couple of years, the parliament of Maldives has passed laws pertaining to
different types of taxes and fees. Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) administers a
number of laws and regulations. In addition, MIRA also collects a number of fees and levies
as mentioned below (Maldives Inland Revenue Authority, n.d.).
1. Goods and Services Tax (GST)
The Act imposes a GST at the rate of 3.5% from 2 October 2011 to 31 December 2011
and 6% from 1 January 2012 to 31 December 2012. From 1 January 2013 to 31 October
2014, the GST rate on tourism sector was at 8%, and tourism sector GST rate has increased
to 12% from 1 November 2014 onwards.
2. Business Profit Tax
The Business Profit Tax (BPT) came into effect on 18 July 2011. This tax is imposed
at the rate of 15% on profits exceeding MVR 500,000 (approx. USD 32,425) in a tax year. A
lower rate of 5% is applicable to companies resident in the Maldives generating all of their
income from outside the Maldives. Further, if any payment specified in this Act is made by
a business to a non-resident, a withholding tax at the rate of 10% is imposed on the gross
amount of such payment.
3. Maldives Tourism Tax
All tourists staying in tourist establishments are obliged to pay USD 8 per bed night.
The collection of Tourism Tax from tourists and paying them in full to the MIRA is the
responsibility of tourist establishments. However, with the increase of tourism sector GST
on 1 November 2014, government has abolished collecting bed tax.
4. Bank Profit Tax
Banks operating in the Maldives are required to pay 25% of taxable profit as Bank
Profit Tax. Banks are exempted from paying BPT.
5. Daily Green Tax
The daily green tax came into effect on 1 November 2015. The green tax of daily USD
6 per tourist bed is charged from all tourists at resorts, hotels, and tourist cruises, with the
exception of guesthouses (Samath, 2015).
6. Other charges
 Tourism Land Rent: A land rent at a rate of USD 8 per square meter must be paid
by the Tourist resorts and hotels (if the land is owned by the Government).
 Airport Service Charge: Maldivians and foreigners departing from an
international airport in the Maldives are required to pay an airport service charge of USD 12
and USD 25 respectively.
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REVENUE GENERATED FROM TAXES
The total revenue generated from taxes for the year 2014 is shown in the chart below
(Maldives Inland Revenue Authority, n.d.)

Chart 1. Total Revenue Collection
In 2014, the total revenue collected by MIRA was MVR11.50 billion. The
establishment shows a strong increase in the growth rate of revenue collected historically.
The revenue collected in 2014 rose by a sharp 28%. There are many reasons to this rise, the
new revenue measures undertaken by the government to increase revenue, the growth of
tourist arrivals during the year and also the robust development of the Maldivian economy
in 2014.
According to The Maldivian Economist (2016), MVR 13 billion of revenue has been
generated in 2015 when compared to MVR 11.5 billion in 2014. Also as stated in the
monthly report for December 2015, MIRA has collected over MVR 976 million.
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Chart 2. Comparison between 2014 and 2013
When compared to 2013, the revenue has increased by 28%. Revenue collected from
GST in 2014 has increased when compared to 2013. The main reason for this is due to the
increase in number of tourist arrivals, the growth of business activity and economy and also
the imposition of GST on the telecommunication sector (Maldives Inland Revenue
Authority, n.d.).
Additionally, the Lease Period Extension Fee was reintroduced in 2014. Therefore, no
revenue was collected in this area in 2013. There is also a significant revenue increase from
tourism land rent, bank profit tax and airport service charge. However, tourism tax has
declined by 6.4% (Maldives Inland Revenue Authority, n.d.).
The Green Tax came into effect on 1 November 2015. Therefore, it is important to
have a look at the revenue contribution for the month December 2015 as follows (Maldives
Inland Revenue Authority, n.d.).
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Chart 3. Revenue contribution for the month December 2015
The total monthly revenue collection for December 2015 is MVR 976 million. The
newly imposed tax; green tax has generated MVR 46,751,865 which is 4.8% share revenue.
HOW EFFICIENT IS THE TAX SYSTEM IN MALDIVES
The revenue generated from tax has shown a positive increase in 2014 and also in
2015. This shows that the government is generating hefty amount of money through
taxation. The government has brought various changes to the tax system and also increased
the tax rates from various areas. Maldives currently collects a number of taxes. Recently the
government has started collecting green tax and proposed to include income tax in the
government budget. Also in November 2015, government has proposed to levy a 3% tax on
remittances from the expatriates working in Maldives. Higher tax and bringing quick
changes to the tax system can actually harm the aggregate output of the country. There must
be a proper disciplined maintained in the tax system in order for the tax system to function
efficiently and effectively. If our tax system is perfect, then there won’t be much complain
or dissatisfaction from the people. However, this is not the case in the Maldives. There are
many issues and complains form various parties with regard to increase tax rates and new
taxes.
An effective and efficient tax system will try to achieve the previously mentioned
objectives. It must also target to maximize social welfare by having an optimal tax structure.
If the fiscal policy of the government ignores the concept of ‘optimal tax’, it can actually
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harm the aggregate production efficiency of the economy. To put this in a much simpler
form, if the government is careless and over burdens its people and businesses by ‘overtaxing’, it can actually cause a decline in the economic activities, leading to lower tax
revenues in medium to longer term. Therefore, to increase the government revenue in the
shorter term, the government should not be selfishly or carelessly increasing the tax rates or
playing with the tax system (Maldives Tax system review, 2014).
ISSUES REGARDING THE DIFFERENT TAXES IMPOSED
The following mentioned are some of the issues faced by imposing different taxes in
the Maldives (Maldives Tax system review, 2014).
1. GST on general goods and services
Before the introduction of GST, Maldives had the import tax which is requires the
importer to pay a certain percentage of the value of the goods to Customs as duty, before
even the goods are being sold to the customers. Now as the government replaced the import
duties with GST, the importer will not have to pay any tax to the government before selling
the product. When the product is bought by the customer, tax is paid, then the seller collects
it and pays it to the government. With this, the total government tax revenue has actually
increased. The question is has it hurt the aggregate production efficiency? Yes in some areas
and with the new changes to the tax rates it may even hurt more. It can increase the
government revenue in the short-run, however, in the long-run it can bring more harm, as
the total production may fall, and so can the total tax revenue in the medium term.
2. Withholding Tax (WHT)
The issue related to withholding tax needs special mention. According to the
withholding tax act, businesses are required to pay 10% of its all payment made to any
foreign party for the business services obtained. The total amount of revenue raised through
WHT comes around 3% of the total tax revenue of the State. For some companies, it might
be a huge burden to pay tax on the company’s expenditure paid to a foreign company. Also
at the same time, paying tax on the net profit of the company. In most cases, foreign
company will not agree to deduct the 10% tax from their payments. Therefore, local
companies may face bankruptcy or might incur a loss which threatens or hinders the
continuity of the business. The local companies would benefit if the government had
removed the WHT from the law, and ignored the 3% revenue. Actually they will be paying
more than 3% collectively as BPT and GST.
3. Maldives Tourism Tax
In Maldives, a high-end resort sell rooms as high as USD 2000 per night, and still pays
USD 8 to the government which is just 0.4% of the room rate. However, a room sold by a
guest house is (at least) USD 50 per night. They also pays a bed tax of USD 8 per night to
the government which is 16% of the room rate. Of course, not all tourists are millionaires or
billionaires like Tom Cruise or a prince from Saudi Arabia. For Tom Cruise who comes to
‘One & Only” resort, USD 2008 plus GST might not be much for a night. However, a
tourist who is from a lower income level, even USD 58 plus GST may be too much to pay
for a night, especially when comparing this price with the same standard rooms in other
countries. Therefore, this bed tax is considered as very ‘unfair’ by majority as there is not
difference between the rich and the poor. They both has to pay the same amount which
makes the tax regressive in nature.
4. GST (Tourism)
A certain percentage is paid on the room rate and other prices, and those with higher
incomes and who pays more for their services, will pay more as tax. Previously, GST rate
for tourism sector was 8%. Most of the resorts, hotels, and guest houses includes service
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charge (normally 5-10%) in their prices, and add on GST. With this, guests will be paying
more than 18% on top of the prices quoted for room and other services. With the increase in
the GST rate to 12%, with service charge, guests will be paying 23% more on top of the
quoted prices. And if we continue charging bed tax that’s an additional $16 per night for a
couple, and makes it 39% in addition to room rate. In the case of hotels in Colombo, Sri
Lanka, it comes to about 26% with service charge and taxes. Which means, with bed tax,
and GST of 12%, our tourism product will lose competitiveness, and may actually lead to
Maldives becoming less attractive to tourists; especially mid-market tourists.
5. Green Tax
With the introduction of the new tax, Green Tax for tourist at a rate of USD 6 per bed
per night, industries and companies in the tourism sector, exempting guest houses, have
been raising complaints. An airport exit tax of USD 25 per person came in to effect in July
2014, Maldives abolished the use of USD 8 per bed per night in November 2014, GST rose
from 8% to 12% in that same month. The official data has shown an increasing demand for
mid and lower end rooms in the high-end destination. The occupancy of resorts fell by 3.5%
in September 2015, meanwhile, the occupancy of guest house has risen by 7.2%. This
clearly shows that many visitors are opting for mid and low end accommodation like guest
houses (Jameel, 2015)
I would also like to mention about the 3% tax on remittances. In Maldives, the labour
works are carried out by the foreign expats mainly from Bangladesh and India. A
Bangladeshi labour earns USD 500 a month. His basic salary is USD 200, he earns the rest
through working odd jobs. Every month, he transfer money through Western Union to his
family in Bangladesh. He pays USD 6 for transaction fees. Since the government is planning
to levy the 3% tax on remittances, he will lose another USD 15.
This remittance tax is proposed in the 2016 budget and government says that it is
expected to raise a MVR 56 million. The Minister of Economic Development said the funds
will be earmarked for the development of youth. It is also estimated that each year, some
USD 408 million is send abroad as remittances. But human rights campaigners say the tax
will affect the most vulnerable of the Maldives’ expatriate labour force. Also when the
money is taxed, it’s like starting income tax with the poorest in the country.
Therefore, can this be considered as efficient and effective taxing system? Or is this an
optimal tax structure? I strongly believe it’s not. The government is finding it difficult to
implement fiscal policy effectively.
HOW TAX REVENUE IS SPENT
This must be the biggest question. People are curious to find out where the tax money
goes to.
The charges that are collected by the government are used to fund the various projects
that are carried out by the government which will in the end benefit the citizens of the
country. The taxation also benefit both the society and the business as a whole (Importance
and role of taxation, n.d.).
From the tax payers money, over MVR 6 million is spent daily on police & security
forces in Maldives. This totals to over 10% of government expenditure which is over MVR
2 billion annually. It is also estimated that 7000 people are employed in police & security
forces in which Maldives is one of the highest police officers per capita in the world (The
Maldivian Economist, 2015).
It is expected that over MVR 1 billion of the public tax money will be spent on
political posts by the government during the 5 year term. This money is enough to buy 2000
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housing units or 50 MRI machines or even provide higher education to 3000 students. It is
also expected that over MVR 21 billion of the public tax money will be spent without even
knowing the public how it was spent. Over MVR 1 billion has been recorded as lost to
corruption. Government started giving lame excuses after stopping the publishing of
expenditure details by saying that they can’t keep a proper records to publish to the public
(The Maldivian Economist, 2015). Therefore, now the citizens of Maldives are left with no
clue as to how their money is used or spend by the government.
CONCLUSION
Tax is a contribution which is exacted by the State. The objective of taxation is not
only to raise government revenue. But also the objective is to raise the public revenue, in
which taxes is levied to affect consumption, production and distribution with a view to
ensuring the social welfare through the economic development of a country.
A good tax system should meet five basic conditions; fairness, adequacy, simplicity,
transparency and administrative ease. Everybody should pay a fair share of the taxes. A
good tax system must be transparent. The taxpayers and the leaders must be able to obtain
information easily about the tax system and how tax money is used. With a transparent tax
system, we will know who is being taxed, how much they are paying and what is being done
with the money. We can also find out who pays the tax and who benefits from the tax
exemptions, deductions and credits.
The tax rate or tax system should not be played as we wish, so as to increase shortterm revenues. It has to be carefully analyzed, its impacts identified, its optimal level
determined, so that social welfare is maximized.
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Отличен доклад от Студентския съвет на БСУ
Abstract: The article „To Skin a privilege”, which was written by Stella Stoyanova, will be
analyzed in linguistic styled aspect, which means to characterize the connotative
possibilities of linguistic units of lexical, morphological and syntactic level. On the lexical
level will be considered metaphorical and metonymic tropes, comparisons and other figures
that add expressiveness of the text. On the morphological level will be analyzed
Transpositions on individual morphological categories used in the article. A syntactic level
will be raised connotative function of different types of sentences.
Key words: Linguistic styled aspect; lexical, morphologigal, syntactic level; tropes;
comparisons; transpossiveness; sentences.
Статията „За кожата на една привилегия“, която е написана от Стела Стоянова,
ще бъде анализирана в лингвостилистичен аспект, което означава да се характеризират конотативните възможности на езиковите единици на лексикално, морфологично
и синтактично равнище. На лексикално равнище ще се разгледат метафоричните и
метонимичните тропи, сравненията и други фигури, които придават експресивност на
текста. На морфологично равнище ще се анализират транспозициите по отделни морфологични категории, използвани в статията. А на синтактично равнище ще бъдат изтъкнати конотативните функции на различните видове изречения.
Този текст е експресивен, защото съдържа не само факти, но и изразява субективната оценка на автора, изградена въз основа на тези факти.Обобщената картина в
статията е за положението в България, което влияе на хората, и у тях се поражда чувство на недоволство. Обясняват се две различни страни на гражданските проблеми –
тези на полицаите и на учителите.
Текстът може да се раздели на три основни части. В първата му част се изразява
неудовлетвореността на представителите от Министерството на вътрешните работи, а
начинът, по-който е изразена, е чрез протест на Орлов мост. Във втората част авторът
пише за учителските протести. А третата част обобщава текста с авторското мнение
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по проблемите, настъпили в страната. Авторът непрестанно следи връзката между
двата протеста.
На лексикално равнище текстът съдържа метафори, метонимии, сравнения и
фразеологизми. Най-често използваните метонимии са две – Орлов мост и държавата. Орлов мост замества хората, които протестират, в случая представителите на
Министерството на вътрешните работи и учителите. И става свещено място за
решаване на проблемите на гражданите, свързани със законите и реформите. Държавата е метонимия, която се използва, за да се заместят управляващите и законите.
Текстът започва с метафората – От няколко дни във Фейсбук се премята една
крилата фраза, че управлението на държавата се е преместило на Орлов мост.
Метафорите в текста, свързани с метонимията Орлов мост, са –
Напоследък той стана командният център, от който очевидно човек може
да промени или направо да блокира всяка реформа;
По всяка вероятност и именно заради това Орлов мост се превърна в институцията свише, от която се вземат решенията важни за държавата реформи да
отидат в кошчето;
Орлов мост не иска да знае, той иска да диктува.
Тези метафори доказват, че понятието Орлов мост функционира като метонимия, заместваща протестиращите и протестите. Показват, че протестиращите разчитат
на това място и го превръщат в свято.
Използва се метонимията държавата, за да замести управляващите, които вземат важните решения в страната –
Ние не знаем къде отиват парите ни, които държавата решава да подари
на един или друг сектор…
Активна е и метонимията Министерство на образованието, която представлява
събирателно на високопоставените членове в образователната система –
Преди няколко дни Министерството на образованието предложи съкращаване на ваканциите за сметка на по-дълга учебна година.
В публицистичните текстове на журналистите, които не се страхуват да дадат
своя коментар и да отстояват своята позиция, често се споменава митологическата
метонимия Темида, която замества работещите в съдебната система –
Само че на благата, които ползва Темида, никой не смее да посегне.
Тази метонимия също така показва привилегията на съдебната власт. И като споменахме за привилегии, авторът пише за тях в хиперболите –
Само че на благата, които ползва Темида, никой не смее да посегне – дори когато си гласуват коледни бонуси в размер, достатъчен да плати борчовете към
„Топлофикация" на цяла ромска махала;
За учителите пък дългата ваканция е почти единствената привилегия, която компенсира ниските заплати и високото напрежение в системата, на която са
обрекли живота си.
Преувеличават се „благата“ на съдии, прокурори, адвокати и други работещи в
съдебната система, както и се преувеличава, и същевременно се иронизира привилегията на учителите, да работят до края на живота си като такива.
Всичко в текста се гради и на един основен въпрос „Има ли въобще някаква пообща философия зад промените, които се предлагат от властта, след като ще могат да
бъдат преобръщани за броени дни и отново да бъдат представяни в опаковката
„реформа”, само че вече с други аргументи.“ А това, което свързва протестите според
Стела Стоянова, е привилегията и го изразява чрез метафората – Тя направи голяма
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част от хората, които работят за държавата, лениви и корумпирани, тя вменява на мнозина от тях усещане за недосегаемост.
Силата, която българският народ притежава, когато се обедини, е една много
добре развита система за самоуправление. Ето няколко метафори, в които се забелязва
мощта на сплотения колектив –
Това впрочем важи за доста реформи, които напоследък се лансират, а след
това претърпяват метаморфоза, стига отнякъде да се усети дори повей на протест;
Само след няколко дни, когато учителското напрежение ескалира в социалните мрежи, учебната година се върна почти в стария вариант;
За полицаите именно 20-те заплати бяха морковът, с който успяват и да ги
назначат, и да ги задържат толкова време в системата, от която иначе ще се разбягат за нула време;
За учителите пък дългата ваканция е почти единствената привилегия, която
компенсира ниските заплати и високото напрежение в системата, на която са обрекли живота си. Затова и скочиха да си я бранят.
Чрез сравнения авторът изразява заблудата на нископоставените служители в
изпълнителната власт Да не отваряме дума за привилегиите на магистратите, в сравнение на които
тези на полицаите не са нищо повече от семки и бонбонки на дъното на чувала
на Дядо Коледа;
Впрочем в последните години го и правят именно поради факта, че призракът
на орязаните им заплати при пенсиониране броди като бащата на Хамлет в
публичното пространство.
За да може текстът да бъде разбираем за всеки, той съдържа разговорни думи и
фразеологизми, чрез които това да стане реалност –
В българската система от привилегии има нещо дълбоко ориенталско, което
обаче вече е вкоренено в съзнанието ни – да си спомним почтителния начин, по който по-възрастните хора произнасят „държавна работа” като израз, който би
трябвало да означава, че си хванал „Началника” за шлифера;
От няколко дни във Фейсбук се премята една крилата фраза, че управлението
на държавата се е преместило на Орлов мост.
Статията не завършва оптимистично. От една страна, авторът признава колко е
наивен българският народ. От друга страна, Стоянова показва, че реформите могат да
бъдат променени по всяко време, стига ние като народ да се обединим, което според
нея все пак звучи обнадеждаващо.
На морфологично равнище се откриват някои транспозиции по граматическите
категории лице, число, време и залог. Транспозициите по число са:
3 л.ед. ч. вместо 3 л.мн.ч. + съществителното име „човек“ –
Напоследък той стана командният център, от който очевидно човек може да
промени или направо да блокира всяка реформа.“(вместо хората (те) могат да
променят или направо блокират);
Промяна до степен, че човек започва да се чуди стоят ли въобще някакви разчети зад реформите у нас, щом може накрая да бъдат коригирани „на коляно“ само и
само да бъдат удовлетворени хората, заплашили да блокират държавата.“ (вместо
хората започват да се чудят стоят ли въобще някакви реформи у нас…).
1л. мн.ч. вместо 1л.ед.ч. Чрез тази транспозиция мнението на автора се изразява
като общо за целия народ. Иначе казано, Стоянова говори от името на всички живеещи в страната –
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Да не отваряме дума за привилегиите на магистратите, в сравнение на които
тези на полицаите не са нищо повече от семки и бонбонки на дъното на чувала на
Дядо Коледа.“; (вместо „аз“ да не отварям дума за...);
Непрестанно слушаме оплаквания как в системата на МВР се наливат много
пари, а в образованието – малко.“; (вместо непрестанно слушам…);
Но така и не сме чули по-важното – анализ за това дали и едните и другите се
харчат рационално;
Ние не знаем къде отиват парите ни, които държавата решава да подари на
един или друг сектор, нито пък сме наясно накъде ще ги пренасочи, когато спре да
плаща 20-те заплати на полицаите и започне да изплаща по десет заплати при пенсиониране на учителите.
В целия текст само на едно място има транспозиция по време, защото дори и
авторът се чуди дали този процес продължава, или е свършил –
За полицаите именно 20-те заплати бяха морковът, с който успяват и да ги
назначат, и да ги задържат толкова време в системата, от която иначе ще се разбягат за нула време.( вместо успяваха; транспозиция – сегашно време вместо минало
несвършено).
Срещат се транспозиции по залог – страдателен залог вместо деателен залог –
От няколко дни във Фейсбук се премята една крилата фраза – че управлението
на държавата се е преместило на Орлов мост. (вместо „От няколко дни във Фейсбук
хората премятат една крилата фраза…“).
Това впрочем важи за доста реформи, които напоследък се лансират, а след
това претърпяват метаморфоза, стига отнякъде да се усети дори повей на протест. (вместо „Това впрочем важи за доста реформи, които напоследък хората лансират, а след това претърпяват метаморфоза,стига отнякъде хората да усетят дори повей
на протест.“);
Остана въпросът има ли въобще някаква по-обща философия зад промените,
които се предлагат от властта, след като те могат да бъдат преобръщани за
броени дни и отново да бъдат представяни в опаковката „реформа”, само че вече с
други аргументи. (вместо „Остана въпросът има ли въобще някаква по-обща философия зад промените, които властта предлага, след като хората могат да ги преобръщат
за броени дни и отново да ги представят в опаковката „реформа“, само че вече с други
аргументи.“).
Синтактичното равнище допринася по-слабо за експресивността на текста. Поскоро авторът задава въпроси, които не са толкова важни, колкото е важен отговорът
им. Както се вижда в използването на въпросителното изречение – А какво е общото
между двете реформи?, въпрос зададен, за да може да бъде въведено мнението и разбирането по проблема на автора. Отговоря се чрез именно изречение – Привилегията.
Критичната оценка на журналистката е представена чрез реторичен въпрос- Ще
премахне ли тази реформа истинския проблем на системата – многото чиновници и
малкото свестни ченгета, корупцията и рекета, видеата във Фейсбук, на които едни
хора питат „Кво прайм са” и този въпрос за всеки българин отдавна се е превърнал
в парола да си бръкне в джоба? Въпрос, на който писателката отговаря отрицателно.
Стела Стоянова е смел автор. Смел, защото винаги дава своята оценка, независимо дали тя е положителна или отрицателна. Това я прави по-оригинална и текстовете
й са по-въздействащи. Те са богати на разговорни думи и фразеологизми, за да се разбират от по-голяма аудитория. Пише кратки и стегнати изречения, чрез които си личи,
че не се страхува да изрази, това което чувства и чрез които представя своята лична
позиция по актуални проблеми в обществото ни. Доказателство за това е и статията
„За кожата на една привилегия“.
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ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО – ОБЩО УЧЕНИЕ
Юлиана Кирилова Адриянова
Бургаски свободен университет

SOURCES OF LAW:
CONCEPT OF SOURCE OF LAW. TYPES OF SOURCES OF LAW
Yuliana Kirilova Adriyanova
Burgas Free University
Отличен доклад от Студентския съвет на БСУ
Един от основните юридически термини, който позволява да се вникне в начините на
пораждането и съществуването на правото като цяло, са „източниците на правото“. Полезно е да бъде проследено тяхното развитие, респективно на правото. Изучаването на структурата на източниците на правото и на видовете такива допринася към изграждане на по-пълна представа по проблема.
Източници; право; юридически; развитие; научни области; структура; видове.
За да бъде дадена личност компетентна и веща в областта на правото, е необходимо запознаване със и придобиване на общо разбиране за някои понятия и отношения. Едно от основните правни понятия са т.нар. „източници на правото“. Макар и
предизвикващ редица спорове и отнасящ немалко критики, терминът позволява да се
вникне в основата на действащото право, както и да се придобие представа за условията и предпоставките за съществуването и развитието на последното.
Опитите за дефиниране на „източник на правото“ са довели до редица основателни критики, тъй като терминът обхваща не едно понятие, а с него се назовават
множество такива. В юридически план това могат да бъдат авторитетните текстове,
държавата, материалът за формулиране на принципите за решаване на отделен казус,
органите на правосъдието и други. От философска гледна точка това са разумът на
човека, правата на човека и чувството му за справедливост. В социологически аспект
източници на правото са обществените потребности и интереси. За съответните цели
обаче се използва следната юридическа дефиниция. „Източник на правото“ – това е
правен акт, документ, който съдържа правни норми и материализира съществуването
на правната система. Тъй като именно чрез тях дадено общество установява своето право,
източниците са пряко свързани с традициите и институциите на съответната култура.
Това води до съществуването на различни източници и съответни правни системи.
Развитието на правото и по-конкретно на неговите източници се определя от
промените в начина на изразяване на правните норми. Съществуват три основни етапа –
на локално обичайно право; на национално писано право; на глобално дигитално право:
1. Локално обичайно право – от възникване на правото до XVIII век включително основен източник на правото е правният обичай. Сред преобладаващото неписано
право съществуват и писани източници – сборници с кодифицирани обичаи, писмени
разпореждания и „закони“ от името на монарси, писмени актове на каноническото
право. Правораздавателен орган са съдилищата. Правото е локално. национално
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писано право – започва с оформянето на две основни правни системи в Европа през
XIX век. Първата правна система е романо-германската, а втората е системата на общото право в Англия. Тези източници са писани и се издават от името на държавата,
затова имат национален характер и са символ на модерната демократична държава.
Правораздавателните системи са централизирани и йерархизирани. Правните системи
са ограничени до границите на съответната държава.
2. Глобално дигитално право – след втората половина на XX век. Промените са
в две насоки – децентрализация и изчезване на еднозначната йерархия и интегриране
на международното право в националните правни системи чрез процесите на глобализация. Появяват се нови видове недържавни източници на правото, създавани от публични институти или частни субекти. Глобализацията се изразява в нарастване ролята на
правото, създавано на наднационално ниво, поради технологичния и социално-политическия прогрес. От друга страна, писаното право се разпространява бързо и е лесно достъпно в дигиталното пространство, преодолявайки националните специфики и ограниченост.
Както вече споменахме, понятието „източници на правото“ съществува и във философията – там то е натоварено с изцяло естественоправен смисъл. Източници на
правото са универсални и вечни принципи и начала, които обосновават и легитимират
създадените от хората правни норми. Ранният позитивизъм от XIX век, от друга страна, твърди, че източник на правото са общите заповеди на държавен орган, представляващ публична власт. Според други разбирания източник на правото е волеизявлението на законодателя, насочено към създаване на правни норми. През XX век правният позитивизъм обяснява правото, без да използва това понятие. Това става чрез
възникването на нови концепции за валидността на правните норми. Днес правната
наука използва понятието в три основни смисъла:
1. В исторически смисъл – източник на правото са юридически актове, които
съдържат изгубили своята сила правни норми. Тези актове не пораждат правни последици, а представляват исторически факти и имат единствено познавателно значение
за обществените отношения и тяхното регулиране в даден момент. Пример за такъв
източник на правото е Законът за съдене на людете от Първата българска държава.
2. В материален смисъл източник на правото са факти от действителността, които
представляват причини или основания за възникването и съществуването на правото.
3. Във формален смисъл източници на правото са единствените процедури и актове, чрез които правните норми придобиват юридическа сила (валидност) и стават
задължителни за спазване от всеки правен субект. По тази причина се твърди, че
действието на всяка правна система става чрез посредничеството на формалните правни източници, накратко източници на правото.
Въведено е следното понятие за източник на правото: източници на правото са
утвърдените в една система на правото процедури и актове като критерий за валидността на съдържащите се в тях правни норми. Следователно поведението на хората
се регулира единствено чрез валидни правни норми, а те от своя страна придобиват
юридическа сила, само ако се съдържат в утвърдени източници на правото. Това доказва основната роля на източниците на правото за правото като цяло, тъй като те са
единственото средство за неговото пораждане и съществуване. Според съвременния
позитивизъм обаче правното регулиране се осъществява не само от правните норми, а
от правната система. Тя се състои от подсистеми, една от които са именно правните
норми. Източниците на правото не са част от правната система, а са материалната
същност на нормите. Те са част от фактическата действителност, но функциите им
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принадлежат на нормативната действителност. Представляват утвърдени в обществото практики (процедури и актове), свързани с политиката, традициите и културата му.
Източниците на право могат да бъдат утвърдени или в процес на утвърждаване.
Правните норми, съдържащи се в първите, са признати и са със задължителен характер (prima faciae) за всички правни субекти, докато нормите от все още неналожените
източници са в процес на утвърждаване.
Всеки източник на правото е съвкупност от два елемента – процедурата по създаване на акта и самия акт. Те са задължителни и необходими условия за валидността
на правните норми.
1. Процедура-източник – съвкупността от действията на определени институции, извършени в определена последователност, в резултат на които бива създаден
актът-източник. Тя легитимира съответния вид източник в масовото съзнание на правните субекти. Спазването на утвърдената процедура е задължително условие за валидността на правните норми.
2. Акт-източник – писмен документ, правен акт, съдържащ правни норми. Той
съдържа валидни правни норми, на които всички субекти се позовават, и отговаря на
изискванията на съответната правна система.
Важно е да се уточни, че възникването на източниците на правото не е породено
от вече съществуващи правни норми, т.е. те не са част от нормативната действителност. Вярно е само обратното – нормите стават валидни чрез източниците на правото.
Източниците на право възникват по пътя на тяхното утвърждаване. То представлява последователни съгласувани действия на признаване или прилагане от страна на
всички правораздаващи юрисдикции в дадена правна система. Тези действия са фактически, затова се приема, че източниците са с фактическа природа. Утвърждаването
на даден правен източник е продължителен процес и завършва тогава, когато всички
органи приемат и започнат да прилагат правните норми, описани в него. След като бъде утвърден, източникът навлиза в период на използване и фактическо поддържане.
Прилагането е процес на поддържане, докато неприлагането води до фактическо отпадане на източника от правната система.
От логическа гледна точка понятието „източник на правото“ е родово и събирателно. Родовите признаци показват задължителността на правните норми за определен кръг от субекти и притежаваната санкция. Отделно всяко видово понятие за източник – „закон“, „правен обичай“ – притежава свои характерни черти. Видовите понятия се обединяват, като се изразяват техните родови признаци. Понятието е и събирателно, защото се състои от процедури и актове.
Видовете източници на правото се подреждат според няколко класификации:
1.
В зависимост от правната система:
1.1. Източници на международното публично право – те са първични (международни договори, международни обичаи и принципи на международното публично
право) и производни (актове на международни организации).
1.2. Източниците на правото на ЕС (Европейския съюз) биват вътрешни и
външни. Вътрешните съдържат норми, които действат в пространството на ЕС и на
територията на страните-членки. Те могат да бъдат първични – учредителните договори на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, или производни – актовете, приемани
от органите и институциите на ЕС впоследствие. Външните източници на правото се
състоят от правни норми, засягащи отношенията на ЕС с трети страни.
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1.3. Източници на националното право на отделните суверенни държави – те
биват много на брой и се намират в сложни взаимоотношения; подредени са в йерархия. Действат като система и се допълват. Могат да се класифицират както следва:
конституционни, създавани от законодателната и изпълнителната власт, съдебни, недържавни.
Част от източниците на международно право и на правото на ЕС се интегрират в националното право, въпреки че трите формират отделни самостоятелни правни системи.
2. Според ролята си в системата на правото:
2.1. Основни – тези източници, които са създадени от централен държавен орган и са типични и важат в цялата правна система. Те имат ясно установена юридическа сила. Примери – Конституцията, законите и подзаконовите нормативни актове
на изпълнителната власт.
2.2. Субсидиарни – източници, допуснати в правната система, за да подпомагат
основните източници. Юридическата им задължителност не е безспорна и имат локално или персонално действие в рамките на правната система. Примери – съдебната
практика, правната доктрина.
3. В зависимост от вида правни норми, които съдържат:
3.1. Първични източници на право са тези, които съдържат първични правни
норми – норми, чието действие е насочено към поведението на хората. Повечето
правни източници са от този тип.
3.2. Вторични източници на право са тези, които съдържат вторични правни
норми – норми, чието юридическо действие е насочено към първичните норми – променят или отменят юридическата им сила.
4. Според мястото им по отношение на законите:
4.1. Надзаконови – Конституцията; интегрираните в българската правна система източници от правото на ЕС; международните договори, ратифицирани от Народното събрание.
4.2. Законите – най-важните източници на право в съвременните правни системи. Те регулират основните обществени отношения.
4.3. Подзаконови източници са всички останали, предимно нормативни актове
на изпълнителната власт – правилници, наредби, инструкции.
Йерархията се поддържа от съответни юрисдикции – Конституционен съд за
съответствието между законите и надзаконовите източници и Върховен административен съд – за законите и подзаконовите източници.
5. В зависимост от това дали съдията е длъжен да приложи нормата, субсидиарните източници на правото се делят на:
5.1. Преки – съдията е длъжен да приложи нормата.
5.2. Непреки – не съществува юридическо задължение за съдията да приложи
нормата, но може да я използва като част от своята аргументация.
6. Според начина им на външно изразяване:
6.1. Неписани източници на правото – възникват най-рано. Правните обичаи се изразяват в трайно повтарящото се поведение на хората. Пример – английската конституция.
6.2. Писаните източници на право се представят на хартиени актове. Те са общоприети като официални и автентични.
6.3. Дигиталните източници на правото са нова форма на изразяване на източниците на правото. До момента не са официални, но има тенденция да станат такива,
поради удобствата и улесненията, които предлагат.
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Запознаване със значението на термина „източници на правото“ в различните му
аспекти позволява на даден субект да бъде наясно с начините за пораждане и съществуване на правото. Обогатява се и базата познания в областта на правната философия
и социология; добива се компетентност по отношение на различните източници и
връзките помежду им. Също така се придобива представа за пътя, по който се установяват правните норми като задължителни правила за спазване от всички. Това води до
по-пълно разбиране на подсистемата на правната система в българската държава в национален и международен план.
Литература:
1. Ташев, Росен. Обща теория на правото. С., 2010
2. www.bg-pravo.com
3. www.pravoto.net
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ПРОГРАМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА
АКТИВНОСТ
Иван Стефанов Батаков
Бургаски свободен университет

PROGRAM FOR MONITORING USER ACTIVITY
Ivan Stefanov Batakov
Burgas Free University
Отличен доклад от Студентския съвет на БСУ
Abstract: Information security and user data protection are key areas in the contemporary
highly connected network environment. The present paper presents an application
examining the possible security breaches and identity theft in Windows-based systems.
Key words: information security, data privacy, user activity tracking, keylogger.
1. Увод
Нарушенията на информационната сигурност са сериозен проблем в съвременния свят. Наличието и разпространението на злонамерен софтуер (malicious software,
malware) е проблем от десетелетия, Malware е кратка форма на злонамерен софтуер.
Malware е програма, предназначена да зарази компютърната система без собственикът
да бъде информиран.
Nай-често използваните видове Malware са следните:
1. Троянски кон – Троянски вирус или троянски кон е една от често срещаните
видове злонамерен софтуер, троянският вирус се използва най-вече за да контролира
компютъра на жертвите, а не заразяване или унищожаване на файлове. Троянски кон
веднъж инсталиран в компютъра може да даде на един хакер пълен достъп до вашия
компютър. Троянските коне са една от най-опасните форми на злонамерен софтуер.
2. Компютърен вирус – компютърният вирус е злонамерена програма, която е
развита за да заразява компютри, след като зарази компютъра той се репликира или се
възпроизвежда. Вирусът е точно като паразит и се нуждае от друг хост за да се прикрепят към тях и да ги заразят.
3. Червеи – Те са почти като компютърните вируси, но единствената разлика
между тях е че те не се нуждаят от друг хост, за да прикрепя към друг компютър .
След като червеят инфектира компютъра, той се възпроизвежда. Компютърните червеи са заплаха за големите компютърни мрежи.
4. Keylogger – Xардуерно или софтуерно устройство, което следи всяко натискане на клавиш, екранни снимки, чатове и т.н. и ги записва на компютъра. Програмата
не изисква физически достъп до компютъра на потребителя. Всяко лице с основни
познания за компютрите може да използва Keylogger.
5. RATS - RAT е съкратено от „Remote Administration Tool“ (Инструмент за отдалечена администрация) той е един от най-опасните видове злонамерен софтуер.
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6. Той е много сходен на троянският кон. След като RAT-a бъде инсталиран на
компютъра нападателя може да направи почти всичко, като например инсталиране на
Keylogger , изключване на компютъра, заразяване на файлове и т.н..
7. Adware – Adware е кратката форма на реклама, подкрепена от софтуер.
Adware е обикновено предназначен за показване на реклами на вашите компютри .
Въпреки това някои от тези adwares може да съдържа вредните вируси и шпионски
програми, които могат да навредят на вашия компютър .
Това са най-честите форми на Malware, сега ще обърнем внимание на програмите за записване на потребителската активност (Keyloggers).
2. Програми за следене на потребителската активност
Keyloggers могат да бъдат класифицирани в два основни вида:
1. Хардуерен Keylogger
2. Софтуерен Keylogger
2.1. Хардуерен Keylogger
Той се използва за записване на натиснатите клавиши, keylogger-а се включен
между щепсела на клавиатура и USB или PS/2 порт гнездо, също работят и с PS/2
клавиатури , както и USB клавиатури.
Хардуерният Keylogger е точно като нормално USB устройство или която и да е
друга компютърна периферия, така че жертвите никога не може да се съмняват, че
това е Keylogger. Всеки хардуерен keylogger има някаква вградена памет, която съхранява натиснатите клавиши.

Горните снимки показват как се инсталира hardware keylogger.
2.2. Софтуерен Keylogger
Софтуерът за записване на натиснатите клавиши (често наричан Keylogging) е
инструмент за диагностика, използван в разработката на софтуер, който улавя клавиши на потребителя. Тя може да бъде полезна да се определи източника на грешки в
областта на компютърните системи и понякога се използва за измерване на производителността на служителите на някои технически задачи. Понякога се прилагат за ро181
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дителски контрол над децата си. Такива системи са също изключително полезни за
прилагането в закона и шпионаж – например осигуряване на средства за получаване
на пароли или ключове за криптиране и по този начин се заобикалят други мерки за
сигурност. Въпреки това, кийлогърите са широко достъпни в интернет и могат да се
използват от частни лица.
Хората, които инсталират кийлогъри, са заинтересовани от вашата информация.
След като те я имат, те могат да откраднат самоличността на потребителя и съсипе
кредитният му рейтинг, който след това може да отнеме години и пари, за да изчисти
името си. Хората също могат да инсталират тези устройства за индустриален и търговски шпионаж, да откраднат плановете на друго дружество за нов продукт и др.
3. Разработено приложение
Програмата, която аз съм създал има следните възможности:
1. Записва всички натискания на клавиши (както и клавиатури със допълнителни бутони).
2. Създава нов запис на интервал от време.
3. Използва Windows Hook вместо GetAsyncKeyState функцията за да бъде с
пъти по лека на процесора и по-труда за улавяне.
4. При запис на нов файл автоматично старият се качва на външен ftp сървър с
датата на записване и час като име.
5. Stealth функция за да не се вижда активният прозорец на програмата.
По-важни части от кода:
int
WINAPI
WinMain(HINSTANCE
hInstance,
HINSTANCE
hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
//stealthmode(); // remove it to hide the console
(махнете коментара за да активирате stealth режим)
std::cout << "KeyLogger DEMO" << std::endl;
std::cout << "Capturing keys: active" << std::endl;
filenmr();

// declaring filenmr

HHOOK keyboardHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL,
keyboardHookProc, hInstance, 0); // windows hook
MSG msg;
SetTimer(NULL, 0, 10000, (TIMERPROC) &repeat); //
timer on 10 minutes for example
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
BOOL WINAPI UnhookWindowsHookEx(HHOOK keyboardHook);
return 0;
}
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Примерен лог файл:

Хората, които инсталират кийлогъри са заинтересовани от вашата информация.
След като те я имат, те могат да откраднат самоличността на потребителят и съсипе
кредитният му рейтинг, който след това може да отнеме години и пари, за да изчисти
името си. Хората също могат да инсталират тези устройства за търговски шпионаж да
откраднат плановете на друго дружество за нов продукт.
4. Заключение
Разработеното приложение може да се използва при тестване на сигурността на
компютърни системи (penetration testing), при изследване на уязвимости в използвания софтуер, прогнозиране на възможни заплахи и оценка на риска по отношение на
информационната сигурност.
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ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ
КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ (2011-2015 Г.)
Велина Росенова Славова
Саре Ибрям Смаил
Бургаски свободен университет

PRODUCTION AND EXPORTS OF CEREALS AND OILSEEDS IN
BULGARIA (2011-2015)
Velina Rosenova Slavova
Sare Ibriam Smail
Burgas Free University
Отличен доклад от Студентския съвет на БСУ
Живеем в XXI век, векът на забързаното ежедневие и технологиите. Всеки ден
ние – хората – се интересуваме от различни неща. Всеки от нас би искал да стъпи по
стълбичката на успеха и да се реализира. Може би много от хората се интересуват от
търговията в световен мащаб, от това какво внася или изнася България или някоя
друга страна.
Производството на зърнени култури е отговорна и сложна работа. Може би всеки от нас знае, че хората са се сблъскали с обработката на земя още преди хиляди години. В края на ХVI век интензивно започва да се развива манифактурното производство. По това време хората са нямали големи машини и са се трудили благодарение на
своите две ръце и добитък. По-късно възниква индустриалното производство. Основното постижение на тази революция е въвеждането на фабрични системи. Ръчният
труд е заменен от машини.
Днес селското стопанство е основен отрасъл за производството на растителни и
животински продукти за изхранването на населението и подпомагането на промишлеността. Основните отрасли на селското стопанство са растениевъдство и животновъдство. Растениевъдството обединява отглеждането на зърнени и фуражни култури, на
плодове, зеленчуци и трайни насаждения. Развитието на производството зависи както
от географското положение, така и от природните условия. Разбира се, влияние оказват провежданата икономическа политика и цените на международните пазари. Все
пак, зърнопроизводството е един от най-бързо развиващите се сектори в икономиката.
Докладът разглежда основните резултати от процеса на моделиране на някои основни култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. Тези пет култури
представляват 55% от използваната земеделска земя в България и над 90% от обработваемата земя. Резултатите от прогнозите показват, че продукцията от тези култури ще
запази своята възходяща тенденция и през следващите години. Това ще се случи благодарение на глобалната пазарна среда, на нарастващото търсене на зърнените култури и на сравнителните предимства на тези култури в България в сравнение с други
сфери и трайни насаждения.
Статистическите данни от 2011 г. сочат, че България е на 20-то място по производство на пшеница в света. През този период по отношение на производството на
слънчоглед страната ни се намира на 9-то място. По култури пшеницата остава най184
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масовата култура в България през последните 10 години, движейки се около 12 млн.
декара засети площи. При слънчогледа се забелязва плавно повишение на заетите площи до почти 8 млн. декара.
През последните няколко години производството на пшеница трайно се задържа
до над 4 млн. тона годишно. Една от основните причини е навлизането на нови и попластични сортове, а също така и съвременната техника при отглеждането на културите. Производството на пшеница през 2013 г. бележи ръст спрямо 2012 г. с 23,6%.
Прогнозните средни добиви от реколтата през 2015 г. показват, че средният добив на
пшеницата е около 520 кг от декар.
Ечемик
Производството на ечемик през 2013 г.се е повишило с 10,1% спрямо 2012 г.
Налице е трайна тенденция на спад на площите, като те достигат под 2 млн. декара
през 2012 г. Данните сочат, че засетите с ечемик площи през 2014 г. са в размер на 2,1 хил.
декара, което е с 9,3% повече спрямо предходната година. Средният добив от ечемик
през 2015 г. е около 470 кг от декар. Това показва, че 2015 г. е по-благоприятна
спрямо добивите от предходната 2014 г., през която средно от декар са прибрани по
420 кг пшеница и 390 кг ечемик. Средната цена на ечемика през 2012 г. е 360 лв. за
тон. През 2015 г. цената на пазара за тон ечемик е 260 лв. Всички тези данни показват,
че през всяка изминала година средната цена на ечемика бележи спад. В резултат на
този спад се налага земеделските производители да използват високодобивни семена,
торове и препарати за растителна защита, за да увеличат добивите си. Износът на
ечемик през 2014 г. се оценява на около 540 хил. тона, което представлява ръст от
42% на годишна база. Близо 80% от изнесените количества са насочени за трети страни, а едва малко над 20% за държави-членки на ЕС.
Таблица: Средна цена за тон ечемик 2012-2015 г.
Ечемик

Средна цена
за тон (лв.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

360

331

280

270

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”
Царевица
Стратегически важна в световен мащаб култура е царевицата, която бележи
плавен ръст в засетите площи до над 4,5 млн. декара. Производството на царевица
през 2013 г. спрямо 2012 г. бележи ръст от 59,4%. През 2014 г. производството на
царевица е 3 136 222 тона, което е с 14,5% по-високо от предходната година. Средната
изкупна цена на царевицата през 2014 г. е 265 лв. за тон. При тази култура също се наблюдава значителен спад в цените, като се има предвид, че цената през 2012 г. е
достигала 444 лева за тон.
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Таблица: Производство на основните зърнени култури
от реколти 2012-2013 г.
Реколтирани площи
Среден добив
Производство (тонове)
(ха)
(тона/ха)
Изме2012 г.
2013 г. 2012 г. 2013 г.
2012 г.
2013 г.
нение
1 185 007

1 314 288 3,760

4,189

Ечемик

191 432

197 464 3,458

3,691

Царевица

466 789

428 300 3,680

6,394

Пшеница

4 455 104 5 504 941 23,6%
661 932

728 836 10,1%

1 717 785 2 738 671 59,4%

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”
Най-добри показатели отчитат фермерите от Северния централен район на
България, именно на това се дължат и високите цени на земята, които достигат до над
2000 лв. за декар обработваема земя. Най-ниски добиви се отчитат в Югозападна и
Южна централна България, тук цената на земята достига до около 1400 лв. за декар.
През последните няколко години цената на земята се е повишила драстично. Повишава се и цената на рентата, затова фермерите са принудени да инвестират в земя, за да
могат да си позволят високите ренти. Разбира се, средната цена на земята е доста висока, затова трудно се възвръщат инвестираните средства. Нека не забравяме, че съществува огромна конкуренция между земеделските производители. Всеки се бори за
все повече и повече обработваема земя, в резултат на което по-големите земеделци не
оставят хляб за по-малките.
Пшеница
През последните години прякото потребление на пшеницата в България – за
брашно, фураж и семена – намалява. През 2009 г. вътрешното потребление е около 2,1
млн.тона. През 2014 г., обаче, е отбелязан огромен спад, като потреблението в страната достига едва около 1,7 млн. тона. Излишъкът, който е около 3 млн. тона, е изнесен
от страната. Много от зърнопроизводителите складират реколтата си. Ако тази тенденция на увеличаване на нереализираните запаси до 0,9 млн.тона се запази, през
2016 г. в България ще има толкова стока на склад, колкото е и годишният износ.
Съществува голяма конкуренция между България и чужбина. Производителите
от Черноморския район, известен още като житницата на Европа, са в остра конкуренция помежду си. През 2014 г. Русия има 22,2 млн. тона износ на пшеница, Украйна –
11,5 млн.тона, Казахстан – 6 млн. тона, а Румъния вече ни изпреварва, реализирайки
експорт от 4 млн. тона, докато Българя е изнесла едва около 3 млн. тона. Нека не
забравяме, че всички тези зърнопроизводители воюват за един и същи пазар, което
води до значителен спад в цените. Средната цена за тон пшеница през 2013 г. бележи
ръст спрямо цената през 2012 г. Но тази тенденция на растеж съвсем не се задържа,
през стопанската 2014 г. средната цена за тон пшеница е 280 лв. Тази цена остава
постоянна и през 2015 г. В конкуренция помежду си са и производителите от
Добруджа и Тракия. Добруджанската производителност за реколта 2015 г. надхвърля
600 кг от декар пшеница, докато в Тракия добивите в момента са около 330 кг за декар. Със своя добив на пшеница Добруджа е по-конкурентна дори от средноевропейските добиви.
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Таблица: Средна цена за тон пшеница 2012-2015 г.
Пшеница

Средна цена
за тон (лв.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

374

310

280

280

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”
Днес България е на 65-то място по износ, което е покачване с 4-ри места спрямо
2011 г.Анализите сочат, че сме на 12-то място в света по износ на пшеница, въпреки
малката площ на страната ни. Това е доста неочакван и любопитен факт за тези, които
не се интересуват от търговия. Водещите пазари, към които насочваме износа на пшеница са Испания, Италия, Румъния и Гърция. Най-добри цени получаваме от Ливан и
Египет – средно около 320 долара за тон. На всички водещи пазари бележим значителен ръст на пазарния дял, а в Португалия и Италия ръстът е над 100%. Конкуренти са ни Украйна, САЩ, Русия, като всички без САЩ, постигат по-добри цени от
българските.
Слънчоглед
Въпреки спада стойностното изражение на износа на слънчоглед е 25% през
2015 г., а това означава, че България продължава да е на второ място в света. Най-важните пазари, с които поддържаме взаимоотношения, са Португалия, Холандия,
Турция, Испания и Германия, като най-добри цени постигаме в Германия, показват
статистическите данни. С изключение на Германия експортните цени са около 600
долара за тон, което е близо до средните цени на пазарите, на които продаваме. Средната цена на слънчогледа в България през 2012 г. е достигнала 915 лв. за тон, през
следващите години обаче, цената спада драстично.
Таблица: Средна цена за тон слънчоглед 2012-2015 г.
Слънчоглед

Средна цена
за тон (лв.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

915

498

488

700

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”
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Рапица
Доскоро рапицата не беше толкова популярна сред българските земеделски производители. Но след присъединяването на България към ЕС тя започва да измества
някои от зърнените култури в различните региони на страната ни. От 2007 г. досега
засетите с рапица площи нарастват до около три пъти и половина. Поради същевременното повишение на средните добиви, увеличението на производството на рапица в
рамките на периода е още по-значително – близо шест пъти. Под влияние на благоприятните климатични условия, средният добив се увеличава с 11%, до 280 кг от
декар. През последните години средната цена за тон рапица варира от 700-800 лв. Износът на рапица за 2014 г. възлиза на около 500 хил. тона, при което се формират
крайни наличности от около 12 хил. тона.
Таблица: Площи, среден добив и производство на рапица,
реколти 2012-2014 г.
Изменение
2014-2013 г.
39,1%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Засети площи (хил. дка)

1 436

1 377

1 916

Реколтирани площи (хил. дка)

1 345

1 347

1 902

41,2%

Среден добив (кг/дка)

202

250

278

11%

Производство (хил. тона)

271

337

528

56,8%

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”
Заключение
От изнесените данни е видно, че добивите и общото производство от петте култури бележат положителна тенденция на нарастване на средните добиви. Общото търсене на зърнени и маслодайни култури се очаква да се задържи стабилно, което зависи
както от вътрешното потребление, развитието на сектор животновъдство, така и от
възможностите за износ.
Резултатите показват продължаване на доминиращата роля на тези пет култури
(ечемик, царевица, пшеница, слънчоглед и рапица) в земеделието на страната ни и независимо от минималния спад се оценява, че тези култури ще продължат да покриват
по-голямата част от обработваемата земя в България. Те ще формират и по-голяма
част от експортната стокова структура на страната през следващите години, но тяхната устойчивост ще зависи, както от стабилната световна пазарна конюнктура, така също и от вътрешната организация в стопанствата.
Литература:
1. http://www.iae-bg.com/wp-content/uploads/2014/01/1Report_CerealBaseline10.2013.pdf
2.http://www.sunoilbg.org/language/bg/uploads/files/documents__0/document_1b301f7eea0
a19a0f9213a3f5b8ed1d.pdf
3. http://www.agroportal.bg/Proizvodstvo,-targoviya-i-iznos-na-zarneni-kulturi-20140214/2079/news/

188

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Направление
ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ
(ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЖУРНАЛИСТИКА)

ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРАВО И ПОЛИТИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОТО НА СТРОЕЖ – ХАРАКТЕРИСТИКА
И НЯКОИ ПРАВНИ АСПЕКТИ
Браян Даниелов Златев
Русенски университет „Ангел Кънчев”

THE RIGHT OF CONSTRUCTION – CHARACTERISTICS AND
SOME LAW ASPECTS
Brian Danielov Zlatev
Abstract: The present report is aimed at acquainting its readers with the law charactaristics
and the set of problems of the restricted property right of construction, more known as
„superficies”. As we have already established in the current expose, this restricted property
right has a rich history, which dates back to the Roman Private Law that has been adopted
by a number of European Law systems, including the Bulgarian one and it has not lost its
actuality to present days.
Key words: property, right, construction, restricted, history
1. Исторически бележки
Суперфицията от латинската дума superficies, както и другите вещни права има
свое историческо развитие още от времената на Римската държава и е познато като
право върху чужда вещ – ius in re aliena. Нуждата от използването на увеличаващите
се вследствие на успешни завоевателни действия държавни земи довело до възникването й. Поначало правоотношението по повод суперфицията е имало за обект земи,
принадлежащи на Римската държава, неподлежащи на продажба и затова разкривало
публичноправен характер. Държавата отдавала на дългосрочен наем своите земи на
частни лица като в последствие им е било позволено да строят жилищни и стопански
сгради, както и да обработват предоставените им земи.1 Впоследствие такава практика

1

Проф. М. Андреев „Римско частно право”, стр. 267;
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е била наблюдавана и у частноправните субекти, възникнала най-вече от жилищните
нужди на населението, поради което правоотношението по повод суперфицията добило и частноправен характер.2
Суперфицията като особен вид договорно правоотношение представлявала наследяемо и прехвърляемо право на ползване от построения обект в течение на дълъг
период от време. Суперфициарното право е могло да бъде придобито по силата на
сделка, давност или легата. Суперфициарят е могъл да прехвърля, залага своето право
да го обременява със сервитутни права. Обаче при прехвърлителната сделка се изисквало съгласие на собственика на земята – принципът, който е възпроизведен в съвременото вещноправно законодателство.
Строителство върху отстъпената от Римската държава земя се е осъществявало
изцяло за сметка на наемателя (суперфициара), но той не придобивал правото на
собственост върху постройката. Суперфициарът е бил длъжен да плаща на собственика земелна рента (solarium), а също така данъците и други държавни вземания. Характерният и отличителният белег на суперфицията в Римското частно право е било правилото „superficies solo cedit”, означаващо „повърхността отстъпва на почвата”,
съгласно който всички обекти, трайно закрепени върху даден терен, стават собственост на собственика на земята. Носителят на вещното право на строеж получавал интердиктна защита от претора – interdictum de superficie, по подобие на интердикта uti
possidetis, срещу посегателствата от страна на трети лица.3 Ако владението върху
постройката е било отнето имал право да предяви actio de superficie (in rem)4, аналогичен на собственическия иск, utilis rei vindicatio. След като спорът бе решен в полза на
суперфициаря, владението му се възстановявало.
Суперфициарното право се прекратявало при изтичане на срока за неговото учредяване, при отказ от страната суперфициаря, при сливане, тоест когато суперфициарът е придобивал право на собственост върху земята. Интересен е фактът, че в
следкласическото римско право за собственик на постройката се е считал суперфициара.
С течение на времето множество европейски държави са реципирали римската
правна система. Римското частно право и по-конкретно неговото вещно право е било
същинско интелектуално достижение. В България за първи път правото на строеж е
било уредено в Закона за имуществата, собствеността и сервитутите (ЗИСС). Чл. 78 от
ЗИСС гласи, че всички постройки, посаждения и работи, които са направени отгоре
или отдолу на земята се предполагат да са направени от собственика с неговите
средства и принадлежат на него, докато не се докаже противното, без обаче да се
нарушават правата, които законно са придобити от трети лица. От разпоредбата
разбираме, че българският законодател е утвърдил правилото superficies solo cedit, но
и дава възможност за доказване на обратното. Съвременното българско вещно законодателство възпроизвежда този институт в Закона за собствеността (ЗС), и редица други закони.
Правото на строеж, според съвременното законодателство
За да може да се разбере идеята на вещното право на строеж, следва да разгледаме института на приращението, уреден в чл. 92 ЗС, който възпроизвежда древната
римска максима, посочена по-горе. Нашият законодател счита, че ако върху един не-

2

D. 43. 18. 2;
D. 43, 18, 1, 2;
4
D. 43, 18, 1;
3
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движим имот е трайно прикрепена сграда, построена с материали на друго лице, без
да има договор между собственика на земята и това лице, то по силата на приращението собственикът на земята ex lege става собственик и на построения обект. Защото
ако между тези две лица има договорно отношение – например договор за изработка,
и построяването се осъществи с материалите на собственика на земята, то по силата
този договор собственикът на земята ще стане собственик и на сградата. Също така,
ако едно лице извършва подобрения в своя имот със свои материали и средства, то
той присъединява към него своя собственост и обемът на неговата земя се увеличава,
то тук отново не действа приращението.5
И така следва да се направи извод, че собственикът на земята става собственик
на построеното, само когато този обект е бил построен със средствата на трето лице.
Но нормата на чл. 92 ЗС допуска възможността да се установи обратното, тоест, че
собственикът на постройката може да бъде и третото лице, с други думи – да се изключи приращението. Това може да се осъществи, ако собственикът на земята, упражнявайки правомощието си „разпореждане”, учреди ограничено вещно право на строеж
в полза друго лице (суперфициар).6
Суперфицията е регламентирана в чл. 63-67 от ЗС. Съгласно разпоредбата на
чл. 63, ал. 1 от ЗС собственикът на земята може да отстъпи на друго лице правото да
построи сграда върху терена му, като по този начин то стане собственик на постройката. Собственикът на земята също така може да прехвърли отделно от земята собствеността върху вече съществуващата постройка (чл. 63, ал. 2 от ЗС). Законът дава възможност собственост върху постройка, отделно от земята под нея, да се създаде и
чрез доброволна делба (чл. 63, ал. 3 от ЗС). По такъв начин земята юридически се отделя от построения обект. Не може да приемем, че между собственика на земята и суперфициара съществува съсобственост7, поради самия факт, че всеки един от тях черпи правото си от различни източници, двете права (право на собственост върху земята
и право на строеж) имат различно съдържание, а и целта на носителя на вещното
право на строеж е да стане изключителен собственик на постройката, а не тя да бъде в
режим на съсобственост със собственика на земята.
Титуляр на ограниченото вещно право на строеж може да бъде всеки субект на
гражданското право: държавата, общините, юридическите лица и гражданите.
2. Начини на придобиване на право на строеж
Как всъщност се учредява правото на строеж? То може да възникне по силата на
различни правопораждащи юридически факти (правни актове). Тълкувайки нормата
на чл. 55 от ЗС, установяваме, че тези придобивни способи могат да бъдат както
оригинерни (придобивна давност), така и деривативни (договори) и други законоустановени начини.8

5

Така Ив. Велинов „Придобиване на собственост чрез приращение и последиците му”;
сп. „Правна мисъл”; стр. 74;
6
Също така акад. Л. Василев „Българско вещно право”; стр. 452; Р. № 2660/78г. по гр.д.
№1672/78г.; I Г.О. на ВС;
7
Това е възприето и от акад. Л. Василев „Българско вещно право”; стр. 454;
8 В този смисъл е Р. № 679/67г. по гр.д. № 2077/66г.; I Г. О., „учредяване на правото на строеж
може да стане по всички възможни начини, предвидени в ЗЗД, ЗС или ЗН – сделка, завещание,
делба, дори и чрез търпими действия. В последния случай, този, който построил сградата за
себе си, ще стане неин собственик само по силата на придобивната давност.”
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В практиката най-често правото на строеж възниква по силата на договор – учредително правоприемство (конститутивна сукцесия). За да породи правните последици
договорът за учредяване на право на строеж следва да е облечен в определена форма.
И понеже има за предмет недвижим имот то съгласно чл. 18 от Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) следва да бъде спазена нотариалната форма. Неспазването
на законната форма води до порок в самия договор, а от там до неговата недействителност, съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, в резултат на което правоприемникът не става
титуляр на правото, а фактически владелец. Само, ако вещното право на строеж се учредява върху имоти частна държавна или общинска собственост – то достатъчно е да
бъде спазена писмената форма. В договора страните уговарят обема на предоставеното право, като площ, етажност (височина) и други параметри на бъдещата сграда се
определя между собственика на земята и бъдещия носител на ограниченото вещно
право на строеж. Важна особеност е, че този обем трябва да е съобразен с влезлия в
сила подробен устройствен план и архитектурния проект. Суперфицията обхваща само обектите, посочени в нотариалния акт. Договор за учредяване на право на строеж
подлежи на вписване в имотния регистър за да се даде гласност на това обстоятелство.
Възниква следният въпрос: какви последици настъпват, ако суперфициарът
построи в повече от предвиденото в договора? Щом уговореното между не се разпростира върху построеното в надвишени граници, то следва да се отговори, че автоматично ще влезе в силата приращението по чл. 92 ЗС – собственикът на земята ще
стане собственик и на построеното в надвишения обем9, ако то представлява според
строителните норми и правила самостоятелен обект.10 Няма значение по какви причини е станало това надхвърляне на границите на уговореното – например дори ако
строителното разрешение допуска построяване на повече етажи от уговорените в договора за учредяване на правото на строеж. И за да се елиминира неоснователно
обогатяване от страната на собственика на земята, той следва да плати обезщетение
на суперфициара по правилата на недобросъвестното владение – само по-малката
сума за направените подобрения – чл. 74 ЗС.
Освен чрез правна сделка, ограниченото вещно право на строеж може да се придобие и по давност.11 Като доказателство на това твърдение освен в чл. 55 от ЗС, можем да изходим и от разпоредбата на чл. 85 от същия закон, според който разпоредбите в Закона за собствеността относно придобиване на право на собственост върху
недвижим имот по давност важат и за придобиване по давност и на други вещни права върху такъв имот, каквото е и правото на строеж. Това са случаите, когато поради
определени причини ограниченото вещно право не е възниквало в патримониума на
приобретателя било то, че формата не е била спазена или собственикът на земята е
било друго лице, а не учредителят. Това означава, че приемникът става фактически
владелец на това право и в продължение на давностния срок, посочен в чл. 79 ЗС е
манифестирал съдържанието му. Самият срок започва да тече от деня на установяване
на владението и изтича на съответния ден (месец) на петата, респективно на десетата
година.12 Следва да се отбележи, че ако формата не е била спазена, то липсва въобще

9

В този смисъл е Р № 980 от 12.12.1994 г.;
Ив. Велинов „Придобиване на собственост чрез приращение и последиците му”; сп. „Правна
мисъл”; стр. 75;
11
Вж. проф. Г. Боянов “Вещно право”; стр. 258; 2014 г.; С. Розанис „Вещно право на строеж”,
стр. 18;
12
Георги Боянов „Вещно право”, стр. 315
10
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юридическо основание по смисъла на чл. 70 от ЗС, владелецът автоматично става недобросъвестен и след десет години би могъл да придобие правото на строеж по давност.13 Когато формата е била спазена, но праводателят не е бил собственик на земята,
тук вече е налице юридическо основание по смисъла на чл. 70 ЗС като ще трябва да се
вземе предвид добросъвестността у владелеца. Ако това е така, то последният след
изтичане на кратката петгодишна давност ще стане собственик на постройката и титуляр на правото да я държи върху чуждата земя.14 Възниква въпросът, какво би станало, ако бъде предявен петиторен (ревандикационен) иск срещу самия владелец на ограниченото вещно право на строеж след изтичане на давностния срок? В такъв случай
владелецът следва да направи възражение, за придобиване на това право по давност,
което означава, че собственикът ще ревандикира само терена, а постройката остава в
собственост на суперфициара, защото се включва в съдържанието на вещното право
на строеж.
Важно е да се отбележи, че за разлика от владелеца, държателят не може да придобие по давност ограниченото вещно право на строеж, поради липса на субективния
елемент (animus). Но ако той промени своето намерение (посредством intervesio
possesionis) и построи сграда върху имота на собственика, отричайки правото на собственост на собственика на земята върху построеното, признавайки му обаче собствеността върху земята, то очевидно, че лицето е станало законен владелец на ограниченото вещно право на строеж и в негова полза започва да тече придобивната давност.15
Както споменахме придобивната давност като способ служи за придобиването, както
на абсолютното право на собственост, така и за ограничените вещни права.
Като способ за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права,
придобивната давност е създадена в интерес на онези субекти, които са придобили
вещни права от несобственици или съществува порок в самия правен акт.
Други способи за придобиването на право на строеж са доброволната делба, завещание, конститутивни съдебни решения, административен акт. В последния случай
правото на строеж се учредява върху държавна – частна, респективно общинска –
частна земя, по силата на смесен фактически състав – административен акт плюс договора сключен между съответното лице и органа на местното самоуправление.
3. Правомощията, произтичащи от ограниченото вещно право на строеж
Веднъж учредено суперфициарът придобива няколко правомощия:
 да построи недвижим имот върху терен, който не е негова собственост
 да владее, ползва и да се разпорежда с новопостроената сграда
 да се ползва от терена, доколкото това е необходимо за използването на
сградата
3.1. Право да се построи сграда върху чужда земя
С учреденото му ограничено вещно право на строеж суперфициарът придобива
правото да построи сграда върху чужда земя. Строежът следва да се осъществи в
съответствие с подробен устройствен план, одобрен архитектурен проект16 и при спазването на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съответните

13

В този смисъл е Р. № 2351/57г., IV Г.О.:
С. Розанис „Частноправни хипотези”, стр. 18; вж. проф. П. Венедиков „Система на българското вещно право”; стр. 200;
15
Така проф. П. Венедиков „Ново вещно право”; стр. 201;
16
Така е според проф. Г. Боянов „Вещно право”; стр. 253
14
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подзаконови нормативни актове. Следва да се отбележи, че след построяване на сградата, правото на строеж не се погасява, а продължава да съществува паралелно с нововъзникнало право на собственост върху построения обект.17 Възниква въпросът от
кой момент следва да се счита правото на строеж за упражнено за да възникне суперфициарната собственост? Разпоредбата на чл. 67 ЗС е твърде лаконична и не дава отговор на въпроса. Според Върховния касационен съд, смисълът на понятието „упражняване на правото на строеж”, употребено в чл. 67 ЗС следва да се разбира изграждането на грубия строеж на сградата.18 Легално определение на термина „груб строеж”
намираме в параграф 5, точка 46 на допълнителните разпоредби на ЗУТ, съгласно
който „груб строеж” е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите
стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.
Едва след построяването на сградата в груб строеж, титулярът на ограниченото вещно
право на строеж придобива правото на собственост върху изградената постройка,
която може да бъде обект на разпоредителните сделки, до този момент суперфициарът може да прехвърля само ограниченото вещно право на строеж. Това правомощие следва да се реализира преди изтичане на петгодишния срок, посочен в чл. 67 ЗС.
3.2. Изключително право на собственост върху постройката
Това право е именно главната причина поради, която се учредява ограниченото
вещно право на строеж. Титулярът на правото има цел да придобие правото на собственост върху новопостроената сграда, респективно да се изключи приращението по
чл. 92 от ЗС. От момента, в който титулярът построи сградата в груб строеж, той придобива абсолютното право на собственост върху нея. В качеството си на собственик
той вече може да владее, да ползва и да се разпорежда със своята постройка, както и
да иска от всички други лица (включително собственика на чуждата земя) да се въздържат от въздействие върху нея.
3.3. Правомощие да се ползва чуждата земя
В обхвата на това правомощие попада възможността суперфициарът в качеството си на собственик на новопостроената сграда да използва чуждата земя, доколкото е
нужно за да използва постройката си. Това негово правомощие е регламентирано в чл.
64 от Закона за собствеността. Суперфициарният собственик може да ползва мястото
за построяване на сграда в него и за достъп през него до сградата, а също така за
задоволяване на обикновени домакински нужди. Той не може да ползва останалата
част от мястото, като го превръща в зеленчукова, овощна или цветна градина или да
загражда част от това място, защото тези действия ограничават правото на собственост на собственика на мястото, което противоречи на чл. 64 ЗС.19
4. Правопрекратяващите юридически факти
А) Способите за прекратяването на правото на строеж са също толкова различни,
колкото са и при неговото учредяване. Единият от тях е, когато изтече срокът, за
който е учредена суперфицията – чл. 65 ЗС. Поначало правото на строеж е безсрочно,
но законодателството дава възможността то да бъде учредено за определен срок. Този
срок следва да фигурира в договора между собственика на чуждата земя и суперфициара. След изтичането му, всичко, което е построил суперфициарът отива в полза
безвъзмездно в полза на собственика на земята.

17

Така проф. Г. Боянов „Вещно право”; стр. 253
ТР № 1/2011г.; т. 1;
19
Р. № 660/66г., I Г. О.
18
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Б) Друг правопрекратяващ юридически факт на правото на строеж, посочен в
чл. 67, ал. 1 от ЗС е свързан с бездействието на носителя на правото на строеж.
Упражняване на субективните вещни права е свързано с активно поведение на техния
титуляр. Така и при субективното вещно право на строеж неговият носител има право
да построи сграда върху чужда земя и да придобие собствеността на постройката,
както и да ползва земята в рамките на необходимото за пълноценното ползване на постройката. Не се ли завърши в петгодишния срок сградата до покрив, правото се погасява занапред. Възниква въпросът откога всъщност започва да тече този петгодишен
срок? Съдебната практика приема, че давностният срок по чл. 67 следва да започне да
тече от момента, в който суперфициарът е имал реалната възможност да извършва
строителни дейности.20 Течението на петгодишния срок не се преустановява (тоест не
започва да тече нов срок), ако суперфициарът прехвърли правото си на трето лице.
Разпоредбата на чл. 67 ЗС е създадена в интерес на собственика на земята, защото все
пак той фактически не може да упражнява правомощията си пълноценно. Ето затова
нормата е вид „стимулатор” за суперфициара да упражни своите правомощия. Какви
последици настъпват след като правото на строеж се погаси? Щом то вече не съществува, по силата на приращението, собственикът на земята ще придобие всичко това,
което досега е построил суперфициарът, който обаче ще има правата на добросъвестния владелец по чл. 72 ЗС – тоест ще може да претендира за по-голямата сума за
направените подобрения в чужд имот, защото е придобил правото на строеж на валидно законно основание.21
В) Правото на строеж да се прекрати поради развалянето на договора с обратна
сила, във връзка с неизпълнение на договорното задължение по реда на чл. 87 ЗЗД.
Възможно е суперфициарът да не е построил сградата в уговорения със собственика
срок или да не е спазил предназначението на бъдещия обект (например уговорено е
било построяване на жилищна, а той е построил хотел). Щом договорът се анулира по
съдебен ред, то това рефлектира върху правното основание, настъпва принципът на
приращението на чл. 92 ЗС. Възниква въпрос как ще се третира суперфициарът за
направените подобрения в имота? Ако развалянето е настъпило по причина на виновното поведение на суперфициара, то той ще има правата по чл. 74 ЗС, в противен
случай, ако виновен е бил собственикът на земята, то суперфициарът ще има правата
по чл. 72 ЗС.22
Г) Чрез отказ също може да се прекрати суперфиция. Този отказ всъщност представлява едностранно волеизявление от страна на титуляра на ограниченото вещно
право на строеж. Понеже става дума за вещно право върху недвижим имот законът
изисква отказът да бъде извършен в писмена форма с нотариална заверка на подписа,
както и вписването му в имотния регистър.

20
Р. № 124/90г., IV Г.О.; ТР №1/2011г.; т. 2;
Обратното е прието в Р. № 1477/2006г. по гр.д. № 2141/2005г. на IV Б Г.О. на ВКС: „Началният
момент на петгодишния срок е издаване на административните актове за строеж, а не от фактическото започване на строежа – тоест с издаване на строителното разрешение. Действието, което изразява волята на лицето да упражни предоставеното му суперфициарното право, а именно
снабдяването със строителното разрешение.”
21
ТР №1/2011г.; На обратно мнение е д-р И. Дачев, според който „владелецът ще има правата
на недобросъвестен владелец, защото юридическото основание е отпаднало впоследствие по
негова вина. Той има не само право, но и задължение да завърши строежа в рамките на петгодишния срок”. вж. „Правен режим на подобренията в недвижими имоти”. стр. 293;
22
ПВС №6/74г.; Също така д-р И. Дачев „Правен режим на подобренията в недвижими имоти”.
стр. 300.
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Д) За разлика от ограниченото вещно право на ползване, суперфицията не се
учредява intuitu personae, тоест може да сменя своя титуляр чрез вещноправни транслативни актове, както и да бъде наследено. До построяване на сградата в „груб
строеж”, обект на прехвърлителната сделка ще бъде само субективното вещно право.
След построяването възниква обектът на суперфициарна собственост. Но чл. 66, ал. 1
препраща към чл. 33 ЗС, тоест преди да се продаде сградата, суперфициарът първо
трябва да я предложи на собственика на земята. И само, ако последният отхвърли
предложението, суперфициентът ще може да я продаде на трето лице.
Във връзка със законовото изискване на чл. 66, ал. 1 ЗС, възниква следният
въпрос обаче: актуална ли е днес тази разпоредба, като се вземе предвид, че в сегашно
време собствениците на незастроени терени учредяват право на строеж в полза на различни строителни фирми, които след построяване на обекта, която най-често представлява многоетажна жилищна сграда с обособени обекти в този случай апартаменти, които впоследствие продават на трети лица? Излиза, че фирмата всеки път преди
да продаде съответния обект първо трябва да го предлага на собственика на земята,
както го изисква чл. 66, ал. 1 ЗС и ако той откаже, тогава да го продаде на третото лице. Не можем да кажем, че разпоредбата е актуална в днешно време, защото създава
се едно неудобство по отношение на суперфициара и е безсмислена в конкретния случай. Тълкувателното решение № 45 от 1960 г. на ОСГК на ВС гласи, че в случай на
съществуващи две или повече отделни сгради на различни собственици, които са изградени върху общо място разпоредбата на чл. 33 не следва да се прилага. Върховният
съд приема, че съсобствеността върху мястото го прави обща част към сградите с оглед използването им, а отделната собственост върху всяка сграда дава право на притежателя и да се разпорежда с нея, без да спазва ограничението на чл. 33 ЗС. Мисля, че
ръководейки се от постановките на това решение, разпоредбата на чл. 33 ЗС няма да
се приложи по отношение на посочения проблем, което наистина ще облекчи положението на суперфициара.
При режим на етажната собственост, а тя ще възникне, когато строителната фирма продаде поне един апартамент, собственикът му ще може свободно да се разпорежда с него без да е нужна разпоредбата на чл. 33 ЗС, като тук отново се връщаме
към горепосоченото решение.
Мисля, че разпоредбата на чл. 66, ал. 1, респективно чл. 33 ЗС, безусловно би
могла да се приложи, когато строителната фирма продава цялата сграда на трето лице.
Също така ако правото на строеж е било в режим на съсобственост, като след построяването на обекта, всичките съпритежатели на правото стават съсобственици на сградата. Ако единият от тях реши да продаде идеалната си част от сграда, респективно от
правото на строеж, той ще трябва да го предложи първо на останалите съсобственици.
Действащата и нормативна база не дава изчерпателна и непротиворечива уредба
на въпроса за приложимостта на чл. 33 ЗС. По отношение на този проблем е добре да
се извършат определени законодателни промени с цел да се избегне тази неяснота за
приложението на чл. 66, ал. 1, респективно чл. 33 ЗС засягащо прехвърлянето на
собственост върху постройка.
5. Заключение
В заключение следва да отбележа, че правото на строеж, като едно от ограничените вещни права води своето начало още от най-дълбока древност и е било винаги в
интерес на римските юристи. През различните епохи новосъздалите се европейски
държави взаимствали голям обем от техните юридически шедьоври. В настоящия
доклад разкрихме и философията му в сегашно време, а именно – да се направи
отклонение от древноримското правило „superficies solo cedit”, тоест да се изключи
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приращението, видяхме основната цел, преследвана от титуляра – да придобие абсолютното право на собственост върху изградената от него сграда в чуждия имот, неговите правомощия, както и някои аспекти на проблематиката, касаеща уредбата на
правото в съвременното законодателство. Правото на строеж винаги ще заема своето
централно място в безкрайната материя на вещното право. Правното и практическо
значение на суперфицията винаги е било от огромен интерес за юристите от времената на Улпиан до ден днешен.
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АРТЖУРНАЛИСТИКАТА В КНИГАТА НА ИВА ЙОЛОВА
„ПО ДУМИТЕ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ” (2015)
Мария Недева
Бургаски свободен университет

THE ART JOURNALISM IN IVA YOLOVA’S BOOK
“BY THEIR WORDS YOU WILL KNOW THEM”(2015)
Maria Nedeva
Burgas Free University
Abstract: Proposed text problematizes 45 art journalistic portraits of prominent Bulgarian
intellectuals in Iva Yolova’s book “By their words you will know them” (2015)
Key Words: art journalism, journalistic portrait, intellectuals, cultural anatomy of the 20th
and 21st century.
Дебютната книга на артжурналистката Ива Йолова „По думите ще ги познаете”
с подзаглавие „Срещи с 49 майстори на словото и изкуствата” (2015) на издателство
„Enthusiast” е категорично доказателство, че артжурналистиката е не само медиатор
между световете на изкуството и медийните пространства, но и опитен навигатор в
тях. Книгата е панорама на интелектуални присъствия в различните изкуства. Тя конструира 49 портрета, целта на които е да бъдат интимизирани творците, да се откроят
черти, които малко хора имат възможност да опознаят.
На фона на политическите, социалните и психологическите колизии на времето
се изрязват профилите на артстроителите на националната ни култура. Визуалният
пласт в книгата – материали и фотографии от личните им архиви, както и тези от архива на журналистката, уплътняват фактографския контекст на книгата. Наративът
непрекъснато аргументира своята автентичност, поради личното познанство на авторката с преобладаващата част от героите на творбата. Дългогодишната й практика в
артжурналистиката пресича техните пътища и завързва трайни приятелства.
Специфичното в тези текстове е, че самите портрети са изградени многопластово – и като значими обществени роли на персонажите (върхове на българското литературно, театрално, филмово, изобразително и приложно изкуство), и като дълбокочовешко и характерологично, но обединено от отдадеността на таланта към професията. Както споделя самата авторка, в своите формални и неформални интервюта и разговори тя ги е срещнала „по пътя си на журналист, а по-късно и на приятел”
(електронна публикация).
Друг аспект на този, както го наричат, „калейдоскоп от портрети”, е че журналистическата оптика ги улавя „като стойност в моята собствена нравствена стълбица”
(електронна публикация). Гражданската позиция на Ива Йолова апелира към паметта
и интелектуалния отпечатък на тези, които вече ги няма, а тези, които са още сред нас,
трябва да бъдат чути.
Личната мотивация на журналистката Йолова се прочита чрез нейната биография. Именно тя разбулва и доизяснява труднозабележимите специфики и детайли в
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тази книга. Работила в три всекидневника, което шеговито определя като „динамика –
заради лудата динамика и други особености на медийния ни бит”, тя е носителка на
много награди – през 2013 година, приза златна монета „Писменост”, връчен й от
Съвет на европейската научна и културна общност за активна журналистическа
дейност в научната сфера, приза на Нов български университет, две отличия на Националния конвент на експертите, две награди от „Салона на изкуствата” в НДК, няколко от изданията, в които е работила.
Книгата откроява още един пласт – високия й професионализъм. Още в 70-те години на ХХ-и век Йолова работи в културния отдел на в.”Народна младеж” и се
отличава като негов артистичен репортер. През 90-те завежда културните отдели на
в. „Труд” и по-късно – на в. „Преса”, създава седмична културна притурка „Арт –
Труд”, както и дългогодишната организация на конкурса „Златният ланец”.
Портретният сборник е пионерска работа и структурира един общ портрет на поколения творци от ХХ-и и ХХІ-и век, като и образът на интелектуалеца от Източна
Европа в този период. Една от най-стойностните страни на книгата е, че прехвърля
мостове на приемствеността между големите творци и тези, които идват след тях,
учейки се от примера им. Книгата установява връзка между минало и настояще, тоталитаризъм и демокрация.
Посланието на Ива Йолова е, че едно общество, което не познава собственото си
изкуство, не може да се самоидентифицира, и още, че „отговорите на актуални днес
въпроси се крият в миналото” (електронна публикация). Особеното в случая е, че за
творците тук не се говори „суетно, патетико-апологично – като най-високо постижение на творящия човешки дух изобщо” по думите на Людмила Стоянова, както и по
маниера на масовия печат, който ги интимизира или скандализира. (Стоянова, 2003,
с.6) Не може да се отрече, че Йолова наднича зад кулисите, в репетиционните, в
лабораторията на гримьорни, ателиета, в бохемската атмосфера на клубовете и кафенетата. Текстът засилва усещането, че опитната артжурналистка ловко се приплъзва
между премълчаното и афишираното, между изкуствоведския анализ и баналното
клише от жълтите хроники.
Портретите са изваяни с професионална компетентност, литературно майсторство и сугестия, докосваща интимния човешки свят на писателите Валери Петров,
Йордан Радичков, Ивайло Петров, Павел Вежинов, Мирон Иванов, Виктор Пасков,
Дончо Цончев, Генчо Стоев, Антон Дончев, както и поетите Константин Павлов,
Христо Фотев, Стефан Цанев. Не са пропуснати и големите поетични присъствия на
Елисавета Багряна и Никола Вапцаров, и върховете на българската белетристика
Йордан Йовков и Димитър Димов. До тях се нареждат критиците Тончо Жечев и
Петър Увалиев. Фалангата на художниците се начева с харизматичния Жул Паскин и
се продължава от Светлин Русев, Любен Зидаров, Емил Стойчев, Борис Димовски, от
скулпторите Румен Скорчев и Александър Дяков.
Галерията се допълва от оперните легенди Борис Христов, Райна Кабаиванска и
Николай Гяуров. Особено пространно е отразено българското кино чрез портретите
на Апостол Карамитев, Катя Паскалева, Тодор Колев, Невена Коканова, Иван Андонов, Григор Вачков, Стефан Гецов, Георги Георгиев-Гец, Георги Парцалев, Георги
Калоянчев, Любомир Кабакчиев и сценариста Анжел Вагенщайн. Портретите приютяват класиците на българския театър – актьора Константин Кисимов и режисьора
Крикор Азарян.
Особена оригинална е композицията на книгата, оформена триделно – докато
при първата част липсва заглавие, втората и третата са озаглавени съответно „Особен
поглед” и „Познати и непознати”. Имената на отделните портрети изграждат един
надреден смислов контекст – портретът на В.Пасков е онасловен „Животът като джем
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сешън”, на К.Паскалева – „Една ранима скитница в изкуството”, на Т.Колев – „Опасният чар на Адама”, на Н.Коканова – „Киновойните на хубавата Невена”, на К.Азарян –
„Азарян, едно дете на Чехов”, на Хр.Фотев – „Литургия за поета на морето”, на
К.Павлов – „Оптимистична елегия за гордото мълчание”, на Н.Гяуров – „Николай от
планината на Орфей”. С особен артистизъм е подбрано заглавието „По думите ще ги
познаете” – парафраза на библейското „По делата ще ги познаете”.
Впечатляваща при Йолова е симбиозата между професионално майсторство и
широк диапазон на културните траектории – завършва Френската гимназия във
Варна, журналистика – в Софийския университет и специализация по кинодраматургия в НАТФИЗ. Тя е представител на българския журналист, работил в двата исторически периода – тоталитаризма и демократичния преход, попаднала под ударите на
наказателните процедури на соц-а заради скандалното интервю с Б.Димовски и
Р.Ралин за свободата на младежката реализация. В свободния печат след 1989 г. владеенето на чужди езици й помага да отразява международни писателски срещи, да
участва във вестникарски екип, интервюирал знаменити световни автори.
Какви журналистически задачи е преследвала авторката личи ясно в нейната
констатация: „Познавах лично (и имах шанса да познавам сега, в годините на нови
обезценки) повечето от героите в тази книга. И не само покрай вестникарските интервюта и поводи в журналистическата практика. А от приятелства и срещи, компании на
маса и домашни сбирки, изповядани гняв или болка, терзания и самота. Порових още
в биографии и автобиографии, стари рецензии, разговори с колеги, за да ви ги покажа
по-истински, негримирани. И днес чуваме за много от тях по нещичко от жълтите
хроники – кой с кого се скарал, с кого се развел или разлюбил, щедро поръсени с всякакви пикантерии... Потиска ме това. Защото талантът и неговите демони не можеш
да обезличиш до дреболии и човешки слабости.” (Йолова, 2015, с.7)
В богатата фактология ние се срещаме с личността, с нейния хабитус, ценностна
скала, контакти със заобикалящия свят. Защото, както твърди Борисова: „През призмата на портрета на една личност се гради типологията на обществото, търсят се измененията на образа на времето. Сама по себе си личността е обект и субект на Историята – документ и участник в нейното случване.” (Борисова, 2007, с.199)
„По думите ще ги познаете” е пределно диалогична книга, изградена върху разговори /„някои по-биографични”, „други – насочени към проблеми от днешния ден”/,
запечатали „психологията, греховете и надеждата на времето, в което живеем”.
(Йолова, 2015, с.7) На днешните поколения Йолова завещава галерия от културтрегери със сложна и противоречива същност – „А между премълчаното и патетичното, изречено за тях, между професионалните анализи на критиката и блудкавите клишета от
жълтите хроники, се губеха нюансите на личността. Опитах се да ги уловя тях – криволиците по пътя, неудовлетворението и сладките мъки на славата, любовта и терзанията, завистта и презрението, иронията и самоиронията”. (Йолова, 2015, с.8) Това
обяснява факта защо текстът е прорязан от цитати, сентенции, любими фрази на нейните събеседници, което разкрива пред читателите дълбините на тяхната духовност.
За Виктор Пасков тя пише: „Чепат по нрав, Пасков беше благословен от Бога с
много дарби. Пееше майсторски оперни арии и свиреше Бийтълс, джаз. Когато „набереше” настроение, можеше с часове да редува арии на Борис Годунов, Дон Базилио
или Фалстаф с хитовете на Джон Ленън или музикални парчета на Чарли Паркър.
Рецитираше в оригинал на немски „Фауст” и Дюренмат.” (Йолова, 2015, с.10) За нас
остава незабравима констатацията на дисидента и космополита Пасков: „Аз съм роден
скитник...Аз съм се развивал, ограмотявал, култивирал или катастрофирал под много
небеса.” (Йолова, 2015, с.15)
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Как бихме могли днес, тези, които я познаваме, а още по-малко, тези, които не са
я познавали, да разберем едно от вълнуващите присъствия в българското кино на ХХ-и
век – Катя Паскалева, ако Йолова не оповести предсмъртните й думи в болницата в
Лозенец: „Аз играя последната си роля на актриса, поставена пред изпитанието дали
ще удържи да размие границата между реалността и условността... И премиерата...
всъщност е финала на спектакъла живот”. (Йолова, 2015, с.26)
Невъзможно е да осмислим докрай делото на Тодор Колев без оценката на чуждата критика на световния фестивал на комедийните филми в Гренобъл при връчването на специалната награда на журито: „Когато от световното кино си отиде Виторио
де Сика, помислихме, че с него си е отишла елегантността на комедията. Но дойде
един човек от една далечна източна страна, като че ли да ни покаже, че това все още
съществува някъде.” (Йолова, 2015, с.34)
Като комета на българския филмов небосклон заблестяват красотата и финеса на
голямата актриса Невена Коканова. Ето как ни припомня това Ива Йолова: „Вие ме
развълнувахте”, казва на червения килим в Кан прочутият френски писател Андре
Мороа и галантно й целува ръка. На най-престижния кинофорум в света през май
1963 г. /.../ „Тютюн” на Никола Корабов е включен елитния конкурс редом с 25
други заглавия, сред които филми на Ермано Олми и Питър Брук. Коканова тогава е
само на 23 години.” (Йолова, 2015, с.37)
За да разберем смисъла на тиражираната от медиите за тази книга фраза „културна анатомия на ХХ-и и ХХІ-и век” е необходимо да се гмурнем в опасните подводни течения на културната периферия. И едно от ценните свидетелства на книгата е, че
показва интелектуалеца от културната периферия. Като рефрен в нея звучи „Така е по
нашите географски ширини”. За Коканова журналистката казва: „Ако беше родена в
други географски ширини, хубавата Невена би предизвикала „Троянски войни” в режисьорските съперничества... Но пътят на Коканова към чуждия екран е отрязан веднага. Тя трябва да избира – или родното кино, или съдбата на невъзвръщенка.”
(Йолова, 2015, с.43)
Ерудираният и изтънчен актьор и режисьор Иван Андонов остава в нашите представи със своите откровения: „Аз съм щастлив човек, защото винаги се занимавам с
това, което обичам, а аз обичам много неща.”, казваше някога Иван Андонов. Това бе
неговият начин да обясни трудносмилаемото за тези географски ширини съчетание на
дарби и изкуства в една личност. Актьор, обичан и от сцената, и от екрана, кинорежисьор, сценарист, автор на анимационни филми, художник – и във всяко от изброените
поприща с национални и международни признания и отличия.” (Йолова, 2015, с.45)
Тежката житейска съдба на арменеца от Пловдив Крикор Азарян горчиво е
обобщена: „В историята на видни наши личности от литературата и различните изкуства неведнъж съм откривала труден старт, детство в материални и какви ли не още
житейски лишения. По тези географски ширини, това като че ли е логична зависимост.” (Йолова, 2015, с.56)
Един от най-атрактивните портрети е посветен на митолога на Бургас – поетът
Христо Фотев. Неговият живот журналистката вижда така: „Сюжет от антична драма
или страстен латиносериал – не напомня ли интимният свят на мнозина гении за тези
две крайности!” (Йолова, 2015, с.65) В портрета умело е вплетен спомен за нейния
журналистически дебют, когато първата й командировка е в Бургас, за да интервюира
двете легенди на морския град – поета Христо Фотев и художника Гeорги БаевДжурлата. Само артжурналистка с особен усет към артистичния климат на определен
топос може да коментира по следния начин: „Спомням си усещането за живителен
морски хоризонт, висок и безкраен, след разговорите си с Фотев – аристократичен, артистичен, ироничен.” (Йолова, 2015, с.66) Тя разкрива обаянието на неговата личност,
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прецитирайки любимите му фрази: „Морето може да бъде навсякъде, стига човек да
го носи в себе си. Трябва самият ти да си море” – за това се учил от делфините, които
никога не се борят с него. „Виждал ли е някой делфин, унищожен от тайфун? – питаше риторично и си отговаряше: - Не, но хора – да.” Признавал е, че морето съществува във всичко, което прави. Дори в стихотворения, на пръв поглед нямащи нищо общо
с него, то „присъства там, на дъното” (Йолова, 2015, с.67)
Тези портрети пленяват, очароват и едновременно с това натъжават с горчивите
размишления за интелектуалците, живели по времето на тоталитаризма, създали шедьоври в изкуството, не благодарение на режима, а въпреки него. Вълнуваща е съпротивата им срещу ограничаването на свободата на човешкия дух, защото самото изкуство е свобода.
Артжурналистиката на Ива Йолова е не просто регистриране на историята на
българското изкуство от втората половина на ХХ-и и началото на ХХІ-и век, тя е поскоро дълбок срез на нашето общество с неговите уродливи и нелицеприятни страни,
с прецизни анализи, щастливи находки и внезапни снимки – своеобразни хроники за
нашите манталитети, вкусове и нрави, за преходното и вечното.
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ДОГОВОРИ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
Сева Тони Памикчиева
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

CONTRACTS FOR SOFTWARE PRODUCTS
Seva Toni Pamukchieva
Abstract: In the rapidly changing world of intellectual property law the contracts for
software products are playing a much more significant role, hence, they have a major
impact on the world economy. These products dictate the course of the everyday life of many
humans all around the globe. In the work at hand are analyzed some of the main problems
that arise for the Bulgarian legal system as a result of conclusion of these contrasts. What is
more, the legal regulations in both Bulgarian and international legislation.
Key words: Bulgarian, contracts, EU, intellectual, international, law, private, product,
property, regulation, software
Днес пазарът на интелектуална собственост и в частност на софтуерни продукти
все повече се разширява и заема една значителна част на световната икономика.
Взаимоотношенията, които се установяват между страните по такива сделки преминават границите на определена държава. Важно е да се подчертае, че става въпрос за
един от най-бързо развиващите се сектори на световната икономика, който до голяма
степен определя тенденциите в търговията в днешно време. Произведенията, предмет
на правата на интелектуалната собственост намират приложение в почти всяка сфера
на ежедневието и в този смисъл са част от обществените отношения и гражданския и
търговския оборот. Интелектуалната собственост, поставена в среда, освободена от
държавни граници, съществуваща и развиваща се в интернет пространството, практически не би могла да бъде ограничена от системата на определено национално право.
Взаимодействието между икономиката и технологиите и най-вече пазарът на иновации отдавна са изпреварили съществуващата нормативна регулация и правото в огромна част от случаите е принудено да догонва тези обществени отношения. Отчитайки важността на проблема правото следва да регулира обществените отношения по
адекватен начин, давайки необходимите правни квалификации и предоставяйки подходящи способи за правна защита. Така се създават комплексни социални и правни
проблеми, с които правото е предизвикано да се справи като най-важния регулатор на
обществените отношения.
Настоящото изложение ще е разделено на две основни части: Първата разглежда
правната регламентация на авторското право и видовете договори за софтуерни продукти според българското законодателство. Втората главна тема на изследване е международноправната регулация на договорите за софтуерни продукти.
На първо място в настоящото изложение ще бъде разгледана правната регулация
на авторското право в българската правна система и различните видове договори,
които имат за предмет правата върху обектите на интелектуалната собственост, в
частност авторското право върху софтуерни продукти. На второ място, способите за
защита на тези права в международен план – компетентен съд и приложимо право,
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правната регламентация на тези права в наднационалналните и общностните нормативни актове.
I. Първоначално следва да бъде изяснено какво представлява авторското право
върху софтуерните продукти. В българското законодателство се въвежда легалният
термин компютърни програми. По мое мнение обаче терминът компютърни програми, възприет от ЗАПСП не очертава в пълнота обектния състав на произведенията,
които се включват. Днес компаниите, които се занимават с произвеждането на подобен тип продукти не създават единствено програми, предназначени за компютри, а
имат за цел използването им от най-широк кръг технически устройства. Тези устройства имат различни икономическо и пазарно значение, което би следва да бъде отчетено. Терминът компютърни програми може да бъде възприет като точен единствено,
ако преди това се направи уточнението, че всякакъв вид технологичен хардуер следва
да бъде схващан от законодателя като компютърно устройство. Легалното понятие да
бъде тълкувано разширително, въпреки това софтуерни продукти описва по-точно
широкия набор от елементи, до които се отнасят договорите в настоящото изложение.
Правейки тази терминологична бележка следва да бъде очертана демаркационната линия между компютърните програми, респ. софтуерните продукти като обекти
на интелектуалната собственост и останалите, регламентирани в ЗАПСП и международните актове, намиращи приложение в България, обекти. Компютърните програми
несъмнено са специфичен обект на интелектуалната собственост, но в същото време
те са и изключително нов такъв. Това налага тяхното правно положение да бъде до голяма степен приравнено с това на вече съществуваш обект и този вид произведения да
попаднат в обсега на установена правна регулация. В този смисъл българското законодателство следва международноправната тенденция и най-общо поставя софтуерните продукти в категорията на литературните произведения. Това, разбира се обяснява с най-ясно изразената им близост с тази на произведенията на художествената
литература. Изясняването на този въпрос се характеризира с неголяма юридическа
стойност, а по-скоро е проблем от философска гледна точка. Поради това на него ще
бъде отделена кратка част от изложението. Смята се, че софтуерните продукти и
литературните произведения си приличат по това, че и в двата случа произведението
се създава на определен език. При компютърните програми това са програмните езици. Концептуално те приличат на конвенционалните езици и точно като тях определена „реч“ бива разпознавана от конкретен кръг субекти. Прехвърляйки се на плоскостта на технологиите по същия начин определен програмен език е разбираем за един
тип устройства и е предназначен за тях. Компютърните програми обаче са самостоятелен обект на правно регулиране от нормите на ЗАПСП.
Общата хипотеза е, че носител на авторското право може да бъде както юридическо, така и физическо лице. Но според приложимото законодателство съществуват
някои особености, които се разкриват по отношение на носителите на авторското право при компютърните програми. Според разпоредбите на ЗАПСП авторското право се
носи от работодателя, ако продуктът е създаден в рамките на трудово правоотношение и в трудовия договор със служителите не съществува изрична разпоредба, която
да дерогира диспозитивната норма на закона. Това специфично нормативно разрешение е обосновано от факта, че от една страна при изработването на един софтуерен
продукт участват екип от специалисти, които се заемат с изготвянето на различни елементи от обекта на авторското право. От друга страна, при сключването на различните видове сделки страна по тях е работодателят и възложителят договаря с негов представител, а не с конкретното физическо лице, което е натоварено със задачата за създаде този продукт. По този начин се улеснява преминаването на правата върху гото204
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вия продукт. На трето място, от трудовоправна гледна точка лицето, което работи по
трудово правоотношение извършва дейност за сметка на работодателя, следователно
всички плодове, продукт на труда на работника или служителя стават част от партимониума на работодателя.
Важен извод за значението на авторското право върху софтуерни продукти, на
който заслужава да се обърне особено внимание се свързва с обема от информация,
която обхваща авторското право. Готовият продукт – уеб сайт, мобилно приложение и
т.н. не представлява като цяло продукт на юридическото или физическото лице, което
го е създало. Софтуерното произведение е само рамката, формата, опаковката в която
съществува съдържанието, което се представя. Това съдържание всъщност дава „душата“ на готовия продукт. Софтуерният продукт без да е изпълнен с това уникално
съдържание не може да съществува сам по себе си, защото той е трибуната от която
се представя определена идея. Като страничен наблюдател, неспециалист по отношение на специфичните умения, необходими за създаването на един софтуерен продукт
е важно да си отговорим на въпроса Къде приключва творчеството на едната страна
по договора и къде започва творчеството на другата. Всъщност се наблюдава една
симбиоза между авторски права върху два съвършено различни обекта на интелектуалната собственост. Но те както е и в природата не могат да съществуват един без
друг, защото биха се обезсмислили.
Както вече беше подчертано договорите за софтуерни продукти имат голямо
значение от икономическа и правна гледна точка. В следващата част от изложението
ще бъдат разгледани някои основни правни характеристики за двата вида договори,
които имат за предмет права върху софтуерни продукти.
1) Първият вид договор, който ще бъде разгледан е договорът за поръчка на
софтуерни продукти. Тези отношения са регулирани в чл. 42 ЗАПСП, както и от разпоредбите на ЗЗД. Този вид договор може да бъде определен по правилата на чл. 42
ЗАПСП, които са общите правила, както и още по разпоредбите, посветени на договорите за поръчка или изработка, регулирани от ЗЗД. Общите характеристики на договора за поръчка на софтуерни продукти показват, че той е двустранен, консенсуален,
възмезден и в някои случаи формален. Страните по тези договори ще бъдат възложител и изпълнител. Предмет на договора е предоставянето на изключителните или неизключителните права за използването на произведението. В някои случай е прехвърлянето изцяло или на дял от авторското право. Следващият важен елемент на договорът е възнаграждението. Тук спецификата се определя от това, че ЗАПСП не съдържа
разпоредби, отнасящи се до възнаграждението при договори за компютърни програми
и заради това тук ще се прилагат правилата на ЗЗД. Чл. 266 създава задължение за поръчващия да заплати възнаграждение на изпълнителя, като се съблюдават правилата
за невиновна невъзможност и непълното изпълнение. Освен това, според чл. 36, ал. 1
ЗАПСП авторът отстъпва ползването на авторското право срещу възнаграждение.
Въпросът за авторското право е основен при разглеждането на договора за поръчка на софтуерни продукти. Последица от този договор е, че авторското право принадлежи на неговия създател, освен ако по уговорка на страните не се предвижда друго. Това постановява защитната клауза на чл. 42, ал. 1 ЗАПСП. Но в този случай
ЗАПСП дава правото на поръчващия да използва произведението без разрешение на
автора за целта, за която то е било поръчано. По този начин се създава гаранция за поръчващия, че ще може да упражни правата, които има по договора и изпълнителят
като титуляр на авторското право няма да може да го лиши от възможността да използва по предназначение създадения продукт, въпреки, че не притежава това право.
Дерогирайки тази диспозитивна хипотеза страните могат да се уговорят авторското
право да бъде изцяло прехвърлено върху поръчващия или между тях да се породи дя205

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

лова съсобственост и страните придобиват качеството на съавтори на произведението.
Тук е важно да се обърне внимание на една специфична характеристика на авторското
право, която дава особен облик на договорите за софтуерни продукти. Правото въвежда понятието изключителност на авторското право. Тази изключителност означава, че
единствено авторът може да извършва действия по използване на произведението.
Ограничаването се проявява както по отношение на срока за който се признава правото, така и по отношение на неговото упражняване. Изключителността на авторското
право намира най-голямо приложение по отношение на ползването на крайния продукт от трети лица, но с оглед фокуса на настоящото изложения този проблем няма да
бъде разглеждан. Той стои вън от договорните взаимоотношения между поръчителя и
възложителя и засяга техните права и законни интереси в качествено различен аспект.
В понятието изключителност, респ. неизключителност тук се влага значението за възможността на поръчителя, на когото не е прехвърлено авторското право в неговия пълен обем да използва по предназначение продукта. Чл. 36 ЗАПСП постановява, че
„Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в
договора, нито да отстъпва това право на трети лица. (3) Когато отстъпи на ползвател
неизключително право за използване на произведение, авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право върху същото произведение на
трети лица.“ Това означава, че се въвежда разграничение по отношение на правата,
които могат да бъдат преотстъпвани чрез договора. Ако договорът е сключен без
клауза за прехвърляне на авторското право и възложителят може единствено да се
ползва от произведението, то съществуват няколко възможни варианти. На първо място, ако страните не са уговорили специфична клауза, то авторското право ще с титуляр изпълнителя и възложителят ще има неизключителното право да използва продукта. На второ място, може да бъде договорено, че на възложителя няма да бъде прехвърлено авторското право, но ще има изключителното право да го използва. И в двата случая договорът е срочен с императивно установен максимум 10 години, а във
втория случай подобна клауза трябва да е в писмена форма. На трето място, страните
уговарят, че възложителят става титуляр на авторското право и поради това то е изключително. Въпреки това, не може да се смята, че изпълнителят в коя и да е от посочените хипотези ще има изключителното авторско право.
Срок. По отношение на договора за поръчка на компютърни програми ЗАПСП
не установява императивен максимум за продължителността на срока на договора,
следователно страните са свободни да уговорят срок, който те смятат за уместен. Това
е така с редица ограничения. При отстъпване на използването на произведението
ЗАПСП определя, че то не може да бъде отдадено за по-дълъг от 10-годишен срок, това обаче би могло лесно да бъде „заобиколено“ като изпълнителят се съгласява, че ако
след изтичането на този период от време между него и възложителя няма спорове относно авторството и условията на използване, срокът да продължи да тече за нови 10
години. Форма. Договорът е по правило неформален. ЗАПСП не изисква форма за неговата действителност, по същия начин и ЗЗД също не съдържа императивна норма в
този смисъл. Чл. 37, ал. 4 ЗАПСП определя, че ако в договора съществува клауза за
временно отстъпване на изключителното авторско право на възложителя, то тази уговорка е формална. От друга страна, ако договорът е на стойност над 5000 лв. формата
няма да е за действителност, а за доказване.
Целта на договора е изработването на определен вид софтуерен продукт. Той
може да бъде компютърна програма, уеб сайт, приложение за мобилно устройство и
т.н. В зависимост от конкретния договор между страните освен общата функционалност на произведението може да бъде посочен и конкретния програмен език или
206
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езици, на които то ще бъде създадено. В зависимост от целта, за която ще бъде използвано. Все по-популярна е практиката при създаването на приложения за мобилни
устройства да се поставя изискването те да могат да бъдат използвани на различни видове операционни системи, което изисква създаването на няколко различни продукта.
Това се обяснява с факта, че различните операционни системи използват различни
програмни езици, за да може да функционира готовият продукт. Всичко това се описва в допълнителните условия по договора, защото той се подписва за конкретна техническа задача и колкото по-добре дефинирана е тя, толкова по-лесно ще бъдат избегнати бъдещи правни спорове. Задачата се описва в детайли в приложение към договора (техническата документация) и то е специфично за всеки конкретен случай, защото
пряко зависи от нуждите на възложителя, на които ще е необходимо да отговаря продуктът.
2) Вторият вид договор, обект на изследване е лицензният договор. Той се характеризира, както и договорът за поръчка, като двустранен, консенсуален, възмезден и в
някои случаи формален. При него едно лице по силата на правна сделка получава възможността да използва определен софтуерен продукт. Поради спецификите на този
договор най-често става въпрос за даване на разрешение да се използва определена
компютърна програма. За да е необходим лиценз за използването на софтуерния продукт, то той не е предназначен за широко използване и има особени характеристики,
които имат за цел да отговорят на точно конкретни потребности на страната по
договора, която желае да използва компютърната програма. Най-често става въпрос за
програми, използвани за организиране на конкретен вид работа, която извършва
лицензополучателят и тя е строго специфична за търговската му дейност, например.
За разлика от договора за поръчка към момента на сключването му продуктът
предмет на договора вече съществува. Последиците му не засягат притежаването на
авторското право и то през цялото време остава у автора на компютърната програма и
не се прехвърля. Страни по договора са лицензодател и лицензополучател. Първият е
носителят на правата върху произведението. Предметът на договора е предоставянето
за използване на компютърната програма от лицензополучателя. Лицензодателят може да отдаде както изключителното, така и неизключителното право на ползване. По
отношение на възнаграждението следва приложение да намери разпоредбата на чл.
36, ал. 1 ЗАПСП, която беше по-горе спомената. Това означава, че договорът е възмезден и лицензополучателят дължи насрещна престация. Авторското право не се
прехвърля и остава в патримониума на лицензодателя. Лицензополучателят може да
получи изключителното или неизключителното право да използва компютърната програма. Разграничението между двете хипотези се изразява в това, че при изключителността ползвателят ще може да предоставя достъп до произведението на трети лица,
да сключва сделки с него и т.н. Според уредбата в ЗАПСП максималният срок за
предоставяне на използването на авторското право е до 10 години, това означава, че
този договор е по правило винаги срочен и ако е сключен за период по-дълъг от 10
години, по силата на закона той ще има действие до 10 години. Това постановява разпоредбата на чл. 37, ал. 2 ЗАПСП. Формата на договора ще зависи от клаузите, включени в него. В общия случай той е неформален, но ако страните са се уговорили лицензодателят да предостави изключителното право да се използва компютърната програма, ЗАПСП изисква писмена форма за тази уговорка.
Такива разрешения в най-обща рамка съществуват според българското законодателство. Но те не могат да бъдат абсолютизирани като единственото приложимо право при договорите за софтуерни продукти. Поради процесите на глобализация, които
са изключително характерни именно за този вид пазари в отношенията между контрахентите се намесва и международен елемент. Следва да бъдат потърсени разреше207

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

нията от наднационални правни норми, които намират приложение при регулирането
на тези правоотношения. Въпросът за правното положение и нормативната регулацията на договорите за софтуерни продукти има изключително важно значение за гражданския оборот в България. Днес все повече се засилва тенденцията към използването
на т.нар. аутсорсинг или износ на производство – концепция за взимане на вътрешни
функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Тази дейност има ефекта на преминаването на държавните граници и прехвърля
пределите на един национален пазар. Намесват се участници с различна национална
принадлежност, което означава и сблъсък на правни системи на плоскостта на международното частно право. Заради това втората основна част от изложението е посветена на тази група въпроси, повдигани при „прекрачването“ на териториалното действие на българските законови разпоредби.
II. Втората част на изложението се фокусира върху международноправната регулация на договорите за софтуерни продукти – компетентния съд и приложимото
право.
В днешно време все повече се засилва тенденцията към усъвършенстване на
международноправната уредба на правата върху интелектуалната собственост. Този
процес започва през далечната 1883г. когато индустриално развити страни, сред които
Германия, Франция, САЩ и Русия подписват Парижката конвенция за закрила на
обектите на интелектуалната собственост. А през 1886 е подписана и Бернската конвенция, която има за цел да даде регулация в областта на художествената собственост.
Така се дава началото на един процес, който се развива все по-успешно. В наши дни
като цяло устремът за промяна и усъвършенстване на уредбата на правата върху интелектуална собственост произлизат, първоначално от Европейската общност, сега
Европейския съюз. Нуждата от създаване на единно европейско законодателство особено в сферата на авторското и патентното право е изключително силна. Тази тенденция обаче се наблюдава и в по-широк мащаб. Доказателства за това са сключването на
няколко международни договора и споразумения като Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (Agreement on
trade related aspects of intellectual property rights - the TRIPs Agreement). Резултатът е,
че правото, регулиращо интелектуална собственост се развива бързо и има все повече
европейски инициативи, целящи справянето със специфични проблеми, породени от
все по-широкото използване на технологиите. С важно значение е Директива на Европейския парламент и Съвета (ЕО) 2001/29 от 22 май 2001 г. относно хармонизирането
на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
Компетентен съд. Искът се предявява съобразно общото правило на чл. 4 (1)
Регламент Брюксел Ia пред съда в държавата, в която ответникът има местоживеене.
Регламентът не дава специфични правила за определяна на компетентността при дела
за права върху интелектуалната собственост. Следователно тя се определя по общото
правило или може да бъде пророгирана в съответствие с правилата на чл. 25 и чл. 26
от Регламента. Ако обаче регламентът не може да намери приложение, правилата за
определяне на компетентен съд ще бъдат тези на КМЧП. Чл. 13, ал. 1 съдържа специфична разпоредба за правата върху обекти на интелектуалната собственост и постановява, че за дела, по които се търси закрила на накърнени права на територията на
България, то компетентният съд е българският.
По отношение на приложимото право не съществува общностен акт с пряко приложение, който да регулира тези отношения и следователно приложение ще намерят
разпоредбите на ЗАПСП, които съдържат едностранни отпращащи норми. Трябва да
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се отбележи, че българското вътрешно право е многократно изменяно в изпълнение
на задълженията на страната да имплементира европейски директиви, отнасящи се до
правата върху интелектуалната собственост. Разбира се, от друга страна, страните по
договора имат правната възможност да изберат и други правила, които да регулират
техните отношения. Като пример за такива могат да бъдат посочени оптативни кодификации в материята на международното гражданско и търговско право които макар
и да не регулират конкретно материята на интелектуалната собственост, несъмнено
биха могли да играят важна роля при тълкуването на съдържанието на договора.
Важно значение за приложимото право имат международните договори, по които България е страна и съдържат пряка уредба на материята. Към тях се причисляват
Договорът на Световната организация за интелектуална собственост за авторското
право (WIPO), подписан и обнародван в ДВ с бр. 58 от 20.07.2007г., който цели хармонизация на авторското право. Тук важно място заема и Договорът ТРИПС, подписано е в Маракеш и представлява приложение на договора за създаване на Световната
търговска организация. Той се характеризира като най-доброто постижение в международните опити за регулация на правата върху интелектуалната собственост, защото
той обхваща всички обекти на интелектуалната собственост.
Постоянните усилия на Европейския съюз и международни организации като
СОИС в насока опити за установяване на синхронизирано законодателство и все повечето инициативи, целящи достигане до общи нормативни разрешения са индикатор за
необходимостта от създаването на обща наднационална уредба в материята. Проблемите на правата върху интелектуалната собственост на софтуерни продукти отдавна
са преминали границите на една национална правна система, та дори и на територията
на ЕС. Следва да бъде предоставена възможност на всяка една страна по този вид
сделки, независимо от нейната националност да разполага с еднакви способи за правна защита. Което означава и премахването на дискриминацията в сферата на интелектуалната собственост. От друга страна, се дава възможността на все по-широк кръг
правни субекти да могат да се възползват от достиженията на правната науката. Правото несъмнено ще се обогати и ще се самоусъвършенства като успява да следва тенденциите, диктувани от световните пазари и потребители по цялото земно кълбо.
Днес правото се изправя пред огромното предизвикателство да регулира отношения, които до скоро са му били съвършено непознати. Това е труден път, по който
правната система е предизвикана да върви, за да може да бъде адекватна на изключително бързо развиващите обществени отношения. Освен това, правото не просто трябва да регулира релевантните юридически факти, а още и да намира най-подходящата
форма на правна регламентация, за да осъществи своите основни задачи. Правото
винаги ще трябва да догонва живота, защото неговото основно предизвикателство е
да открие отговори на въпросите, които човечеството чрез своето константно развитие задава.
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ДЪЛЖИМОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
И ДОПУСТИМОСТ НА УСТАНОВЕНО,
ЧЕ ДЛЪЖНИКЪТ НЕ ДЪЛЖИ
Таня Костадинова Карчева
Бургаски свободен университет

NATURAL PAYABLE TO RECEIVABLES AND ELIGIBILITY OF
ESTABLISHED THAT THE DEBTOR DOES NOT OWE
Tanya Kostadinova Karcheva
Burgas Free University
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Естествените права и задължения са били познати още от юристите в Древен
Рим. При неизпълнение на обилигационното отношение, тогава когато длъжникът не
извърши действието съставляващо предмет на неговото задължение, кредиторът можел да предяви иск, да осъди длъжника и след това да пристъпи към принудително
изпълнение върху неговата личност или върху неговото имущество, но след изтичане
на давностния срок това изискуемо вземане, не може да се търси по принудителен
ред. Римското право използвало естествените задължения като категория, която не
влече след себе си санкции. Тук се приемало, че при тези задължения правото на кредитора не е защитено с иск. Техните правни последици се състояли в това, че ако бъдат изпълнени доброволно от длъжника, това представлявало изпълнение на задължението, а не дарение или плащане на недължимото.1 Пример за такива естествени задължения са поетите от роби за сметка на госпорадрите им или от лица под домашна
власт (деца или жени) за сметна на бащата на фамилията, също така и задължения от
неформално обещаване на лихви, дългове, които не са били признати за договори.
Така следва извода, че тези права и задължения не само са били необходими за правоприлагането при римските народи, а се основават на естествената справедливост, характерна за всички народи и до днес.2
II. ЕСТЕСТВЕН ДЪЛГ:
Естествените задължения се приемат от повечето законодатели. През XVIII век
Потие (френски юрист) различава три въда задължения – несъвършени, естествени и
цивилни. Отмененият ЗЗД също е познавал понятието „естествени задължения”.
Според чл. 142, ал.2 „повръщането не се допуща за естествените задължения, които
доброволно са заплатени.” Действащият сега ЗЗД не борави с понятието „ествствени
задължения”. Наличието на такива могат да се изведат от текстовете на закона. Един
от най-често използваните примери е разпоредбата на чл. 118 ЗЗД .3

1

Записки по римско право – Петко Венедиков 2009
Митев, К – Неоснователно обогатяване (за естествените задължения и нравствения дълг) с. 129
3
„Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, той няма право да
иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.”
2
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Санкцията, която дава съвременното право на естествените задължения, всъщност е много подобна на тази, която е давало римското право – платилият доброволно
длъжник няма право да иска обратно платеното.Разбирането, че погасителната давност погасява само правото на иск и принудително изпълнение се аргументира точно
от разпоредбата на чл.118 ЗЗД. Някои автори, без да оспорват последното считат аргументацията за погрешна тъй като в хипотезата на този член липсвал фактически състав, който поражда погасителен ефект.4 Авторът обаче приема, че засегнатото от погасителна давност субективно право се превръща в естествено право.
Може да се приеме, че покритото с погасителна давност вземане се превръща в
естествено право със самото изтичане на погасителния срок.Ако носителят на това
право го предяви пред съд за защита и длъжникът се позове на давността, съдебна защита на подобно право ще бъде отказана. Позоваването на давността с възражение е
предоставено на волята на длъжника. Той може да се позове на нея или да не го направи, но не може да бъде нито принудително заставен да не се позове на давността,
нито пък да я ползва. Мисля, че този, който може да бъде обвързан да изпълни задължението си по своя воля, не може да се смята за длъжник в тесния юридически смисъл на понятието. Това законодателно разрешение произтича именно от обстоятелството, че правото дава единствено една ограничена материалноправна защита на
естествените права – не подлежи на връщане платеното в изпълнение на естествено
задължение, но то не дава пряка съдебна защита за изпълнение против волята на задължения.5
III. ПРИЗНАНИЕТО НА ЕСТЕТВЕН ДЪЛГ:
Естествени са обаче задълженията, за които не просто се е осъществил юридическият факт – събитие – изтичането на давностния срок. Такива са само онези, по
които длъжникът вече е направил възражение за давност. Доколкото до започване на
съдебното производство в конкретния случай длъжникът не е позовал на такава,
всъщност нямаме хипотеза на естествени задължения, респективно въпрос за допустимостта такива задължения да бъдат признава.
Нашето законодателство не познава правилото от френския (чл. 1337, ал. 2) и
италианския (чл. 1340) ГК, че ако признанието на вземане въвежда различно от първоначалното основание или се различава (по съдържание) от първоначалното вземане,
то няма действие (римскоправният принцип Recognitio nihil dat novi), от което се прави изводът, че с признанието от страна на длъжника естественото задължение не става
изискуемо. Приема се, че доколкото страните са целели само да потвърдят дълга, отклоненията между съдържанието на първоначалния акт, с който е било поето задължението, и акта, с който то е признато (потвърдено), са ирелевантни. Ако обаче страните са желали не само да потвърдят, но и длъжникът да бъде обвързан от задължение
с ново съдържание, признанието на дълга ще е ново обещание (задължаване) за изпълнение. Така че правното значение на признанието на естественото задължение ще
зависи от волята на страните, от онова, което те са желали да вложат в него. То би
могло да бъде същинско признание, при което нов дълг не може да възникне, или несъщинско признание, отклоняващо се от действието на римскоправното правило и

4
5

М. Павлова, Гражданско право. Обща част, том втори. 1996,с256.
подобно при Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част 2. Изд. Сиби, 2002, 42-44
211

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

представляващо ново поемане на задължение на основата на първоначалния дълг.6
(има нужда от преработка)
Разглеждано като факт, признаването е волейзявление и респективно с него
длъжникът признава, че дългът му съществува. В литература също се подкрепя застъпваната тук теза, че признаването на естествено задължение може да има различно
значение и то зависи от волята на длъжника. Приема се еднозначно, че ако длъжникът
желае, признанието може да има действието на пораждане на ново правно задължение
или на отказ от изтекла давност. В противен случай се установява само наличието на
естествено задължение. Пак така, в зависимост от волята на длъжника, следва да се
уредят между страните последиците от обещанието за изпълнение на естественото
задължение. 7
IV. ИСКОВА ЗАЩИТА:
Българското право познава три вида искове – Осъдителните имат изпълнителна
сила. С осъдителния иск ищеца иска от съда не само да установи едно право или правоотношение, но и да осъди ответника да изпълни съответното задължение. Характеризира се с изискуемост – право да се иска принудително удовлетворение. Установителни – при тях решаването се ограничава до СПН. С установителния иск се иска
внасяне на яснота, определеност и безспорност в съществуването или не на едно право или правоотношение, което е оспорено. Те могат да имат за предмет съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право. И конститутивни – освен СПН се иска и правна промяна. Съдебното решение освен СПН има и
конститутивен характер – чрез него се създава, изменя, допуска и извършва едно
правно действие, например делба.8
Съобразно общоприетото и господстващо становище в правната теория9 и в съдебна практика10 погасителната давност е материалноправен институт, изтеклата давност не води до погасяване на самото вземане, а на възможността да бъде принудително изпълнено. Вземането продължава да съществува като естествено и длъжникът
продължава да дължи, но възможността да бъде изпълнено е ограничена само до
доброволното му изпълнение – чл. 118 ЗЗД.
От това не следва, че искове за признаване за установено, че длъжникът „не
дължи“ поради погасяване по давност на вземането на кредитора, са недопустими.
Ако длъжникът поддържа тезата, че след погасяването по давност кредиторът губи
субективното си право на вземане, т.е. че изтеклата давност води до прекратяване
изобщо на субективното право на кредитора, искът е допустим и съдът по съществото
на спора следва да отговори на ищеца.
От това следва обаче, че иск за признаване за установено несъществуването на
вземането на кредитора е неоснователен. Искът е неоснователен на самите твърдения,
при които е предявен – вземането продължава да съществува, но е придобило ново
качество – станало е естествено вземане. Макар в съдебната практика да битува
диспозитивът на отрицателните установителни искове за вземания „не дължи“, такъв

6

Проф. д-р Иван РУСЧЕВ, Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния
срок;стат. Труд и право
7
Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част, IV изд. С., Сиби, 2007, с. 44
8
Сталев. Ж. – Гражданско процесуално право 8 изд.
9
Велинов, Л. Погасителната давност по българското частно право. С., 2007, с. 14-27
10
мотивите на т. 6, абз. 3 от Тълкувателно решение от 04.01.2001 г. по тълк.д. № 1/2000 г.,
ОСГК на ВКС
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диспозитив ГПК не познава – предмет на отрицателния установителен иск е несъществуването на едно право, на едно вземане.
Следователно естествените права не са снабдени с иска за съдебната им защита.
Титулярът на такова право има иск в публичноправен, но не и в материалноправен
смисъл. Ако носител на едно естетвено право го предяви за защита пред съд и ответникът посредством възражение се позове на факти, доказващи естествения характер
на предявеното право, съдът ще отхвурли иска поради неоснователност – липса на изпълнимо притезание. Естествено е всяко право, което не може да се реализира по принудителен ред, но осъществяването му е допустимо и дължимо при доброволно
изпълнение.11
V. ДОПУСТИМОСТ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК
ЗА ПРАВНОТО КАЧЕСТВО НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЗЕМАНЕ
Правен интерес от самостоятелното установяване погасяването по давност на
правното качество „естествено“ на вземането, би могъл да се признае и ако действително между страните по материалното правоотношение – кредитор и длъжник –
съществува спор относно това дали един вземания са погасени по давност, т.е. ако
кредиторът освен че иска от длъжника и го кани извънсъдебно да плати едни вземания, твърди и, че те не са погасени по давност, а длъжникът отказва да плати именно
защото счита, че те са погасени по давност. Намирам, че е допустим иск за признаване
за установено в отношенията между кредитор и длъжник, че вземанията на първия са
станали естествени, тъй като макар да съществуват, са погасени по давност. Вярно е,
че такъв иск за установяване на правното качество на едно вземане не е изрично
предвиден в ГПК (искът не е за признаване несъществуването на право на принудително изпълнение за погасените по давност вземания на кредитора, защото това право
не е гражданско субективно право, а гражданският съд може да разглежда спорове само за такива права), но за допустимостта му не намирам основания за съмнения.
Правната квалификация на един такъв иск би била чл. 124, ал. 1, пр. 2 ГПК, т.е. той би
бил положителен установителен иск.
Правен интерес от такъв иск обаче не може да бъде изведен от твърденията на
ищеца, че ответникът отказва да приеме на каса плащане на непогасените по давност,
по-нови задължения, а иска да бъдат платени старите, погасени по давност задължения. Подобно поведение на кредитора представлява хипотеза на забава на кредитора, срещу последиците на които законът дава достатъчно права на длъжника – чл. 9698 ЗЗД. То може да представлява и злоупотреба с монополно положение, но не обосновава правен интерес от иск пред гражданския съд, освен ако кредиторът не твърди
действително, че вземанията не са погасени по давност. Правен интерес от установителен иск е налице при правен спор, т.е. разногласие в правните становища на страните по правоотношението относно съществуването на правото или неговите правни качества.
VI. ДОПУСТИМОСТ НА НОВИРАНЕТО ПРИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
По-старата италианска и френска доктрина – смята подновяването за възможно,
тъй като естественото задължение се приема за достатъчна кауза за новацията. Според
А. Кожухаро може да се новира и задължение без иск за изпълнение, такова, което се

11

Ставру, Ст. Отказ от субективно право – Търговско право, 2005, №4, 49 - 79
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превърнало в естествено поради погасяването по давност.12 Щом такова задължение
може да бъде валидно платено, то може да бъде и новирано. Авторът не намира за
основателно съображението против новацията, че посредством нея по волята на страните на естественото задължение ще се придаде по-голяма сила, отколкото законът му
придава. Допълнителен аргумент може да се открие и в това, че позоваването на погасителна давност е въпрос на упражняване на субективното право на длъжника да възрази за изтичането на такава, но щом той има право да избере дали да се позове на нея
или не, и както, вместо да се позове на давност, той би могъл да изпълни, без даденото да подлежи на връщане, така той би могъл да реши по съгласие с кредитора да
новира дълга, превръщайки го от естествен, изискуем, свързан например с нов падеж.
Най-новата доктрина приема за безспорна възможността естествените права да
се новират, като в зависимост от волята на страните новираното право е или вземане
(т.е. може да бъде превърнато в изискуемо), или страните да запазят състоянието му
на естествено право. Допустимостта да се новира едно естествено право се извежда от
възможността естествени задължения да бъдат изпълнявани.
Приема се, че страните могат да решат вместо да новират, да трансформират
естественото задължение в правен дълг. От своя страна трансформацията на естествено задължение в съвършен правен дълг също може да бъде предмет на новация, тъй
като, както бе посочено, поемането на правен дълг на мястото на естествен е достатъчно основание, за да се обоснове наличието на новация, респективно представлява
aliquid novi. В теорията е правен опит за разграничаването на подновяването и трансформирането на едно естествено задължение в съвършен правен дълг. Разликата в
двете явления се вижда в това, че докато трансформирането предоставя на кредитора
само иск за изпълнение, новирането може, освен него, да промени елементи на вземането (при обективна новация) или страните по сделката (при субективна новация). Би
могло да се твърди, че подобна трансформация е достатъчно съдържание на новационно
съглашение, съдържайки според волята на страните достатъчните белези за такова.13
Поради което ми се струва, при изясняване на конкретната воля на страните, да е
възможен изводът, че дори едно съглашение, съдържащо обещание (задължаване) да
се изпълни естествено задължение и прието от кредитора, може да има новативен
ефект. Евентуалните възражения, че би могло да се касае за ново, ненаименувано
съглашение, в който случай ищецът следва да доказва каузата, биха могли да бъдат
преодолени с аргумента, че при договора за новация основанието му може лесно да
бъде обосновано – то е погасяването на стария дълг срещу заместването му с нов. А
ако ответникът оспорва наличието на кауза, в негова тежест е да докаже защо такава
при новацията не е налице –- арг. от чл. 26, ал. 2, изр. 2 ЗЗД.
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МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ЗАКРИЛА НА КУЛТУРНИТЕ
ЦЕННОСТИ
Вяра Маринчева Рачева
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Юридически факултет

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF CULTURAL
VALUES
Vyara Marincheva Racheva
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Faculty of Law
Резюме: След около три десетилетия на дебати относно „участта” на културното
наследство в нашия „смаляващ” се свят, някои неща изглеждат съвсем определени.
Едно от тях е, че несанкционираното присвояване на културни ценности е несправедливо и неетично, особено ако е предприемано от силна групировка. То благоприятства и икономическата несправедливост. Още повече, че откъсването на елементи на културата от техния оригинален контекст може да промени значението им.
Ето защо, ясно е и това, че защитата на културното наследство в двадесет и първи
век все още е проблем, повдигащ редица въпроси.
Ключови думи: закрила, културни ценности, престъпление
Abstract: After around three decades of debate about the fate of cultural heritage in our
shrinking world, a few things seem settled. One is that the unsanctioned appropriation of
cultural values is unjust and unethical, especially when undertaken by a more powerful
group. It perpetrates an economic injustice, too. Worse still, the act of tearing cultural
elements from their original context may change their meaning. That is why heritage
protection for the twenty - first century is clearly still an issue that raises a number of
questions.
Key words: protection, cultural values, crime

1. Въведение
Световното културно наследство се намира под честите заплахи на войни, нелегален трафик, социални и икономически промени, незаконни разкопки, а понякога – и
на неглижиране на проблемите, породени от тези явления. Съзнавайки значимостта на
културните ценности по света, за около петдесет години Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) е приела пет международни
конвенции, насочени към опазване на световното културно наследство. Все повече се
поддържа тезата, че опазването на културните ценности, които са от значение за човечеството, далеч надхвърля вътрешнодържавните работи и е отговорност на международната общност, като същевременно и всяка държава придобива ангажимент за опазването на културните ценности на останалите страни.
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2. Изложение
Престъпленията с предмет културни ценности в светлината на международното
наказателно право се причисляват към така наречените „престъпления с международен характер” и често се свързват с организираната престъпност. Те са част от международното наказателно право, главно, защото нарушаването на целостта на културните ценности (например при унищожаване или повреждане при незаконен внос/ износ)
сериозно заплашва общото културно наследство на човешкия род. Освен това, нелегалният трафик на културни ценности силно затруднява научното им изследване и ги
превръща просто в „стока”. В световен мащаб така нареченият „бизнес с антики” се
развива за сметка на културното наследство на страните, от които произхождат тези
ценности.
Следва да се направят някои терминологични уточнения във връзка с темата на
настоящия доклад. Често се използва придобилото гражданственост понятие антики,
съответстващо на възприетото в първия български Закон за старините от 1911 г.
Антики са движимите паметници на културата, предимно стари артефакти и монети,
които са основни за черния пазар. В литературата се среща правният термин според
Закона за паметниците на културата и музеите – отм. (ЗПКМ) – паметник на културата. ЗПКМ – отм. дефинира, че това е „всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата,
което има научна и/ или културна стойност и притежава обществена значимост". Сега
действащият Закон за културното наследство (ЗКН), влязъл в сила през 2009 г., дава
едно абстрактно определение за културно наследство: „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.”
Видно е, че ЗКН дава определение, което представя културното наследство като
съвкупност от различни елементи- културни ценности. Това разбиране за същността
му се доближава до основния подход при определяне на културното наследство в различни конвенции на международните организации – Съвета на Европа (СЕ), ЮНЕСКО и
други. Например, в 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., се използва терминът културни ценности,
дефиниран като „ценности от религиозен или светски характер, които се определят от
всяка държава като значими за археологията, доисторическия период, историята, литературата, изкуството и науките, и принадлежат към следните категории: а) редки
колекции и образци на флората и фауната, минералогията, анатомията; предмети,
представляващи интерес за палеонтологията; б) ценности, отнасящи се до историята,
в това число и историята на науката и техниката, историята на войните и обществата,
а също така и живота на националните ръководители, мислители, учени и художествени дейци и събитията от национално значение; в) находките от археологически разкопки (редовни и нелегални) и археологическите открития; г) съставните елементи на
разделени на части художествени и исторически паметници и на археологически
обекти; д) старинни предмети с давност повече от 100 години – като надписи, сечени
монети и гравирани печати; е) етноложки материали”. Терминът „незаконен трафик
на предмети на културата“ може да обхваща широк спектър от дейности, в зависимост от даденото законодателство – национално или международно. Той може да
включва например:
– кражби от музеи, паметници, религиозни обекти и други публични или частни
места;
216

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

– незаконни разкопки на археологически обекти, включително подводни
разкопки;
– премахване на културни ценности по време на въоръжени конфликти или
военна окупация;
– незаконни внос и/ или износ на културни ценности;
– трафик на фалшиви или подправени културни ценности.
Следва да се направят и някои исторически бележки във връзка с темата. Идеята
за създаване на правила за опазването на културни и исторически обекти, макар в началото да не е свързана с цялостна концепция за опазване на културното наследство,
възниква във връзка с въоръжените конфликти. За пръв път такива правила са разработени от Francis Lieber, преподавател в Columbia College в Ню Йорк, по поръчение
на главнокомандващия на Обединените армии по време на американската Гражданска
война. Той разработва правила за поведение на воюващите сили по време на война,
издадени през 1863 г. от Обединеното командване като General Orders № 100 от 24
април 1863 г., известни като Lieber Code. Членове 34-36 от правилата третират и
опазването на различни обекти, сред които и културни, научни, образователни, исторически и други (цитирано по: Манов, Кр. – „Наказателноправна защита на културното наследство в Република България”, изд. „Сиби”, 2015 г.). Заложените там идеи за
опазване на културно-историческите обекти може да се проследят по-късно и в хагските и женевските конвенции за законите и обичаите за водене на война, както и в
други международни опити за създаване на подобни универсални правила за поведение при въоръжени конфликти.
Постепенно с течение на времето се налага обща тенденция към въвеждане на
по-строги правила в борбата срещу трансграничния трафик и на ефикасни мерки срещу иманярството и музейните кражби, както при международното движение на културни ценности, така и при регулирането на техните пазари в рамките на отделните
държави. Нейното начало е поставено с историческата Конвенция на ЮНЕСКО за
мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне правото на собственост на културни ценности от 1970 г. Целта на Конвенцията е създаването на система за международно сътрудничество и въвеждането на
регламенти за международното движение на антиките. Освен това, чл. 8 предвижда,
че: „държавите – страни по настоящата Конвенция, се задължават да налагат наказателни или административни наказания на всички лица, отговорни за нарушаването на
забраните, изброени в нея”.
Малко по-късно, през 1972 г., е създадена от ЮНЕСКО Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (в сила от 1975 г.) Идеята, заложена в нея, е насърчаване на идентифицирането, защитата и опазването на културни и
природни обекти по целия свят, които имат изключителна стойност за човечеството.
Конвенцията съчетава в един документ концепциите за закрила на природата и запазване на културните ценности. Освен това, тя подчертава фундаменталната нужда от
мерки в тази насока, защото в противен случай се нанасят вреди на човешките
общество и памет.
Други важни международноправни инструменти, имащи отношение към поставения проблем, са: Етичният кодекс на Международния съвет на музеите от 1986 г. (той
въвежда стриктни правила за придобиване и трансфер на колекции, както и лична отговорност по отношение на запазването на колекциите), както и Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство (1992 г.), която съдържа забрани за незаконни разкопки и за унищожаване на елементи от археологическото наследство. Покъсно, през 1994 г., на свой ред, Интерпол разпространява „Призив за действие” към
правителствата за противодействие на разрасналия се незаконен трафик, а през 1995 г. е
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подписана Конвенцията относно откраднати или незаконно изнесени културни предмети на UNIDROIT като допълнение към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. Конвенцията от 1995 г. отразява партньорството между ЮНЕСКО и UNIDROIT и техните
обединени усилия за запазване на културните ценности по света. Така постепенно
философията за културното наследство като общочовешко достояние се развива и
води международната общност към различни споразумения. В началото на ХХΙ век
идеята придобива нови измерения – за опазването му в територии извън юрисдикцията на която и да е страна (става въпрос за защитата на подводното културно наследство извън континенталния шелф и Конвенцията на ЮНЕСКО, приета през 2001 г.).
Все повече се поддържа тезата, че опазването на културните ценности, които са
от значение за човечеството, далеч надхвърля вътрешнодържавните дела. Поради тази
причина се засилва и международният натиск върху отделните страни за предприемане на по-ефективни мерки за опазване на културното наследство. Голямо значение се
отдава и на Декларацията относно международното унищожаване на културното
наследство, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 2003 г., с някои
наказателни измерения, където се посочва, че: „Държавите следва да предприемат
всички необходими мерки в съответствие с международното право, за да установят
юрисдикция върху и осигуряване на ефективни наказателни санкции срещу лицата,
които извършват или организират извършването на актове на международно унищожаване на културното наследство, от голямо значение за човечеството, независимо от
това дали е вписано в списък, изготвен от ЮНЕСКО или друга международна организация.”
Във връзка с по-горните редове, може да се спомене, че един от най-обнадеждаващите успехи в ограничаването на международния трафик на културни ценности, сочен в
литературата, е т.нар. Италиански пакт, сключен между музея „Метрополитън” в Ню
Йорк и италианското правителство, по силата на който музеят връща на Рим 21 артефакта, откраднати от италиански археологически разкопки, в замяна на което Италия
предоставя на „Метрополитън” експонати от свои антични колекции (По-подробно за
казуса вж. Peter Watson and Cecilia Todeschini, The Medici Conspiracy, New York, 2006.)
Значение за опазването на културното наследство имат и правните механизми,
действащи в Европейския съюз (ЕС), включително действията на европейските институции по създаване на общи политики и взаимодействията между държавите-членки.
В рамките на Европейския съюз е в сила Директива 93/7/ ЕЕС от 16 март 1993 г. за
връщането на предмети на културата, взети незаконно от територията на държавачленка. Що се отнася до трансграничното движение на културни ценности, съществува
общоевропейско законодателство, което дава възможност за легален износ. Износ и
временен износ на движими културни ценности са възможни единствено, ако те са част
от легитимни, т.е. регистрирани в съответствие със съществуващата правно – регулаторна рамка, колекции от антики. Освен това, ЕС участва в международноправните инструменти и като самостоятелен субект на международното право.
С приемането си в Европейския съюз (ЕС) през 2007 г. Република България
прилага пряко законодателството му в областта на защитата на културното наследство
и по-конкретно: разпоредбите на регламентите относно износа на културни ценности
3911 /92/ ЕИО и 752 /93/ ЕИО. При това трябва да се отбележи, че Регламент 3911/ 92/
ЕИО позволява всяка страна да въведе национална мярка за защита на културното
наследство. Същевременно, Република България е страна по редица международни
правни актове, с които световната общност защитава от посегателства културните
ценности. Сред тях са Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на
незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности,
Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, Европейската
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културна конвенция, Конвенцията за защита на архитектурното наследство на Европа,
Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните
страни-членки.
Българското законодателство е съобразено в голяма степен с изискванията на международното наказателно право в областта на опазване на културните ценности- носители на национална идентичност. Разпоредби се съдържат в: Конституцията на
Република България (съгласно чл. 23 се дължи особена грижа за „националното
историческо и културно наследство”) , Закона за културното наследство (например- в
чл. 14, ал.1, т.12, б. „а” и ”б” са предвидени правомощия на министъра на културата да
координира, организира и контролира дейността по: „а) връщането на незаконно изнесените движими културни ценности – национално богатство; и б) опазване на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията на
Република България”) и Наказателния кодекс (чл. 277а- 278б).
Въпреки положените усилия от страна на българската държава, все още обаче
има какво да се желае в тази насока. Според статистическите данни, държавата губи
на година половин милиард от престъпления с културни ценности [17], а Република
България е на трето място, след Италия и Гърция, по трафикиране на такива ценности
[18]. Контрабандният трафик на част от ограбеното културно наследство на Сирия се
извършва и през българска територия. Поради ключовото си географско положение,
България е транзитна страна за пренасяне на инкриминирани културни ценности от
Близкия Изток. Това става ясно на 16 септември 2015 г. по време на конференцията на
тема „Борбата с ограбването на културното наследство на Сирия“, организирана от
посолството на Кралство Норвегия в България и Норвежкият институт за изследване
на културното наследство (NIKU). Конференцията е проведена в София под патронажа на ЮНЕСКО. Тогава министърът на вътрешните работи г-жа Бъчварова подчертава, че „повече от всякога са необходими обединени и решителни мерки за преустановяването на целенасоченото унищожаване на историята, защото това престъпление се
отнася към унищожаването на историята на нашата цивилизация”. [19] Министърът
на културата г-н Вежди Рашидов, от своя страна, заявява, че ако не се направи едно
общо споразумение между европейските държави, борбата срещу трафика ще бъде
много трудна, и че България се стреми да усъвършенства националното си законодателство за укрепване на системата за борбата с трафика на културни ценности. По думите му, „започнала е процедура по изменение на Закона за културното наследство
във връзка с необходимостта от транспониране на текстове от директивата на ЕС за
връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на
държави-членки.” [18] Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова заявява
на същата конференция, че трябва да защитим културното наследство и да се преборим с незаконния трафик на културни предмети. Според нея екстремистите се опитват
да унищожат и заличат миналото, настоящето и бъдещето на страните, което е част от
стратегията за културно прочистване. В следствие на тези действия, ЮНЕСКО предприема решителни дейности, като обединява всички партньори, а ЕС обмисля нов
регламент, за да се контролира вносът от чужбина. Тя уточнява, че ЕС контролира
износа, но има още много работа по отношение на вноса. [18].
3. Заключение
Една от най-обсъжданите и разпространени каузи в световен мащаб е продиктувана от необходимостта от запазване на културните ценности, от отговорно поведение
и уважение към тях. Чрез опазването им едновременно се постига глобална ангажираност и развитие на науката и се осигурява полза за бъдните поколения. Затова международното наказателно право инкриминира унищожаването на културни ценности,
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незаконните им внос и износ, както и нелегалното провеждане на археологически разкопки (извън случаите, когато става въпрос за военни престъпления с предмет културни ценности). Вземайки предвид всичко това, различни държави и международни организации полагат усилия да се предотврати и да се противодейства на разрушението
или изчезването на дадено културно наследство. В противен случай цялото човечество би понесло огромни загуби, които не могат да се компенсират по никакъв еквивалентен начин.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ ПРЕД ПАТЕНТНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Анастасия Атанасова Грунова
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

EUROPEAN UNION PATENT LAW – TRENDS AND ISSUES
Anastasiya Atanasova Grunova
University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and St. Methodius”
Резюме: Актуалните тенденции в общностното законодателство са свързани с въвеждането на единен европейски патент на ЕС и съответно единен патентен съд на
ЕС. Единният патент ще осигури отпаднето на необходимостта от валидирането
му в различните страни членки. Съществуването му ще направи европейската патентна система по-малко обременителна и най-вече ще сложи край на пълните
изискванията за превод, които са свързани с изключително големи разходи. Единният
патент ще предостави на изобретателите по-добра закрила от настояшщата. Това
ще стимулира развитието на научните изследвания и иновации като повиши инвестициите.
Ключови думи: Единен европейски патент, Единен патентен съд на ЕС, изисквания
за превод, закрила
Abstract: Current tendencies in the European patent legislation are focused on the
establishment of Unitary patens and Unified Patent Court of EU. The Unified patent would
remove the need of validation in each Member State by submitting a single application.
Unitary patent protection would make the existing European system much simpler, less
burdensome and expensive for inventors. It would end the complex validation requirements,
and will limit the very expensive translation requirements in the participating Member
States. Unitary patent protection would also protect inventions better than the current
system. Consequently, it would stimulate research, development and investment in
innovations in the EU.
Keywords: European patents with unitary effect, Unified Patent Court, translation
requirements, protection
I. Въведение:
Понастоящем в Европейския съюз патентна защита се предоставя чрез национални патенти, издавани от съответното ведомство на страната членка, както и от европейски патенти, издавани от Европейското патентно ведомство (ЕПО). За да са валидни в конкретна страна, последните трябва да преминат национални процедури за
валидизация, които в различните държави-членки са подчинени на различен правен
режим и са скъпоструващи и сложни, особено по отношение на изискванията за превод. Затова, в последните години се готви промяна в патентната система в Европа
чрез въвеждането на т.нар. „Единен патент”. С него съществуващата европейската
система ще бъде опростена, като ще отпадне необходимостта от валидизация на патентите в различните страни-членки. В следствие, това би довело до повишаване активността на изобретателите и инвестициите в бизнеса.
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II. Изложение:
1. Настоящото положение с патентите в Европа e подчинено на Европейската
патентна конвенция.
С Европейската патентна конвенция1 (ЕПК, Конвенцията) се учредява обща за
договарящите страни правна система за издаване на патенти за изобретения. Съгласно
чл.2 от Конвенцията, издадените патенти се наричат европейски патенти и във всяка
от договарящите страни, за които е издаден, европейският патент има същото действие и е обект на същите условия както национален патент, издаден от тази договаряща
страна. Издаване на патент може да бъде поискано от всяка една от договарящите
страни2. С Конвенцията е учредено Европейското патентно ведомство (ЕПВ) със седалище в Мюнхен, което проучва заявленията за патент и отговаря за издаването на европейски патент, ако са изпълнени съответните условия. Изобретателят, обаче, след
това трябва да поиска валидиране на национално ниво, за да получи закрила в дадена
държава-членка. Това, разбира се, означава превод и административни разходи. Именно това е и причината повечето изобретатели да патентоват своето изобретение само в
много ограничен брой държави-членки. Разходите за европейски патент, валидиран
например в 13 държави възлиза на около 18 000 евро, от които почти 10 000 евро са
само за превода на различните езици.3
С т.нар. „Лондонско споразумение“4 се прави опит частично да се намалят разходите за преводи. С чл.65 ЕПК в държавите, чийто официален език е един от официалните езици за издаване на патент според Конвенцията (английски, френски, немски),
напълно е премахнато изискването за превод. За другите страни може да се посочи определен език и да се изисква целият патент да бъде преведен на този език за национална ваидизация. Тези страни също така си запазват правото исковете за нарушени патентни права да бъдат преведени на техния официален език. Лондонското споразумение води до известни облекчения на разходите, но проблемът остава, тъй като значителна част от страните по Конвенцията не се обвързаха с нормите му и следователно
се прилага само в някои държави членки на ЕС, а останалите изискват превод на официалните си езици.
В крайна сметка, проблемът на сегашната европейска патентна система е, че е
скъпоструваща и сложна, особено по отношение на изискванията за превод. Πpoцeдypaтa пo вaлидaция включва допълнителни разноски по превод нa oфициaлния eзиĸ нa
ĸoнĸpeтнaтa дъpжaвa, ĸaĸтo и paзнocĸи зa извъpшвaнe нa дeйcтвиятa пo вaлидaция
пpeд cъoтвeтнитe ĸoмпeтeнтни opгaни. B тeзи cлyчaи зaплaщaнeтo нa пoддъpжaщитe
гoдишни тaĸcи и дeйcтвиятa cpeщy нapyшeния cъщo ce ocъщecтвявaт нa нaциoнaлнo
нивo. Управлението и peaлизaциятa нa пpeдocтaвeнитe oт евpoпeйcĸия пaтeнт пpaвa e
aнaлoгичнo нa yпpaвлeниeтo нa гpyпa нaциoнaлни пaтeнти зa дъpжaвитe, в ĸoитo пaтeнтa e вaлидиpaн – зa ocтaнaлитe дъpжaви cъщият нямa дeйcтвиe.
B последните години се готви промяна на правната рамка, регламентираща патентната система в Европа. Тя е свързана с появата на единен патент, чрез който да се
осигури по-добра закрила на иновациите по облекчен ред и с по-малко разходи.

1

Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция) – Приета на
5 октомври 1973 г., изменена и допълнена с Акта за ревизиране на член 63 от конвенцията от
17 декември 1991 г. и с Акта за ревизиране на конвенцията от 29 ноември 2000 г. Ратифицирана
със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. - ДВ, бр. 15 от 2002 г. В сила
от 13 декември 2007 г. Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010 г.
2
Чл.3 ЕПК
3
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1714_bg.htm
4
Споразумение за прилагането на чл. 65 от ЕПК, OJ EPO, 2001, 550
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2. Kaĸвo e Eдинeн eвpoпeйcĸи пaтeнт и ĸaĸвo ще бъде неговото дeйcтвиe?
Регламент № 1257/20125 допуска засилено сътрудничество между държавитечленки в областта на създаването на единна патентна закрила. Неговото допълнение Регламент № 1260/20126 се прилага по отношение на приложимите правила за превод.
В тези регламенти се предвижда единен патент, който щe бъдe издaвaн oт Eвpoпeйcĸoтo пaтeнтнo вeдoмcтвo (EΠB) бeз пpoмянa нa пpoцeдypaтa пo пpoyчвaнe и eĸcпepтизa,
вoдeнa пo peдa нa Eвpoпeйcĸa пaтeнтнa ĸoнвeнция (EΠK). Πpи тoвa, зaявитeлят щe
имa възмoжнocт пpeди взeмaнe нa peшeниe зa издaвaнe, дa нaпpaви избop зa видa нa
пaтeнтнa зaщитa – Евpoпeйcĸи пaтeнт, ĸaĸъвтo cъщecтвyвa ceгa или Единeн пaтeнт.
Предвижда се единният патент дa имa дeйcтвиe нa тepитopиятa нa тeзи дъpжaвичлeнĸи нa Eвpoпeйcĸия cъюз, ĸoитo ca cтpaни и oт cиcтeмaтa зa eдинeн пaтeнт – ĸъм
нacтoящия мoмeнт 26 (бeз Иcпaния и Xъpвaтcĸa). Eвpoпeйcĸoтo пaтeнтнo вeдoмcтвo
(EΠB) отново ще е централен орган при издаването на единен патент, а пoддъpжaщитe
гoдишни тaĸcи щe ce зaплaщaт към него – цeнтpaлизиpaнo.
Характерно за единния патент ще бъде осигуряването на единна закрила и едно и
също действие в участващите държави-членки. При ограничаване, прехвърляне или
обявяване за недействителен, действието на всеки единен патент ще се прекратява по
отношение на всички участващи държави-членки. Същият следва да може да бъде лицензиран за цялата или за част от територията на участващите държави-членки.
Единно действие може да се придава и на обикновения европейски патент, издаден съгласно ЕПК. Такава възможност е предоставена единствено за европейските патенти, които притежават еднакъв набор от претенции. Единното действие, предоставено на европейски патент, ще да има акцесорен характер и ще се счита, че не се е породило, доколкото основният европейски патент е бил обявен за недействителен или
ограничен7.
Наличието на единен европейски патент създава необходимостта от общ съд,
пред който да се отвеждат споровете.
3. Каква ще е ролята на новия единен патентен съд на ЕС?
Съгласно настоящата система, Европейската патентна служба издава патенти за
всяка отделна държава, като защита на правото може да се търси пред съда, където патентът е валидиран. Това е обвързано с допълнителни разходи, сложност и правна несигурност. Предвижда се компетентността на единният патентен съд на ЕС да се простира върху съществуващите европейски патенти, издадени съгласно ЕПК, както и
върху единните патенти, които предстоят да бъдат издавани.
Единният патентен съд на ЕС ще бъде създаден с международно споразумение8
между всички държави-членки на ЕС и ЕИП (Европейско икономическо пространство). Системата на контрол ще бъде двуинстанционна – ще се състои от Първоинстанционен и Апелативен съд.
Член 7 от Споразумението регламентира, че Първоинстанционният съд ще се
състои от централно отделение и от местни и регионални отделения. Седалището на
централното отделение ще се намира в Париж, с подразделения в Лондон и Мюнхен.
Договарящите страни могат да поискат създаване на местно отделение, като такова от-

5

Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012
Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012
7
Пар. 7, от мотивите на Регламент (EC) 1257/2012
8
Споразумение относно Единен патентен съд (2013/С 175/01), обнародвано в ОВЕС, 20.06.2013
6

223

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

деление се създава, когато във въпросната държава са заведени повече от сто патентни
дела за календарна година в продъжнение на три последователни години преди или
след влизане в сила на споразумението. Броят на местните отделения не може да надхвърля 4.
Съставите на Първоинстанционния съд са многонационални, като заседават в
състав от трима съдии. Съставите на местните отделения се определят в зависимост
от заведените патентни дела в продължение на три последователни години преди или
след влизането в сила на настоящото споразумение. Ако тези дела са по-малко от 50,
то съдът ще се състои от един съдия гражданин на съответната държава и двама, които
не са нейни граждани. Ако ли пък заведените дела са повече от 50, то местните съдии
ще са двама. Всички съдии трябва да притежават юридическа правоспособност. В
централното отделение всеки състав се състои от двама съдии с юридическа правоспособност, които са граждани на различни договарящи държави-членки, и един съдия с техническа квалификация.
Доказателство за улеснената процедура за защита е чл. 33 от Споразумението.
Исковете за нарушени патентни права се предявяват пред местното отделение на
държавата, в която е извършено нарушението или пред местното отделение, намиращо
се в договарящата държава членка, в която се намира мястото на пребиваване (или
основното място на стопанска дейност на ответника.
Свободният избор на език на производството, изключително улеснява защитата.
Езикът на производството пред местно или регионално отделение е някой от официалните езици на Европейския съюз, който е официалният език или един от официалните
езици на договарящата държава-членка. Освен това, договарящите държави членки
могат да посочат един или повече от официалните езици на Европейското патентно ведомство за език на производството пред своите местни или регионални отделения.
Първоинстанционният съд може да вземе решение за език на производството да се използва езикът, на който е издаден патентът. Езикът на производството пред централното отделение е езикът, на който е издаден съответният патент9.
Апелативният съд е със седалище в Люксембург. Всеки състав е многонационален и се състои от петима съдии. Той включва трима съдии с юридическа правоспособност, които са граждани на различни договарящи държави членки, и двама съдии с техническа квалификация, които притежават квалификации и опит в съответната
област на техниката.
Независимо от останалите разпоредби, състав, в Първоинстанционен или Апелативен съд, който разглежда искове, свързани с решения на Европейското патентно
ведомство при изпълнение на задачите, посочени в чл. 9 от Регламент (ЕС)
№ 1257/201210, се състои от трима съдии с юридическа правоспособност, които са
граждани на различни договарящи държави-членки.
Езикът на производството пред Апелативния съд е езикът на производството
пред Първоинстанционния съд, но страните могат да се споразумеят да използват
езика, на който е издаден патентът. В изключителни случаи Апелативният съд може
със съгласието на страните да реши за език на производството да се използва друг
официален език на договаряща държава членка – по време на цялото производство
или на част от него.

9

Чл. 49 Споразумение относно Единен патентен съд (2013/C 175/01)
Административни задачи в рамките на Европейската патентна организация

10
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Споразумението в чл. 35 също така предвижда създаването на Център за патентно посредничество и арбитраж със седалища в Лисабон и Любляна, който да спомага
за извънсъдебното решаване на патентни спорове. Центърът ще се води по свои правила и ще предлага списък на посредници и арбитри, които да подпомагат страните
при постигането на споразумение.
III. Заключение:
Peглaмeнт 1257/2012, чл. 18, aл. 2 гласи, че зa дa зaпoчнe paбoтa eдинният
пaтeнтeн cъд, e нeoбxoдимo дoгoвopът зa cъздaвaнeтo мy дa бъдe paтифициpaн oт пoнe
13 дъжaви-члeнĸи, и зaдължитeлнo oт Beлиĸoбpитaния, Гepмaния и Фpaнция. Следователно, пъpвият единeн eвpoпeйcĸи пaтeнт мoжe дa бъдe издaдeн oт EΠB пpи cтapтиpaнeтo нa Eдинния пaтeнтeн cъд. Към настоящия момент 8 държави-членки са ратифицирали споразумението, сред които не присъстват Великобритания и Германия11.
Очакванията обаче са, че първият издаден единен патент ще е факт към края на 2016 г.
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ФИТНЕС И ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ
Доника Динкова Стоянова
Бургаски свободен университет

FITNESS AND EFFECTIVE COMMUNICATION
Donika Dinkova Stoyanova
Burgas Free University
Abstract: This paper examines the communication practices of fitness companies. It
explores the relationships customers expect to be built with them.
Key Words: fitness, effective communication, relationship building, public relations

Фитнесът е основна потребност на модерния и трезво мислещ човек. Това е
единственият вид спортна дейност, който толкова директно удовлетворява търсенето –
крайният резултат, цялостна визия и фунционалност на едно място. Точният превод
на думата fitness от английски е „добро здравословно състояние“. Фитнес тренировките допринасят за поддържането на пълноценно физическо и психическо здраве. В миналото думата здраве е означавала липса на болести. Днес е нещо по-всеобхватно. То
е съвкупност от физическо, ментално, социално и емоционално състояние.
Възприемането на фитнеса като зала оборудвана с тежести, спортни съоръжения
и уреди, и/или вид спорт, практикуван във въпросната зала, може да се счита за
незавършено и ограничено. Не се изчерпва дори само до културизъм. Напротив, чисто
функционалното му значение е свързано с всекидневните физически предизвикателства, с които се сблъсква всеки един от нас.
Основните компоненти за спазване на здравословен начин на живот са редовна
физическа активност, балансирано хранене, достатъчно количество течности и необходима доза сън. Стресът в живота при модерното общество за огромно съжаление
преобладава. Той възпредпятства поддържането на здравословен начин на живот. Неефективното управление на времето, служебни и лични анганжименти водят до небалансираност на ежедневието. Последиците от това са застоял начин на живот, изпълнен с поемането на високомазнинни, нездравословни храни.
Воденето на здравословен начин на живот изисква силно самоуважение, самодисциплина, здрав разум, борбен дух и неутолимо желание за красив живот. Фитнес
тренировката е един от начините да се постигне този здравословен начин на живот.
Дори и при силно изразена първоначална мотивация, отлично балансиран хранителен
режим, достатъчно сън и прием на течности, ниската физическа активност би попречила за постигане на желаните резултати. В следствие на което, тази първоначална
мотивация постепенно угасва и фитнес тренировката няма да се превърне в навик.
Това явление е често срещано при спазването на крайни диети и режими, от каквото и
да е естество, при които старите килограми много често се възвръщат.Това е познато
като „йо-йо ефект”. Той е неизбежен при липса на основният компонент – фитнес тренировката. Оптимални резултати се постигат чрез балансиран хранителен и двигателен режим.
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Ползите, които извлича редовно спортуващият са многобройни, които могат да
бъдат разделени в 3 групи ефекти – здравословен, физиологичен и психологичен
аспект.
 Здравословен ефект. Доброто здраве е всъщност комбинация от подсилена
имунна система, подобрена сърдечна дейност и кръвообръщение, увеличени жизнени
сили, енергия, тонус и забързан метаболизъм. Тренировките пречистват тялото и
спомагат за отказване на вредни навици като пушене, без да се проявят нежелани
странични ефекти като раздразнителност, изблици на нервност и повишено телесно
тегло.
 Физиологичен ефект. Той се изразява в задоволяване на потребността от красива външност и здрав вид. Тялото става по-функционално и неподатливо към травми. Увеличават се мускулната сила, ловкост, издръжливост, гъвкавост и бързина с пъти над тези, които имат слаба физическа активност.
 Психологически ефект. Той спомага за подобряване на самочувствието, повишаване на себеоценката, вярата в собствените сили и др.
Фитнесът също така предоставя една отлична среда за изграждане на социални
контакти и положителни взаимоотношения. Това води до повишаване на производството на ендорфин (хормона на щастието) в тялото. Тези му свойства действат благотворно върху цялостното състояние на фитнес активния човек.
Пъблик рилейшънс
За осъществяване на ефективна комуникация, всяка организация използва PR
дейности и похвати. PR е отговорна социална технология за постигане на обществен
консенсус и доверие между организацията и нейните публики. Възприема се още като
науката и изкуството за формиране на обществено мнение в желана посока. Основните функции, които изпълнява са:
 Контрол над мнението и поведението на публиката, за да удовлетвори на
първо място потребностите и интересите на организацията, от името на която се провеждат PR-действията.
 Реакция на публиката, т.е. организацията отчита събитията, проблемите или
поведението на другите и по съответен начин реагира на тях. Иначе казано – се стреми да обслужва публиката, от която зависи нейната съдба, като я поставя на пиедестал;
 Постигането на взаимноизгодни отношения между организацията и заинтересованите вътрешни и външни публики (в това число със служителите, потребителите,
доставчиците, производствените персонали и т.н.). Именно тази функция се явява основа на модела на компромиса и се смята за най-плодотворна и ефикасна, тъй като целевите публики се разглеждат като партньори на организацията, с които влиза във
взаимодействие.
Разглеждайки фитнесът като организация, се забелязва приложимостта на PR
функциите в комуникацията на фитнес центъра. Тази комуникация следва наложени
правила и структура на работа, като често залагат на политиката на други, вече преуспели фирми. Въпреки, че разчитат на различни по вид, вече изпробвани и затвърдени
PR методи, техники и похвати, които са гарантирали успех преди това, подборът на
публика е определящ за развитието на дадения център. Този подбор не се определеля
единствено от възрастова категория или местожителство. Гледат се и фактори като
средният месечен доход, семейно положение, цели на потребителя и прочие. По този
начин се сформира извадка от група посетители, която след време спрямо капацитета,
условията и подходът да израства.
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След като фитнес центърът е изградил своят модел за публика към която да се
стреми – следващата стъпка е правилната комуникация с нея. Допитването отстрана
на управата към клиента е от огромно значение, за да се получи успешна двупосочна
връзка, кореспонденция. С тази си кореспонденция, често постигането на взаимоизгодни отношения и условия, превръщат временният потребител в постоянен, както и
гарантира добра реклама, в полза на организацията.
За проверка на качеството на PR дейността на фитнес центровете, намиращи се в
България, бе извършено анкетно проучване сред различни по пол, местожителство и
клас потребители на фитнес услуги. Бяха анкетирани 200 на брой, от които 120 дадоха
гласност върху двайсетте поставени въпроса, от които 18 затворени и два с отворен
отговор.
КАК ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕТЕ ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАТ
СЪС СВОИТЕ КЛИЕНТИ:
В1: Какъв е вашият пол?
Диаграмата показва съотношението
между анкетираните мъже и жени в проценти. По-активната част от отговорилите с
54,2 % са представителите на нежния пол.

В2: На каква възраст сте?
Възрастовото разпределение показва
по-завишена активност сред анкетираните на
възраст между 18-24 г. и 25-34 г., като разликата им е едва 3 %. Следващи с 16,9% са физическо активните на възраст 35-44г.

В3: Какъв е средният ви месечен доход?
Диаграмата показва в проценти средният месечен доход на потребителите на
фитнес услуги. Показателно е, че фитнес
центровете биват все по-достъпни и масово
употребявани, независимо от месечното възнаграждение на потребителя.
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В4:До колко фитнесът е важен за вас?
Резултатите недвусмислено показват, че фитнесът оказва благотворно въздействие върху емоционалното състояние на човек. Малко над
36% посочват, че фитнесът ги прави
щастливи. Това вероятно се предопределя от факт, че за малко над 32%
от респондентите фитнесът – състоянието на щастие, е неразделна част
от ежедневието им.
В5: Кои са водещите фактори при избор Ви на фитнес зала?
На първо място 31% от
респондентите посочват местоположението като определящ фактор за
избора им на фитнес зала. Това пряко обвързано с потребността от разтоварване от натоварения работен
ден. Това посочват близо 17% от отговорилите на предходния въпрос.
Вторият определящ избора
фактор са груповите тренировки.
Тук можем да направим научното допускане, че фитнесът има социализираща роля за
потребителите на фитнес услуги. Груповите тренировки, като споделено
преживяване, спомагат за формирането на кръг от познати, което създава малки
острови в силно дефрагментираното общество.
В6: Защо практикувате фитнес?
55% от респондентите посещават фитнес тренировки, за да
поддържат здравето и тонуса си.
Видно е, че се търси постигането
на позитивен здравословен и физиологичен ефект. На второ място
(близо 34%) респондентите посочват поддържането на красива фигура като основна причина за фитнес тренировките си. Изводът, който може да се направи е, че човек се чувства добре
в тялото си, когато физиката му и духът са в състояние на здравословно равновесие.
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В7: От къде научихте за фитнес залата, която посещавате?
За да се популяризират ефективно фитнес залите разчитат главно на препоръките (маркетинг от
уста на уста). Близо 74% от
респондентите посочва, че научават за фитнес залата от свои приятели. На второ място близо 15% от
респондентите посочват представител на фитнеса като източник на
информация за фитнес залата. Това най-често са самите треньори. Можем да направим изводът, че самото естество на фитнеса – случване във физическата среда, а не
във виртуалната определят човешкия фактор като основен канал за популяризиране.
В8: От къде получавате информация за техни промоции, промени, новости?
Новостите във фитнес залата
се популяризират отново в директна комуникация с представител на
фитнес залата – близо 61%.
Интересен е фактът, че фитнес салоните не развиват активна комуникация чрез уебсайта, който е носещата комуникационна платформа в онлайн пространството.
В9: А от къде бихте желали да я получавате?
Желанието на клиента да получава директна информация за всичко, което засяга неговите интереси,
отново се затвърждава с тази диаграма. 37,3 % от респондентите посочвам именно личната връзка към
тях като желан комуникационен поток.
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В10: Допитва ли се фитнес залата до вашето мнение като клиент?
Ниският процент от доволни, едва 14,4%,
посочили „Винаги“ като отговор, потвърждават
теорията за липса на двупосочна връзка между
фитнес центъръти неговите клиенти.

В11: По какъв начин се допитва най-често?
1/4 от респондентите посочват категорично липсата на
връзка от страна на фитнес центърът с тях като потребители на
услугата.

В12: Как фитнес залата комуникира с вас?
От диаграмата е видно, че
комуникацията от страна на
фитнес залата с своите потребители е силно разфокусирана.
Най-силно се използва FB
страницата – малко над 23%.
Треньорите са втори по важност като канал за комуникация – 18,4%. Но трябва да посочим, че 20,4% респондентите посочват, че фитнес залата не търси връзка с тях. Изводът, който можем да направим е, че фитнес залите не обръщат сериозно внимание на комуникацията като
средство за развиването на взаимоотношения и изграждането на лоялност към
марката.
В13: Организира ли фитнес залата събирания за вас - клиентите?
Желанието на клиента за връзка и
социализация във фитнес залата, се потвърждава от диаграмата. 60% от респондентите са показател за недостатъчната
комуникация от страна на фитнес залата.

231

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

В14: За какво най-често се свързва фитнес залата с вас?

В15: Важен ли е за вас треньорския състав?

В16: Колко е важно личното отношение за вас ?
Резултатите от отговорите на респондентите недвусмислено показват,
че личното отношение и внимание, от
страна на фитнес залата са водещи за
потребителите на фитнес услуги.
Този резултат може да се използва
като основа, върху която да се изгради комуникационната политика на
фитнес залата.
В17: Как определяте отношението на фитнес залата, която посещавате към вас?

232

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

В18: Получавате ли ежемесечен бюлетин от фитнеса?

Обобщение на отговорите на отворените въпроси (№ 19, 20) от анкетата:
Три основни компонента:
Групови тренировки. Това показва, че фитнес заниманията изпълняват социализираща функция. Това се изразява в създаването на неформална група и изграждане на взаимоотношения между фитнес салона и потребителите от една страна и между
самите потребители. Страхът от социална изолация би трябвало активно да се използва от страна на фитнес залите, като позиционирането им в съзнанието на потребителя
да бъде – фитнес салонът като място за създаване на кръг на познанства.
Треньор: Това в голяма степен показва, че занимаващите се с фитнес търсят решаване на конкретен проблем. Те не биха посещавали фитнес зала, в която ще им се
налага сами да организират тренировката. Посещаването на фитнес в голяма степен е
свързано с релаксиране след напрегната работен ден. Потребителят избягва да се натоварва с допълнително с търсене на информация, която треньорът може да предостави в компресиран вид директно в самата тренировка.
Фитнес услуга: Основна информация, която искат да получават потребителите
на фитнес залата е свързана с диети, програми и нови видове тренировки. Това е свързано с фактът, че не се изчерпва със самата тренировка.
Основни изводи от анкетното проучване: Тренира се за: здраве, тонус и добра
физическа форма; Фитнес центровете се популяризират чрез маркетинг, от уста на
уста; Треньорите се възприемат като основен канал за комуникация на фитнес центровете; Личното отношение към клиента е основен елемент за популярността и посещаемостта на фитнес центъра!
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ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ,
ВСЛЕДСТВИЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Мартин Тодоров Пенчев
Университет за национално и световно стопанство

INDEMNITY FOR MORAL DAMAGES CAUSED BY A
CONTRACTUAL BREACH
Martin Todorov Penchev
University of National and World Economy
Анатонация: Повод за написването на статията е особеното мнение към Тълкувателно решение № 4 от 29.01.2013 където е заложено разбирането, че не би следвало
да се признае възможността за претендиране неимуществени вреди от договорно
неизпълнение. Предвид факта, че аргументите не са достатъчни, ще бъдат добавени нови такива. Това се прави с цел да бъде отречена възможността подобни вреди
да останат необезщетени на договорно основание.В тази връзка, като краен извод,
ще бъде направено конкретно предложение de lege ferenda.
Ключови думи: договорна отговорност, пропусната полза, претърпяна загуба,
неимуществени вреди.
Abstract: The reason behind this article is the dissenting opinion of Interpretative Decision
No.4 (29/01/2013). In the opinion in question it is established that the possibility of claiming
non-material damages on the basis of a contractual breach must not be taken into account.
For the fact, that the arguments are not sufficient, new arguments will be added. We are
doing this with the purpose of renouncing the statement that non-material damages must not
be awarded for a contractual breach. In the light of this as a final statement a specific
proposal will be made de lege ferenda.
Key words: contractual liability, loss of profit, suffered loss, nonpecuniary damages.
1. Същност на проблема
Един от основните въпроси, свързан с отговорността в частното право e обезщетяване неимуществените вреди произтичащи от договорно неизпълнение. Въпреки
множеството съчинения по този въпрос, все още се наблюдава определена неяснота и
некрасноречива аргументация. De lege lata претенцията за обезщетението за неимуществени вреди, произтичащи договор, ще останат необезщетими поради постоянната съдебна практика на Върховния съд.1

1

Така напр. Решение № 565 от 17.10.1960 г. по гр. д. № 5268/60 г., IV г. о., Решение № 2244 от
30.IX.1971 г. по гр. д. № 1198/71 г., I г. о., Решение № 930 от 5.IV.1978 г. по гр. д. № 1899/77 г., I г. о., по
отношение на лошо изпълнение Решение от 30.VIII.1956 г. по гр. д. № 3514/56 г., IV г. о., във връзка с
договор за наем в Решение № 961 от 11.IV.1964 г. по гр. д. № 2652/63 г., I г. о. Решение
№ 1786/02.07.1970 г. на ВС, I г. о., Решение. № 948/07.07.1998 г. по гр. д. № 605/1998 г. на ВКС, V г. о.,
Решение. № 197/19.02.1997 г. по гр. д. № 250/95 г. на ВС, I г. о., Тълкувателно решение № 54 от
23.VI.1986 г. по гр. д. № 21/86 г., ОСГК, Определение № 280 от7.05.2009 г. на ВКС по т. д. № 242/2009 г., I
т. о., ТК и др. Освен това, дори след Тълкувателно решение 4/2012 гр.София, 29 януари 2013 год.
Все още в практиката се срещат грешки свързани с прилагането му. Така напр. Решение № 31
от 21.03.2015 г. По гр.д. №12661/2014 I г.о СРС.
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1.1. Начало на проблема
Въпросът за кумулацията2 е вълнувал юристите още при действието на отменения ЗЗД, които в основната си част е бил взаимстван от ФГК. Освен обаче ползите от
може би най-добрата кодификация по онова време, законодателят може би несъзнателно приема и проблемите3. По този начин се създава един от най-продължителните
спорове в българската цивилистична доктрина. Неслучайно е, че при теоретичните
разработки, отнасящи се до отговорността, се ползват за основа достиженията на
френските учени и се ползва както френска практика, така и на други страни със сходно законодателство като например Италия.. Именно това открива същината на проблема. Проф. Ж.Сталев много сполучливо го определя като мълчанието на сега действащия ЗЗД е продължение на мълчанието на ЗЗД (отм.), което на свой ред пък се дължи на мълчанието на образците, от които старият ЗЗД е реципиран – ФГК и ИГК4.
2. Различните становища за кумулацията в бъгларското гражданско право5
В Коментара на ЗЗД на Лиджи, Фархи и Меворах е дискутиран подробно
въпроса за кумулацията на деликтна и догoворна отговoрност, но изпъква едно противоречие6 – първоначално се посочва, че моралната вреда подлежи на обезвреда само
при деликтната отговорност.7 По-нататък в изложението се приема, че според
обстоятелствата съдът трябва да държи сметка и за мъките, неприятностите,
денгубите и пр8. В последствие авторите отново застъпват първото становище с оглед
разпоредбата на чл. 132 ЗЗД, като се аргументират, че моралната щета не дава право
на вреди и загуби, защото законът има предвид „претърпяната загуба“ и „пропусната полза“9, т.е става въпрос за материални, а не морални вреди. Може да се обобщи,
че по-старата цивилистична доктрина отрича обещетението за неимуществени вреди,
но приемат, че de lege ferenda би следвало да се уреди подобна кумулация.

2

При използване надолу в изложението на термина кумулация да се вземе предвид, че в
теорията е изразено съмнение за точността на това понятие. Като аргумент в тази насока се изтъква фактът, че има разлика между двата вида интерес – негативен при деликтна и позитивен
при договорна отговорност. Посочва се, че различните критериите за обезщетяването на вредите от договорната отговорност не изключва деликтната. Така Конов, Т. Подбрани съчинения,
Сиела С. 2010. с.57
3
Така чл. 56 ЗЗД (отм.) е идентичен с този на чл. 1382 ФГК. В същото отношение се намират и
нормата на чл. 132 ЗЗД (отм.) с чл. 1149 ФГК.
4
Сталев, Ж. Договорна отговорност за неимуществени вреди, с. 6-7.
5
Тук е необходимо да се направи уточнението, че ще бъде направено изложение на част от
мненията в българската правна теория.Това се прави с цел изследването да не се превърне в
историческо тълкуване което неминуемо би довело до изместване на фокуса.За всички мнения
вкл. преведената на български правна литература по въпроса вж. Кожухаров, Ал. Закон за
задълженията и договорите, чл.1-216, систематичен синтез на юриспруденцията, С., 1948,
с. 236-242 и с. 294.
6
Меворах, Н., Лиджи,Д., Фахри,Л., Коментар на закона за задълженията и договорите, чл.1333, С., 1926,
7
Пак там с. 134
8
Пак там с. 141
9
Пак там с. 267

235

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Ясен и точен анализ прави и Иван Апостолов,10 като обяснява понятието „интерес на кредитора“, акцентирайки на факта, че в него „духовните интереси, нравствените интереси, интересите на семейството и пр. са все подлежащи на защита от
правния ред“.11 Най-важният аргумент в миналото, свързан с кумулацията е разпоредбата на чл. 132 ЗЗД (отм). В нея изрично се застъпено, че понятията „загубата, която е
претърпял и „печалбата“, от която е лишен, е не да определят лимитарно вида на вредите, а да посочат, че при размера на обещетението се държи сметка както за влошеното състояние, така и за възможността от благоприятното му изменение в случай на
точно и навременно изпълнение.12 Авторът дава и интересен пример относно проблема. В него се говори за хипотеза в която наемател на стая счупва вазата, която наемодателят притежава като скъп семеен спомен от своята майка която е починала. Посочена е специалната разпоредба на чл. 233 ал. 1 ЗЗД, задължаваща наемателят да заплати обезщетение за вредите като се допълва, че няма нормативна основа да се откаже
обезщетение за моралните вреди предвид факта, че са санкционирани от законодателя.
С по-пестеливи аргументи е подкрепено становището на Любен Диков.13 По негово мнение категорично трябва да се приеме обезщетяването на неимуществени вреди при договорна отговорност. Прави се важното уточнение, че подобни вреди трябва
да бъдат достойни за защита, а следователно и за обезвреда. Кратко, но категорично,
мнение, изразява и Д. Антонов.14 Според него за областта на договорните отношения мъчнотиите са сравнително малко. Лицето, което е легитимирано да търси
неимуществени вреди е определено – това е съконтрахентът. Тук обаче възниква
един въпрос – какви са според автора границите на подобни вреди и как следва да се
определят? На него той дава отговора, че размерът на вредите, ако не е уговорен при
създаването на отношението, може лесно да се определи на база уговорената имуществена престация, която указва до къде трябва да се простират и неимуществените
вреди. Несъмнено идеята, че последните могат да се уговорят, звучи нереалистично.
Ако приемем примера с договора за наем и счупената ваза като една възможна уговорка, колкото трудоемко би било да се опишат всички вещи в стаята? А в случай че
имаме наем на цял апартамент? Достигайки още по-далеч при една хипотеза, в която
наемателя сключва договор за поръчка колко неимуществени вреди биха настъпили в
пряка връзка с работата на довереника? Може ли целият набор от тях, да бъде заложен като клаузи в договора? Несъмнено тук отговорът следва да бъде отрицателен.15
Разглеждайки и другото решение на въпроса, се разкриват още проблеми. Ако в същата хипотеза наемът е на стойност 200 лв на месец до тази сума ли следва да се ограничат неимуществените вреди? Определено не може границите на имуществените
вреди да бъдат мерило и за неимуществените. На следващо място несъмнено следва
да се зададе въпроса как ще се определят неимуществените вреди при недобросъвестно поведение на наемателя. Попадайки в хипотезата на чл. 82, ал. 1, изр. второ ЗЗД
последният отговаря за всички преки и непосредствени вреди, макар и непредвидени
при сключването на договора. В този случай границата става още по неясна, а именно

10

Вж. Апостолов, Ив. Върху теорията за имуществен интерес на кредитора по облигационния
договор, ГСУЮФ т. XXXIII, 3, 1937/1938, С., 1938 с.31
11
Апостолов, Ив. Облигационно право, общо учение за облигацията, С., 1947 с.7
12
В този смисъл вж.Апостолов, Ив. Върху теорията … с.32-33
13
Вж. Диков, Л. Курс по гражданско право, облигационно право обща част, т. III С., 1934,
с.109-110
14
Антонов, Д. Непозволено увреждане, С. 1965, с.221-222.
15
Въпреки че чл. 9 ЗЗД по никакъв начин не забранява подобни уговорки, е практически невъзможно да се заложат такива, които обхващат целия набор от възможни неимуществени вреди.
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тя ни служи за определянето на рамката от неимуществени вреди, които следва да се
обезщетят. В тази връзка подобно решение не следва да бъде прието.
Идентична теза, макар подкрепена с доста повече аргументи се среща и при В.
Гоцев16. Отново посочвайки примера за наема, авторът отправя критики към стеснителното тълкуване на чл. 233, ал. 1 ЗЗД. Според него няма никакво основание в тази
връзка да се откаже обезщетяването на неимуществени вреди. Авторът заема позиция
и по въпроса за техния размер, който трябва да бъде свързан с т.нар. афектационна
стойност на вещта.17 Въпреки защитеното с доста аргументи мнение, така и не става
ясно какъв смисъл се влага в това понятие.
Не липсват и мнения за невъзможността на кумулация между двете отговорности.18 В тяхна защита, са изложени като аргументи позоваването на съдебната практика19, както и езиковото тълкуване на чл. 82 ЗЗД. Те се обосновават че вредите,
които обхваща разпоредбата са само имуществени. По този начин целта на законодателя е да отграничи договорната от деликтната отговорност. В допълнение се казва, че
кредитора разполага с друга защита освен паричното обезщетение. Той може да
осъди длъжника да се въздържа от извършването на действия, които представляват нарушение на неговото задължение.20 Направен е и опит чрез сравнителноправния метод с предмет различните законодателни системи, да се стигне до отговор на
въпроса. В него обаче си проличава необективността на автора с оглед на факта, че
разглежда по обстойно системите в които кумулацията не е позволена. За сметка на
това се омаловажават и се подлагат на критика решенията на доктрината, подкрепящи
обезщетението на неимуществените вреди при договорна отговорност. Нещо повече –
преднамереността на автора си проличава при надценяване предимствата на мненията
и практиката, недопускащи подобно обезщетение. В тази връзка достига и до неправилния извод, че има тенденция в Европа към забрана на подобна хипотеза.21
3. Критичен анализ на аргументите отричащи възможността за кумулация.
3.1 Смисълът на понятията „загуба“ и „полза“ в светлината на чл. 82 ЗЗД.
Един от основните аргументи против възприемане кумулацията на двете отговорности е ограниченият смисъл на въпросните понятия. Те се възприемат като такива имащи единствено имуществен характер. Подобно граматическо тълкуване не
следва да бъде прието. В тълковните речници22 са дадени няколко примера за по-широкият на думата загуба. Няма съмнение че понятието „ползи“ съдържа в себе си нематериален характер. Тук следва да се отбележи една много специфична особеност. В

16

Гоцев, В. Договорна и деликтна отговорност, сравнение и конкуренция, С., 1979, с.35-37
Пак там с.35
18
Така напр. Стойчев, Кр. Преглед на съдебната практика относно неимуществените вреди,
Правна мисъл, 1982, кн.5 и Попов, Л. Неимуществени вреди при договорната отговорност,
Социалистическо право, 1987, кн.6
19
Става дума за едно единствено решение - Решение № 1786 от 2.VII.1970 г. по гр. д. № 1148/70 г.,
I г. о. с което ВС изрично забранява кумулацията между двете отговорности. Съществуват и
други като напр. Решение № 197-1997-V Г.О; ТР № 54 от 23.6.1986 г. по гр.дело № 21./86 г. на
ОСГК на ВС; Р. № 197/19.02.1997 г. по гр. д. № 250/95 г. на ВС, I г. о но първото решение играе
основна роля за всички следващи, а и неговите аргументи са най-коментирани.
20
За тези аргументи вж.Стойчев Кр. Цит. Съч. с.82-83
21
От всички европейски страни единствено в Италия и Германия не е призната допустимостта
на обезщетение за неимуществени вреди.
22
Така напр. http://ibl.bas.bg/rbe/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
Там загубата се определя като щета, понесена от някое лице със заминаването на някого, с
прекъсването на връзката с някого.
17
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сравнение с чл. 1149 Code civil, където се използва думата „gain” (т.е. печалба), чиито
характер наистина е по-скоро материален, а в разпоредбата на чл. 132 ЗЗД (отм.) тя е
заменена с думата „полза.“23 Последната има доста по-широко приложно поле и отваря възможност за обезщетение на неимуществените вреди, произтекли от договорно
основание.24 Други автори не поставят под съмнение, факта, че не може да се говори
за грешен превод.25 Прави яркото впечатление и това, че продръжниците на тезата за
имуществения характер на понятията, подминават този факт.26 На тази основа следва
да се коментира и мнението за характера и смисъла на думата „загуба“. Не следва ли
загубата да има по-широк смисъл от материалния? Защо винаги тя трябва да се
свързва с намаляване на имущество т.е. с материално благо? По мое мнение определено вложеният смисъл в понятието е по-широк и той обхваща, както материалният, така и моралния интерес на кредитора, загубената неимуществена ценност. Такива могат да бъдат „загубата на привързаност“, загубата на партньор в любовта, загубата на
доверие от страна на приятели и т.н. Хипотезата на чл. 82 ал. 1 налага вредите да са
пряка и непосредствена последица, а такива могат да бъдат само имуществените.27
Прави яркото впечатление, че в понятията пропусната полза и претърпяна загуба се
влага отново само и единствено имуществен характер.28 Същестува и още едно противоречиво мнение, което допълнително задълбочава проблема. В него на база фактът,
че размерът на имуществените вреди обхваща претърпяната загуба и пропуснатата
полза, авторът извежда мнението, че именно заради това тези мащаби не са относими
към неимуществените вреди, защото при последните се борави с блага, които не търпят парично оценяване.29 Добавя се още че обстоятелството, че чл. 82 ЗЗД важи за договорната отговорност и предвижда обезщетяване на претърпяната загуба и пропусната полза и в тази връзка не може да има съмнение, че тази норма изрично предвид само имуществени вреди.30 Едва ли обаче може да бъде даден и един довод в защита на
подобно твърдение, на базата на което да се направи подобен извод. Подобно ограничение не съществува, както в съдебната практика, 31 така и теорията.32 Още един довод в тази връзка може да се направи и от граматическото тълкуване на самата норма

23

Така Берон, В. Съотношението между договорната и деликтната отговорност С. 1929 с.96-97
Така Меровах, Лиджи и Фархи цит. Съч с.266-267.
25
Петров, Вл. Цит.съч С.43
26
Този аргумент е забелязан от Апостолов, Ив. Върху теорията … с.33
27
Такова мнение изразява Стойчев, Кр. Цит. Съч. с.82 като в тази връзка той подкрепя
мотивите на Решение № 1786 от 2.VII.1970 г. по гр. д. № 1148/70 г., I г. о.
28
Така напр. Топалова, Л. Обезщетението за пропуснати ползи при социалистическите организации, С., 1960 с. 37., За имуществения характер на понятието пропусната полза вж. Антонов,
Д. Цит. съч , с.62.
29
Вж. Кожухаров, Ал. Облигационно право, общо учение за облигационното отношение, с. 322-323
30
Сталев, Ж. Цит. Съч с. 9 Интересно е защо автор, който подкрепя кумулацията изразява подобно мнение, противоречащо на тезата, която подкрепя.
31
Дори напротив тя изрично потвърждава аргумента, че заплащането на неимуществените вреди не е изключение и законът въобще не прави разлика между тях и имуществените в това отношение. Така Определени 8-09 ОСГК както и Тълкувателно Решение 4/2012 По мое мнение
подобен извод е напълно произволен. Ако се приеме подобно твърдение следва нормата на
чл.52 ЗЗД да се приеме като изключение от общото правило. Такова твърдение би било теоретично и практически неиздържано поради факта че в закона никъде не се съдържа указание че
на тази разпоредба трябва да се гледа като на изключение. Ако тя е изключение това води до
още един извод а именно че обезщетението на неимуществени вреди е второстепенен или неосновен способ. Още един нелогичен извод, който не следва да се приеме.
32
Така Петров, Вл., Цит. Съч. с 47.
24
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на чл. 82 ЗЗД. Неслучайно нормотворецът е поставил понятията „претърпяна загуба и
пропусната полза“ а във второто изречение ги е заменил с „вреди“ в което е вложен
доста по-широк замисъл. Мисля, че законодателят е имал предвид именно факта, че
става въпрос за всички вреди вкл. неимуществени. Същият термин се ползва и в чл. 45
ал. 1 ЗЗД, което кореспондира с глваната идея на разпоредбата. Освен това поставен
така проблема излиза, че неимуществените вреди са нещо различно от пропусната
полза и претърпяна загуба. Ако се възприеме горния извод, а именно че моралните
вреди могат да се изразят като претърпяна загуба или пропусната полза ще се окаже
неоснователен един от решителните аргументи отричащи допустимостта за тяхното
общетяване при договорна отговорност. Освен това при възприемане на тезата, че
пропусната полза има само имуществен характер, това неминуемо би довело до
разлика в понятието „вреда“ по смисъла на чл. 45 и сл. ЗЗД и същото понятие този път
по смисъла на чл. 82 ЗЗД. Извод, който сам по себе си преминава всякакви разумни
граници. След като самият закон не е посочил, че прави разлика в това отношение,
защо чрез тълкуване тя изкуствено да бъде създадена?
3.2 Нужно ли е изричното уреждане в закона на обезщетението за
неимуществени вреди при договорна отговорност?
Ясно си проличава ограниченият смисъл, който авторите и ВС влагат, тълкувайки закона.33 Те не търсят дълбокия и точен смисъл на чл. 82 ЗЗД и се доверяват само
на написаното. Подобно ограничено граматическо тълкуване не дава ясна сметка какъв е смисълът на посочената разпоредба. В миналото за улеснение под всеки български текст на закона са се сочили и съответните френски и италиански разпоредби.
Съществували са дори специални таблици за по лесно ориентиране.34 Често срещано
явление е било и позоване на чужда съдебна практика и теоретични становища в мотивите на ВКС.35 Но нали най-напред във Франция се е породила практиката по разширителното тълкуване на чл. 1382 ФКГ, която да присъжда обезщетение и за моралните вреди. Впоследствие на разширително тълкуване подлежи и чл. 1149 ФГК, чрез
което се допуска обезщетение за претърпяна загуба и пропусната полза от неизпълнението на един договор и при неимуществените вреди.36 Въпреки това въпросните норми не са променени и до днес. Непроменени остават и текстoвете на белгийския и
румънския ГК, но и в тези държави практиката коригира несъобразността на тези норми с потребностите на живота.37 Непонятно е защо съдебната практика отрича ползите от подобно правоприлагане, отрича разширителното тълкуване и постановява решения в пълно противоречие с европейските съдилища относно една и съща разпоредба. Подходът на последните е лесно обясним с факта, че евентуално нормиране на
това положение ще ограничи правоприлагането като освен това би се загубила и гъвкостта на регулирането от една неограничена в строги рамки съдебна практика.

33

Определение № 202 от 15.12.2009 г. по т.д. № 740/2009 г. на ВКС, Търговска колегия, II т.о
където се казва „Разпоредби на чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 82 от ЗЗД, които регламентират предпоставките, обема и съдържанието на отговорността за вреди от договорно неизпълнение, са ясни, точни и не се нуждаят от тълкуването им. По приложението им, вкл. по въпроса за изключване на неимуществените вреди от обхвата на договорната отговорност по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД,
съществува обилна и последователна съдебна практика, която не се нуждае от осъвременяване”.
34
Вж. напр. Планиол, М. Елементарно ръководство по гражднаско право, обща теория на задълженията и договорите, превод от Т. Наследников, С., 1919; Меворах, Н., Д. Лиджи, Л.
Фахри,. Коментар на ЗЗД.
35
Вж. Решение 324-20-II г.о., Юридическа мисъл, год. VIII, 1927, №5, с.230;
36
Меворах,Н., Лиджди, Фахри Цит съч с.266-267
37
Виж Вл. Петров Цит съч. с.163 бел.22 и цитираните там автори.
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Извод: Обстоятелството, че разпоредбата на чл. 82 ЗЗД изрично не споменава в
обхвата си неимуществените вреди, не води до извода, че те са недупостими и това е
начинът на законодателя да изключи обезщетяването им при договорна отговорност.
3.3. Систематичното място на чл. 52 ЗЗД (не)позволява да се прилага по
аналогия и за договорната отговорност.
В доктрината е изтъкнато мнение, че систематичното място на чл. 52 ЗЗД е в раздела за непозволеното увреждане и не може да се приложи по аналогия и за договорната отговорност.38 Подобно мнение не следва да бъде прието на база следващите аргументи. На първо място следва да се каже, че от разположението на една разпоредба
не може да се прави извод дали тя може, или не може да се прилага по аналогия.39 На
второ място, не може да се приеме фактът, че справедливостта е абстрактно понятие40,
което съществува самостоятелно и като изключение. В тази връзка и като аргумент в
защита на мнението, че систематичното място на една разпоредба не следва да се
приема като рамка за нейните граници, може да се спомене чл. 82 ЗЗД отнасящ се до
пропуснатите ползи. В раздела, засягащ деликтната отговорност, подобна разпоредба
няма. Ако бъде разгледано като цяло понятието „вреди“ по смисъла на чл. 45 и сл.
ЗЗД как то би изглеждало ако в дефиницията не съществуват претърпените загуби
или пропуснатите ползи? При всички случаи подобна формулировка би била доста
трудна и неясна. Следвайки логиката, отнасяща се до влиянието на систематичното
място, това би означавало да се приеме, че пропуснатите ползи и претърпените загуби
при деликтната отговорност не се обезщетяват. Тази логика в случая не трябва да се
поддържа, защото в закона, макар и неизрично, е упомената хипотеза на подобно
обезщетение (чл. 51 ал. 3 ЗЗД)41. Освен това чл. 52 ЗЗД не е изключителна норма за да
не се приложи аналогията. За да бъде използвана аналогията е нужно да се касае за
подобни случаи, отговаря на целта на акта. Относно изискването за подобие не мисля,
че може да се твърди липсата на такова. В двата случая има причинена вреда. Еднотипна е и вида на вредата а именно неимуществена. Законодателят се отнася сериозно
и към двата проблема. Не се среща и изчерпателно изброяване нито в чл. 52, нито в
чл. 82 ЗЗД. Използването на общия термин „вреди“ в чл.82 изр. второ ЗЗД ясно и категорично доказва този довод. Каква е разликата между един деликвент нанесъл неимуществени вреди на друго лице и една неизправна страна по договора неизпълнила задължението си, което да доведе до болки и страдания на съконтрахента? Липсват, каквито и да било основания един деликвент да е по-облагодетелстван от неизправен договорен длъжник. Защо тогава да се приеме обратната хипотеза, неизправните длъж-

38

Топалова, Л. Цит.съч с.37.
Подобно ограничение не е заложено нито в чл. 46 ЗНА, нито е поставено от теорията.
40
Предвид него обаче в много случай от съдилищата се задоволяват в мотивите към присъдите
и решенията да се посочи, че обезщетяването им се определя по справедливост (чл. 52 ЗЗД)
използвано по скоро като абстрактно понятие. При подобни случай в решенията е необходимо
да се изтъкнат обстоятелствата, които обосновават присъдения размер на обезщетение. Въпреки че разноречива съдебна практика в примера по-горе е била забелязана и в Постановление
№ 4 от 23.12.1968 г., Пленум на ВС т. 11 днес тя все още не е изкоренена и подобни нарушения
на материалния закон продължават да се срещат така напр. в Решение от 16.07.2003 г. на БАС
по в. гр. д. № 70/2003 г., ГК
41
Така и Антонов, Д. Цит. Съч с. 59-60 където пояснява, че от липсата на разпоредба относно
пропуснатите ползи в главата за Непозволено увреждане не трябва да се тълкува като невъзможност за обезщетението им.
39
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ници да се третират по-благоприятно и да не изплащат неимуществени вреди, макар
че са нанесени на един изправен кредитор. Без съмнение подобно положение не може
да бъде прието и не следва да продължава да битува в теорията. Тук определено следва да се приеме мнението, че аналогия в тези две хипотези е напълно възможна.42 Това несъмнено е правилното положение, което следва да се приеме особено предвид
факта, че се отнася до близки институти.43 От казаното до тук може да се направи извода, че систематичното място на една разпоредба не може да предопредели нейното приложение само към ограничен брой случай. Освен това, на база горните аргументи чл. 52 ЗЗД може да бъде приложен по аналогия и при обезщетяването на неимуществените вреди по чл. 82 ЗЗД.
4. Заключение
Трудът няма за цел да изчерпи всички проблеми които могат да се създадат при
евентуална промяна в законодателството относно обещетението за неимуществени
вреди при договорната отговорност. Такива могат да бъдат свързани давностния срок,
кръгът на лицата които могат да претендират, границите на тези вреди и др. Надявам
се изложението да бъде катализатор на мнения които да спомогнат в бъдеще,
законодателят макар и с половинвековно закъснение да разреши или забрани категорично обезщетението на неимуществените вреди при договoрната отговорност. По
мое мнение обаче следва да се възприеме разрешаването на подобна възможност. То е
лежи върху една правилната интерпретация, едно обективно тълкуване на чл. 52 ЗЗД
във връзка с чл.82 ЗЗД. В крайна сметка съдът е призван да бъде блюстител на
справедливостта при липса на отнапред установени точни параметри, които да зададат основанието и размера на иска.Остава само надеждата, че след Тълкувателно решение №4 от 2013 на ВКС практиката ще продължи да следва повелите на справедливостта като им дава живот и ги обективизира в решенията си.
Краен извод: De lege ferenda предлагам чл. 52 да се допълни в следния вид:
Чл. 52. ал. 2 Обезщетението за неимуществени вреди се отнася и за неизпълнение на договорно задължение.
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НЕОБХОДИМИ ЛИ СА РЕФОРМИ В НАЦИОНАЛНАТА
УРЕДБА НА АРБИТРАЖА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Стелияна Иванова Златева
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

ARE REFORMS IN THE NATIONAL LEGISLATION OF
ARBITRATION INDISPENSABLE
Steliyana Ivanova Zlateva
„St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo
Анотация: Развитието на търговските отношения налага тенденцията извънсъдебното решаване на спорове да бъде предпочитан способ за решаване на спорове в
България. В резултат, към настоящия момент се създават все повече арбитражни
институции. От друга страна, правната уредба на вътрешния арбитраж не регламентира нормативни критерии за тяхната регулация. Подобни пропуски довеждат
до злоупотреба с правата на гражданите при евентуални арбитражни производства. В настоящата разратботка ще се изследват някои техни проявления и ще се
разгледат подходи в други национални законодателства, с цел приложението им в
България.
Ключови думи: арбитраж, арбитражна институция, арбитражна клауза
Abstract: The current development of trade relations enhances the tendency alternative
dispute resolution to be the preferred method of resolving disputes in Bulgaria. As a result,
at present more arbitration institutions are establishing in Bulgaria. On the other hand, the
legal framework of the domestic arbitration does not introduce legal criteria for regulation
of such institutions. Those gaps lead to abuse of citizens' rights in any arbitration
proceedings. This paper will examine some of these abuses and will consider approaches
for preventing of such abuses in different national legislations for the purpose of their
application in Bulgaria.
Key words: arbitration, arbitration institution, atrbitration clause
Съвременните процеси в развитието на икономиката и търговията отразяват
своята динамичност и в света на правото. В резултат, се появява необходимост от
гъвкавост при правораздаването, която да дава свобода на търговците да избират как
да решават своите евентуални спорове, по почин, който да съответства на интересите
им. Поради това все по-предпочитано пред съдебното решаване на спорове става извънсъдебното, и най-вече арбитражното производство, което както съдебното производство има за правна последица решение със сила на пресъдено нещо.
Арбитражът по своята природа е процедура за решаване на спорове, в която
един или повече арбитри, обикновено лицa със специални познания, се произнасят с
решение по съществото на спора, което е задължително за страните. Арбитражът е
проява на недържавно, доброволно и договорно частно правораздаване. По естеството
си арбитражът е ускорено състезателно производство.
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Основополагащи за арбитража са: волята на страните1 – съгласието им да решат
своите спорове посредством арбитраж, свободата на договаряне на страните, равното
третиране на страните, окончателността на решението2, принципът на конфиденциалност, както и неутралност и бързина.
Арбитърът, процедурните правила и материалният закон могат да бъдат определени от страните. В това се състои и фундаментът на арбитража – съгласието на страните3, по силата на което те определят коя арбитражна институция ще разгледа спора
им, кои са приложимите право и арбитражни правила, условията при които ще се разгледа спора им. Именно волята на страните се обективира в арбитражното споразумение4.
Арбитражът е договорно „творение”5, което само по себе си означава, че целият
арбитражен процес се основава на факта, че страните са избрали да използват извънсъдебно алтернативно решаване на спорове. Арбитражното споразумение6 представлява самостоятелен процесуален договор извън материалноправния договор, който
може да бъде включен като отделна клауза в договора или да бъде уговорен с друг
акт, поради което се налага отделна проверка на изискванията за нейната валидност7.
Но арбитражното споразумение може да бъде не само част от основния договор, а да
бъде включено и в общите условия8 на един от търговците, в последващи анекси, в деловата кореспонденция между страните, както и във всеки писмен документ, който е
подписан от двете страни и демонстрира волята им за решаване на евентуални спорове посредством арбитраж.
Повечето държави изискват от страните по арбитражното споразумение да уважават принципа pacta sunt servanda и предвиждат ограничен съдебен контрол на арбитражни производства като подкрепят изпълнението на арбитражни решения по начин, подобен на този на националните съдебни решения. Арбитражът по принцип се
провежда от един или трима арбитри, които съставляват арбитражния състав. Последният е еквивалентът на съдия или състав от съдии в съдебни действия. Обикновено се
избира от страните – пряко или непряко чрез трето лице или институция като по този
начин страните упражняват контрол кой решава спора им.
В България основният вътрешен източник на правото в областта на арбитража е
Законът за международния търговски арбитраж9 (ЗМТА), взаимстван от Закона –

1

Born, G., International Arbitration: Law and Practice, Wolters Kluwer, 2012, p. 110 et seq
Чл. V от Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни
решения от 1958 г. вж.ДВ, бр.2 от 1965 г; чл. 34 от Закона – Модел на УНСИТРАЛ за международен търговски арбитраж
3
В този смисъл – Решение по делото InterGen v. Grina, 344 F. 3d 134 (1st Cir.2003), цит. в Park,
W, Non-signatories and international Contracts: an arbitrator’s dilemma, стр.1
4
Тук следва да се отбележи, че волята на страните във връзка с арбитража е ограничена – тя не
може да противоречи на императивните законови норми и обществения ред на съответната държава.
5
Steelworkers v. American Mfg. Co. 363 U.S. 564
6
За целите на разработката арбитражно споразумение и арбитражна клауза се използват като
синоними
7
Определение № 389 от 19.06.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 869/2014 г., II т. о., ТК
8
Решение № 11 от 5.03.2015 г. на ВКС по т. д. № 450/2014 г., II т. о., ТК
9
ЗМТА, обн., ДВ, бр. 60 от 05.08.1988г., последно изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г.
ЗМТА, въпреки своето наименование, се прилага както за международния търговски арбитраж,
така и за националния вътрешен арбитраж с някои изключения, изброени в §3 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗМТА. Последните се отнасят до чл.1, ал.2, чл. 10 и 11, ал.2
ЗМТА.
2
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Модел на УНСИТРАЛ за международен търговски арбитраж. Нормативно арбитражното производство е уредено и от Гражданския процесуален кодекс и някои специални закони като Закона за уреждане на колективните трудови спорове, както и от редица международни10 и двустранни споразумения, по които Р България е страна.
С оглед фокуса на разработката, а именно регулацията на вътрешния арбитраж,
ще бъдат разгледани неговите особености, a именно: арбитражът е между страни с
местожителство или седалище в Р България, което включва и случаите, когато тези
страни са предприятия с чуждо участие; страните не би следвало да се споразумеят за
езика, а арбитражното производство трябва да е на български език, арбитражното споразумение при вътрешния арбитраж трябва да се тълкува в съотвествие с българското
право.
Страните по всеки имуществен спор могат да уговорят той да бъде разрешен от
арбитражен съд. Ограничение по отношение на споровете, които могат да подлежат
на решаване от арбитраж поставя чл.19 от ГПК, а именно, споровете за вещни права
или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.
Дългогодишна традиция като постоянни арбитражни съдилища имат Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, както и Арбитражен съд при
Българската стопанска камара. Постоянните арбитражни съдилища са организационно обособени структурни единици с предмет на дейност разрешаване на правни спорове. Те са частноправни образувания, чиято правораздавателна власт произтича от
общата воля на страните по спора.
Съществуват и специализирани арбитражи – Национален институт за помирение
и арбитраж, регламентиран от Закона за уреждане на колективните трудови спорове,
Арбитражен съд към Националната занаятчийска камара, организации за борсов арбитраж при Софийска стокова борса и др.
Съществен проблем по отношение на нормативната уредба на арбитражните
съдилища е, че няма изисквания кой може да учредява арбитражен съд, както и критерии кой може да бъде арбитър. На практика, постоянните арбитражни съдилища в
България се учредяват от Сдружения в обществена или в частна полза, по смисъла на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с решение на управителните им органи. Именно управителните органи приемат и правилника за дейността на арбитража,
тарифата му и списъка с арбитрите. Арбитражи съществуват при редица браншови организации11, както и при редица сдружения, създадени с нарочната цел за учредяване
на арбитражни съдилища12.
Още повече, ако се обърне внимание на самите арбитражни листи на някои от
новосъздадените арбитражни съдилища, и по-специално на лицата в арбитражните
листи, прави впечатление, че въпросните лица, на първо място дори нямат образователна квалификация с оглед теоретичните постановки на арбитража, а още повече и

10

Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения
от 1958 г, ратифицирана от РБ през 1961 г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.1965 г.; Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж, ратифицирана от РБ през 1964 г., обн., ДВ, бр.57 от 1964г.;
Вашингтонската конвенция за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани
на други държави (1965 г.)
11
напр. КРИБ, Българска асоциация на микропредприятията, Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика и мн. др
12
напр. Сдружение „Правна помощ и медиация“, при което са учредени Арбитражен съд –
Пловдив, АС – Стара Загора, АС – Бургас, АС – Хасково и АС – Благоевград
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практически опит. Спорният ценз на арбитрите, както и самото правно положение на
въпросните съдилища довежда до все повече злоупотреби с правата на гражданите.
Либералният режим на учредяване и липсата на легална рамка за създаване на
арбитражен съд, както и упражняване на външен контрол по отношение на създаването на арбитражни съдилища доведе до съществуването на над 40 постоянни арбитража, като точният им брой е трудно установим. Налице е липса на прозрачност в дейността на арбитражите, в редица посоки.
На първо място, не съществува законово изискване за оповестяване при създаване на арбитражен съд, неговият правилник, тарифа и арбитражна листа. Считам, че
въвеждането на нормативно задължение за регистрация на арбитражните съдилища в
единен регистър, би довело до значително подобряване на тяхната разпознаваемост и
укрепване на доверието в тях13.
На следващо място, не са налице каквито и да било нормативни изисквания,
задължаващи арбитражните съдилища да предприемат самостоятелни действия в посока публичност на дейността си. De lege ferenda, следва да се въведе нормативно задължение всеки постоянен арбитраж да поддържа електронен сайт, на който да е поместен минимално необходимия обем информация за правораздавателната му дейност –
Устав на съответния арбитраж, Правилник, Тарифа за таксите, арбитражна листа,
препоръчана арбитражна клауза и контакти. Следва да се отбележи, че множество
арбитражни съдилища в Р България поддържат интернет-сайтове с такава информация и към настоящия момент, но липсата на законово изискване създава възможност
за съществуването на арбитражи-фантоми, създадени с цел заобикаляне на закона, обслужващи само един стопански субект, намиращ се в доминиращо спрямо контрагентите си положение.
Също така, внимание следва да бъде обърнато и на минималното съдържание на
арбитражните листи. Това съдържание, към момента е оставено в дискрецията на самите арбитражи. По този начин, докато редица български арбитражни съдилища, в
своите листи предоставят подробна информация за арбитрите си, други включват в
нея единствено имената на лицата. Считам, че подобен подход не позволява извършването на информиран избор от страна на спорещите за състава, на който поверяват
своя спор, което пък обезсмисля едно от основните предимства на арбитража – презумираната компетентност на арбитрите в областта на конкретната проблематика. За решение би могло да се възприеме въвеждането на нормативно изискване за минималното съдържание на данните за арбитрите в листата – възраст, образователна степен,
предишен опит, специализации и др.
Следва да се отбележи още, че липсата на нормативно изискване за минимален
брой арбитри в листата е довела до ситуация, при която в Р България съществуват арбитражи с листа от трима арбитри14 . Това, съвсем естествено, води до на практика невъзможност за какъвто и да било избор и е в противоречие със самото естество на арбитража. Въвеждането на норма, поставяща долна граница на броя на арбитрите, макар и невисока, би преодоляло този проблем.
Във връзка с новосъздадените арбитражни институции често възникват проблеми по повод тяхната компетентност, защото по-слабата стопански страна по материалното правоотношение не е запозната с наличието на арбитражна клауза в потреби-

13

Някои държави са приели по-строг подход – в Русия е въведен лицензионен режим за
арбитражните институции http://kluwerarbitrationblog.com/2015/08/14/russian-arbitration-reform-aleap-into-the-unknown/
14
Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ http://www.arbjus.eu/list.html
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телските договори, както и в договорите за стоков кредит, заем и др., и най-вече с
нейното значение. Следователно, тази страна не може да се защити своевременно с
оглед факта, че правилниците на арбитражните институции изискват отговор на
исковите молби в много кратък най-често двуседмичен срок, който е преклузивен15. С
оглед спецификата на арбитражното производство, ако една от страните не възрази
най-късно с отговора на исковата молба срещу компетентността на арбитражния съд,
то пропускането му прегражда възможността за оспорването на наличието на арбитражно споразумение и правото на защита. Така лицето мълчаливо се съгласява с
компетентността на АС. От своя страна арбитражният съд приема, че след като лицето е редовно уведомено, то участва в производството. Това е показател за значението
на формата на арбитражното споразумение.
Би следвало да има изричен текст, който да не позволява участие в арбитраж без
наличие на писмена арбитражна клауза. Едно от проявленията на възможност за злоупотреба с право е хипотезата на чл. 7, ал. 3 ЗМТА, а именно „смята се, че има арбитражно споразумение и когато ответникът писмено или със заявление, отбелязано
в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или когато участвува в арбитражното производство, без да оспорва компетентността на арбитража”. Така самият закон оставя възможност за решаване на
спора от арбитражни съдилища, които правораздават единствено с презумптивно
съгласие на страните. Именно наличието на арбитражно споразумение е предпоставка
евентуален спор да се реши от Арбитражен съд16. Без него арбитражните съдилища са
некомпетентни и не могат да постановяват решения, но очевидно тази предпоставка
не е абсолютна в България. Следвайки основните черти на арбитражните решения, а
именно, че те са окончателни, неподлежащи на обжалване, но подлежащи на принудително изпълнение – въз основа на тях, кредиторите могат да се снабдят с изпълнителен лист, издаден от Софийски градски съд и да образуват изпълнително дело.
Единственият евентуален изход от подобна ситуация би било предявяването на
конститутивен иск за отмяна на порочното решение пред Върховния касационен съд
на основание чл. 47 ЗМТА17. Преклузивният срок за предявяване на иск за отмяна е 3
месеца от получаване на решението. Заслужава да се отбележи, че подобни случаи са
свързани с някои от новите арбитражни съдилища, които се различават от утвърдилия
се в страната ни Арбитражен съд при Българска Търговско-промишлената палата със
своята практика. Следователно, би следвало това несъвършенство на уредбата да се
коригира с оглед защитата на частния интерес, чиято сигурност всъщност правото
следва да гарантира. В този смисъл следва ал.3 на чл.7 от ЗМТА да бъде отменена.
Също така, изхождайки от естеството на дейността на арбитрите, може да се помисли и за въвеждането на централизирани изисквания, макар и минимални, за вписването на лице в арбитражна листа. За отправна точка може да послужи текста на

15

С оглед различните арбитражни институции, респ. техните правилници, сроковете могат да
бъдат различни
16
Това е принципът, възприет в международен план:
Австрия- чл. 581 от Австрийският Граждански Процесуален Кодекс (SchiedsRÄG 2013”, BGBl.
I Nr. 118/2013) http://www.viac.eu/en/materials/83-recht/gesetze/200-zpo-as-amended-2013;
Германия
§1030
Немски
Граждански
Процесуален
Кодекс
(ZPO).
http://www.disarb.de/de/16/regeln/uebersicht-id0
Франция, чл. 1442- 1449 от Законодателен декрет № 6/2003 от 17 януари 2003 г.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006412628&idSectionTA=LE
GISCTA000006135975&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20160327
17
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чл. 162 от Закона за съдебната власт, поставящ изисквания към магистратските длъжности – висше образование по специалността „Право“, юридическа правоспособност,
нравствени и професионални качества, чисто съдебно минало и липса на психически
заболявания18. Подобни изисквания биха спомогнали за отсяването от арбитражните
листи на лица, които не отговарят на минималния стандарт за извършване на правораздавателна дейност.
В допълнение, по аналогия с изискванията, предвидени в чл. 27 на Закона за адвокатурата, както и тези в НАРЕДБА № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, съгласно която както адвокатите, така и синдиците
са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си, подобно изискване би могло това да се приложи и за квалификацията на арбитрите. В следствие на това лицето,
което е вписано или ще бъде вписано като арбитър да може да поддържа квалификацията си на първо място в сферата, в която е специалист и на второ място, да има възможност да повиши квалификацията си като обогати познанията си и в други области.
Това от друга страна ще допринесе на следващия етап – въвеждането на Единен
регистър на арбитрите по подобие на този на медиаторите, за които съществуват легални изисквания, уредени в специален закон – Закон за медиацията19.
Всички тези изменения на съществуващата уредба биха допринесли за по-голяма
прозрачност при решаване на спорове от арбитражните съдилища, по-голяма сигурност за частните лица и справедливо приложение на правото в защита на техния интерес.
В подкрепа на изложените в настоящата разработка тези може да бъде разгледана реализираната в Руската Федерация законодателна реформа в сферата на
арбитража. За разлика от държавите в Западна Европа, с утвърдени традиции в арбитража, на изток той тепърва разширява своето приложение и проблемите, пред които
са изправени обществата в държавите от Източна Европа, са идентични. Русия, която
има вече опит в множество дела със западни инвеститори, за които арбитражът е
предпочитана форма за защита на техните интереси, първа предприе мерки по въвеждането на известна нормативна регулация в сектора. По този начин не само бяха идентифицирани основните проблематични области, но и бяха предприети конкретни
стъпки за тяхното премахване.
На първо място, беше въведен задължителен лицензионен режим за арбитражните институции, от страна на руското правителство, за да се избегнат арбитражи, при
които спорът е решен от арбитражна институция, учредена от една от страните или
свързани с нея лица или компании. В резултат се нарушават едни от основните принципи на арбитража, а именно неутралност и справедливост.
На второ място, беше въведено ограничение корпоративните спорове да не могат
да се решават от арбитраж ad hoc, а само от лицензирани арбитражни институции,
които са изпратили своите специални арбитражни правила за корпоративни спорове
до съответния държавен орган и в допълнение са публикувани на сайта им.
С оглед гороизложеното, България също би следвало да преосмисли пропуските
в законодателството и да въведе реформа по отношение на законовата рамка на ар-

18

Тези изисквания са за арбитри, които работят в сферата на правото.
Обн. ДВ бр.110 от 17.12.2004 г., изм. и доп. с ДВ бр.86 от 24.10.2006 год. и Наредба №2 от
15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите,които обучават медиатори; за
изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване,отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етичните правила за поведение на медиатора
19
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битражните институции и действащите арбитри в тях. В голяма степен бихме могли
да се позовем на следното заключение: „съдилищата и арбитрите са в същия бизнес администрирането на правосъдието. Единствената разлика е, че съдилищата са в
публичния сектор, а арбитражните съдилища в частния сектор на индустрията”20.
Следователно, логично би било известно доближаване на нормативната регулация на
съдилищата, в посока повишаване на прозрачността в дейността на арбитражите, въвеждане на минимални изисквания за публичност и ценз на арбитрите и създаването
на предпоставки за минимален държавен контрол на дейността им, който не е в противоречие с демократичната природа на арбитражното производство. Това от своя
страна би допринесло както за гражданското общество и бизнеса, така и за престижа
на арбитражните съдилища, които изпълняват добросъвестно призванието си за справедливо и ефективно правораздаване.
Литература:
1. Сталев, Ж., Арбитраж по частноправни спорове, С., Сиела, 1998.
2. Сталев, Ж., Мингова, А., Стамболиев, О., Попова, Иванова, Р. Българско гражданско процесуално право, 9-то издание, С., Сиби, 2015.
3. Born, G., International Arbitration: Law and Practice, Wolters Kluwer, 2012.
4. Moses, М., The principles and Practice of International Commercial Arbitration,
Cambridge, 2012.
5. Park, W, Non-signatories and international Contracts: an arbitrator’s dilemma,
Oxford, 2009.

20
Case law: Bremmer Schiffbau v. South India Shipping Corp; The judge asserted: „Courts and
arbitrators are in the same business, namely, the administration of justice. The only difference is that
the courts are in the public and arbitrators are in the private sector of the industry.”
http://www.uniset.ca/other/cs3/1981AC909.html
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НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСИГУРЯВАЩО ВРЕМЕННА РАБОТА
Стелияна Иванова Златева
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

SOME PECULIARITIES OF THE EMPLOYER IN THE
EMPLOYMENT RELAIONSHIP WITH A TEMPORARY WORK
ENTERPRISE
Steliyana Ivanova Zlateva
„St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo
Анотация: Правната уредба на трудовото правоотношение с предприятие, осигуряващо временна работа е нововъведена в българското трудово законодателство.
Въвеждането й е резултат от изискването на Европейския съюз за транспониране
на Директива 2008/104/ЕО относно агенциите за временна заетост. В настоящата
разработка ще се изследват някои от особеностите на работодателя в трудовото
правоотношение с предприятие, осигуряващо временна работа и приложението им в
българското законодателство.
Ключови думи: предприятие, което осигурява временна работа, предприятие ползвател, „триъгълно” трудово правоотношение, Директива
Abstract: The legislative framework of the employer in the employment relaionship with a
temporary work enterprise is newly introduced into Bulgarian labour law. It was
implemented pursuant to the requirement of the European Union to transpose Directive
2008/104 / EC on temporary agency work. This paper will examine some of the peculiarities
of the employment relaionship with a temporary work enterprise and their application into
Bulgarian legislation.
Key words: temporary-work agency, user undertaking, „triangular” employment, Directive

Със предвидения нов раздел VIIIв „Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа” в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на Труда („Държавен вестник” бр. 7 от 24.01.2012г), бяха внесени съществени промени в трудовото законодателство. С тези промени, за първи път
българското трудово законодателството се отклонява от единния правен режим на
традиционното възникване на трудово правоотношение, от познатото двустранно договаряне между работник и работодател. Създаде се уредба, която отграничава трудовите правоотношения на работниците или служителите по повод работа чрез предприятие, което осигурява временна работа от традиционните трудови правоотношения. Промяната е продиктувана от транспонирането на Директива 2008/104/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г (Директивата). Паралелно с
Директивата и Конвенция № 181 относно частните бюра (агенциите) по труда, приета
от Международната организация на труда през юни 1995г., следва да се унифицира
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европейското право във връзка с основни принципи по повод Агенциите за Временна
заетост.
Предпоставките за въвеждането на правна регламентация на института на временната работа произлизат от промените в пазара на труда – появата на т.нар. „гъвкави форми на заетост”. Въздействието им по отношение на положението на работниците не е ясно a priori. Основното противоречие се поражда от намирането на баланс
между икономическата и закрилната функция на трудовото право, т.е. между интересите на работодателите и работниците. С оглед несигурността на правата на работниците при временната работа, трябва да се даде предимство на тяхната защитата. В
подкрепа на това твърдение се отбелязва, че основният субект, който се облагодетелства от тази нетипичната форма на заетост, е работодателят по това правоотношение.
Още повече временната работа не гарантира предимствата на класическото трудово
правоотношение.
От една страна, предприятието, осигуряващо временна работа (ПОВР) подпомага работниците им в търсенетото на постоянна работа, като им осигурява алтернативна временна работа, по времето на която работниците имат възможност да придобият полезни умения. От друга страна, работата посредством ПОВР би могла да се
разглежда като част от второстепенния трудов пазар, в който временните работници
се примиряват с по-ниски заплати поради високата безработица. Поради това е необходимо специфичните трудови правоотношения като тези посредством ПОВР да са
изрично уредени с цел да се осигури защита на правата на работниците и служителите, работещи по тях. Ефектът от реализирането на тази идея е формирането на правна
уредба, която би следвало да отразява характерните белези на трудовото правоотношение с ПОВР, изведени от особеностите на неговите субекти и съдържание.
При изясняване на ролята на работодателя в специфичното отношение, което
възниква по повод извършването на работа чрез ПОВР, на първо място, следва да се
характеризират субектите по това правоотношение, а именно, предприятие, осигуряващо временна работа (ПОВР), предприятие ползвател1 и работник или служител.
Определението за ПОВР не се извежда от основните релевантни текстове на чл.
107р, ал. 1 КТ и на чл. 74е, ал. 2 от Закона за Насърчаване на Заетостта (ЗНЗ), а се дефинира изрично в § 1, т. 17 от ДР на КТ., защото Законодателят предвижда необходимост от определение, от което да се изведат особеностите на субекта. Конкретната
разпоредба предвижда„предприятие, което осигурява временна работа” като всяко
физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна работа
в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта. Първата особеност на ПОВР е, възможността то да е както физическо, така и юридическо лице, което е установено и в ЗНЗ по повод регистрацията на
ПОВР. Втората особеност е, че ПОВР извършва търговска дейност – то е търговец по
смисъла на Търговския закон (ТЗ). На трето място, следва да се отбележи, че то
сключва трудов договор с работник или служител, т.е. той е работодател по силата на
КТ. Но той не е обикновен работодател – специфичното при него е, че наема работници, които ще изпълняват временна работа в друго предприятие. Следователно, следващата особеност е, че този работодател само осигурява, но не осъществява дейността, в
която работникът или служителят ще извършва временна работа. Осигуряването на
временна работа е свързано със създаване на условия за работа при други работодате-

1

Терминът „предприятие” е широко критикуван в правната литература, поради регламентацията му в Кодекса на труда (ДР § 1.; т.2)
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ли. Това ни насочва към изясняването на ролята на предполагаемия втори работодател.
Съгласно § 1, т. 18 от ДР на КТ „предприятие ползвател” е всяко физическо или
юридическо лице, което извършва търговска дейност и под чието ръководство и
контрол се изпълнява възложена от него работа от работник или служител, изпратен
от ПОВР. С оглед този текст, се заключава, че този субект също е търговец по смисъла на ТЗ, защото извършва търговска дейност.
Фигурата на третия субект по това правоотношение, а именно работникът или
служителят, не е с по-различни характеристики от общоприетата в трудовоправната
доктрина2.
Трите субекта са свързани помежду си посредством специфичен юридически
механизъм3 – възникват три правоотношения: между работника или служителя и
ПОВР по силата на трудов договор; между ПОВР и предприятието ползвател въз основа на търговски договор, и между работника и служителя и предприятието ползвател. Особеност е, че последните не сключват трудов договор, но по силата на горепосочените договори, те имат насрещни права и задължения. Тази юридическа конструкция, позната в правната литература като „триъгълно” правоотношение4, поражда много въпроси относно работодателя в това правоотношение. Ще бъдат разгледани
някои от тях.
На първо място, следва да се отговори кой е работодателят по това правоотношение с оглед неговата легална дефиниция в българското трудово законодателство5.
За целта следва да се проследи последователността на специфичните правоотношения
и да се изясни тяхното съдържание.
Би следвало да се сключи първо договор между ПОВР и предприятието ползвател, защото в противен случай, при сключване на договор между ПОВР и работника, ще липсват essentialia negotii на трудовия договор – мястото на работа, характерът
на работа и съответното трудово възнаграждение6. Условие за възникването на правоотношението между ПОВР и предприятието ползвател е необходимостта му от персонал, който да извършва временна работа. Това правоотношение се възприема като
правна връзка между двама работодатели, която има за предмет преотстъпването на
работник от единия на другия работодател с цел извършване на някаква временна работа7. Предприятието ползвател, при което се престира труда на работника, формално
не е работодател, с оглед факта, че между него и работника няма сключен трудов договор. ПОВР сключва трудов договор с работника и съответно се приема за работодател. Връзката между работника или служителя и предприятието ползвател се осъществява от ПОВР – той координира техните отношения. Правоотношението между
двамата т.нар. работодатели се урежда от двустранен, възмезден, търговски по своята
същност договор. На лице са две насрещни интереса- предприятието ползвател търси
работна сила, а ПОВР му я осигурява като сключва договор с работника и го изпраща
на работа срещу възнаграждение. По своята правна същност договорът е за услуга. С

2

За работника или служителя като страна по трудовото правоотношение вж Мръчков, В.,
Трудово право, 8-мо издание, Сиби, 2012, стр. 173-184 (по нататък съчинението ще се цитира
само с името на автора и съответната част от позоваването)
3
Мръчков, В., Трудово право, 8-мо издание, Сиби, 2012, стр. 260 et seq
4
Мръчков, В., Цит. Съч., стр.260 et seq
5
§1, т.1 от ДР на КТ
6
Койчева, Р., Някои правни въпроси на труда чрез предприятие, осигуряващо временна работа,
стр. 255
7
чл.107у КТ
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оглед неяснотата на фигурата на субекта, осигуряващ временна работа, въпросът за
неговото регулиране поражда неясноти, които не са предмет на настоящата разработка.
Второто правоотношение възниква по силата на трудов договор, който се сключва между работника и работодателят, осигуряващ временна работа, но de facto се
реализира между работника и работодателя ползвател. Преди реализирането на тази
сложна юридическа конструкция между ПОВР и работника или служителя има особено гражданско правоотношение по силата на ненаименуван граждански договор8. Въз
основа на този договор при появата на предприятие ползвател ПОВР осъществява
връзката между него и работника или служителя. Още повече, въпреки че между
ПОВР и работника или служителя се сключва последващ трудов договор, правоотношението не е трудово. Работникът не поема основното задължение по трудовия договор, а именно да престира труд към ПОВР, а изпълнява възложената работа при работодателя ползвател. Страните сключват особен по своя предмет договор. Договорът е
двустранен – ПОВР търси работна сила за предприятие ползвател, а работникът –работа. При това работникът дава съгласието си на ПОВР да бъде изпратен, предоставен, назначен да престира труд при предприятие ползвател. Особеното е, че с последното работникът няма никаква правна връзка към момента на сключване на т.нар.
„трудов” договор с ПОВР. Освен това, законово регламентираните задължения са разпределени по начин, който доказва, че всъщност работникът има задължения към два
субекта – ПОВР и предприятие ползвател. Първата група са задълженията, които
произтичат от трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа.
Втората група са изпълнението на всички задължения, които произтичат от изпълнението на възложената работа към предприятието ползвател. Следователно, фигурата
на работодателя е неясна и поражда редица дискусионни въпроси.
Проблематично е правоотношението между работника и предприятието ползвател е, защото между тях не се сключва нито трудов, нито граждански договор9. Някои
автори дори твърдят, че между тях не възниква правоотношение – въпреки че предприятието ползвател поема задължения към работниците, то не е работодател, а външен субект по трудовото правоотношение между ПОВР и работниците10. Последното
становище не би следвало да се подкрепя, защото с оглед разпоредбите на действащото трудово законодателство в България, трудово правоотношение между предприятието ползвател и работника съществува11. При изследване на текстовете на чл. 107т-х
КТ, се забелязва, че предприятието ползвател не е работодател, но е отговорно за задълженията на работодателя при типичното трудово правоотношение като да определи работното място; да връчи срещу подпис на работника или служителя преди започване на работата длъжностна характеристика и да отбележи датата на връчването. Нещо повече, правата на работника са задължения на работодателя по обичайното трудово правоотношение. Взаимовръзката между правата и задълженията на страните по
това правоотношение се откроява в хипотезата на чл. 107х КТ. Предприятието ползвател е отговорно за типичните права по трудовото правоотношение на работника – тру-

8

Койчева, Р., Цит. Съч., стр. 256 et seq
Койчева, цит. Съч., стр. 257 et seq
10
Мингов, Особености на трудови правоотношения на работници или служители с работодател,
осигуряващ временна работа, стр. 14; Средкова, Кр. За „специфичното” в правната уредба на
специфичните трудови правоотношения., стр. 32
11
Мръчков, В., Допълнения в Кодекса на труда и в Закона за насърчаване на заетостта относно
временната работа, Труд и право, стр. 16-26
9
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дово възнаграждение; отпуски; синдикално сдружаване; участие в общото събрание
на работниците и служителите в предприятието. Тук се забелязва и проявление на
защитната функция на трудовото право – работниците и служителите, изпратени за
изпълнение на работа в предприятие ползвател не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение в сравнение с останалите работници и служители. Освен това, предприятието ползвател поема и съдебна отговорност по чл.357 КТ. От своя страна работникът е длъжен да изпълнява всички задължения, които произтичат от възложената временна работа – той е под ръководството и контрола на предприятието ползвател. Изводът е, че предприятието ползвател и работникът не сключват трудов договор, но са в трудово правоотношение.
Следователно при тази специфична юридическа конструкция трудовите правоотношения не са две, защото традиционните елементи на трудовото правоотношение не
присъстват в отделните правоотношения. Първо, при правоотношението работникПОВР няма директно предоставяне на работна сила в традиционната за трудовото
правоотношение двусубектна система, а работникът, сключил трудов договор с
ПОВР, престира работната сила при работодателя ползвател. И второ, в правоотношението работник - предприятие ползвател, работодателят не е длъжен да плаща трудово възнаграждение на работника. На лице е само едно трудово правоотношение –
между работника или служителя и работодателя, чиито права и задължения са поделени между два субекта.
С оглед горепосоченото, специфичният фактически състав на „триъгълното”
правоотношение включва: търговски договор между ПОВР и предприятието ползвател, трудов договор между служители и ПОВР, акт за изпращане (заповед) на работници или служители в предприятието ползвател и завършващият елемент е постъпването на работника на работа при работодателя ползвател.
В тази връзка ще се обърне внимание на писмения акт за изпращане на работниците в предприятието ползвател. Законодателят регламентира, че ПОВР изпраща работника или служителя в предприятието ползвател с писмен акт12, който следва да се
подпише от ползвателя при постъпването на работа от работника. Следващата стъпка
е този акт да се върне в ПОВР с оглед отчетността. Какво би станало, в случай, че
работникът не го върне на ПОВР и бъда направена проверка от Инспекцията по труда? Кой би носил отговорността? Отговор дава актуалното решение от 05.11.2014 г.13,
според което работодателят, в случая ПОВР, ще бъде санкциониран, за неспазване на
трудовото законодателство с оглед чл. 415 КТ. Но дали подобно заключение е справедливо, ако работникът е загубил акта? Последващата съдебна практика вероятно ще
намери решение.
По отношение на разпределението на задълженията на работодателя между
предприятието ползвател и ПОВР възниква въпросът дали то не е предпоставка за
заобикаляне на отговорността на работодателя, която от друга страна създава опасност за нарушаване интересите на работника и по-специално неговата закрила. Теоретично законодателят гарантира закрилата на интересите на работника чрез предвидената солидарна отговорност между ПОВР и предприятието ползвател за задълженията
на работодателя спрямо работника. Доколко тази закрила е ефективна de facto е
дискусионно.
Проблематична е и защитата на работниците при престиране на работна сила без
писмен трудов договор. Какъв е критерият за доказване на специфичното отношение

12
13

Чл. 107с КТ
Решение от 05.11.2014 г. по адм. д. № 4652/2014 г. на Софийски районен съд
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и как ще се различи от обикновеното трудово правоотношение? Работодателите по
класическото трудово правоотношение могат да заемат позицията, че работникът е
нает от ПОВР и съответно да прехвърлят на него отговорността за нарушаване на
законовото изискване, а той да е нает от самия работодател. Това е предпоставка за
заобикаляне на закона от работодателите.
Друго проявление е и реализирането на работодателската власт, и по-специално
дисциплинарната власт. Кой има правото да налага дисциплинарна отговорност и кой
всъщност би трябвало да има това правомощие? При дисциплинарно нарушение на
изпратения работник или служител работодателят ползвател няма власт да му наложи
дисциплинарно наказание – тази власт принадлежи на ПОВР14. Ползвателят само
информира ПОВР за дисциплинарното нарушение като описва нарушението, времето,
мястото и обстоятелствата, при които е извършено. ПОВР е компетентен да прецени
тежестта на нарушението и дали следва съответстващо й дисциплинарно наказание.
Правощията на ползвателя са ограничени само до правото му да отправи мотивирано
предложение до ПОВР за налагане на дисциплинарно наказание. Тук ясно проличава
дисбаланса между двете лица на работодателя. От практическа гледна точка логично
би било ползвателят да е носител на дисциплинарната власт, защото при него е извършено дисциплинарното нарушение. Той би могъл най-добре да вземе предвид всички
обстоятелства, поведението на работника и тежестта на нарушението след като неговите интереси са засегнати. Още повече ПОВР би срещнал много затруднения при доказването на нарушението след като е осъществено при работодателя ползвател. Резултат от това може да бъде налагане на дисциплинарно наказание от ПОВР, без то да
изслуша работника. Друг въпрос е каква би била последицата, ако ПОВР не наложи
дисциплинарно наказание на работника. Какво би следвало да е действието на ползвателя, има ли той правомощие да наложи дисциплинарно наказание въпреки това? С
оглед факта, че работодателят ползвател няма трудов договор с работника, той не би
имал възможност да внесе промяна в трудовото правоотношение, дори и поради системни или тежки нарушения на трудовата дисциплина. Тази неуредица е недопустима. С цел справедливото реализиране на дисциплинарната власт би следвало да се направи съответната редакция на чл. 107т КТ като се предвиди, че дисциплинарната
власт се поделя между работодателя ползвател и ПОВР.
Това се отнася и за някои от хипотезите на прекратяването на трудовия договор
с предизвестие. В случай, че работодателят ползвател не се нуждае повече от предоставения му работник или служител, например, при намаляване на обема на работа15,
и прекратяването на правоотношението зависи от решението на работодателя, може
ПОВР да откаже да прекрати правоотношението. Както при дисциплинарното наказание, отново работодателят ползвател ще е принуден да се съобрази с ПОВР.
В заключение, посочените особености са само част от пропуските при приложението на законовата регламентация на трудовото правоотношение с ПОВР. Класическият работодател по трудовото правоотношение, от една страна, би следвало да е този, който наема работника или служителя по силата на трудов договор. От друга страна, работникът престира работна сила при друг работодател- работодателя ползвател,
съобразно чийто вътрешен ред работи. Следователно, носителят на работодателската
власт не е конкретизиран. Неяснотите във връзка с фигурата на работодателя по това
специфично правоотношение създават опасност от злоупотреби с правата на работниците. За да се преодолеят, е необходимо задълбочено изследване на новия институт.

14
15

Чл.107т КТ
Чл. 328, ал.1, т.3 КТ
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Въз основа на тристранно сътрудничество между държавата, представлявана от съответните държавни органи, синдикалните организации и работодателите е възможно да
се отчетат несъвършенствата в разработените проекти и да се постигне консенсус за
усъвършенстване на приложима правна рамка на „триъгълното правоотношение”
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ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ
ОБЛАГАНЕТО С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
Томас Димчов Кехайов
Женя Петева Петрова
Бургаски свободен университет

TAX RELIEFS AND PREFERENCES BY THE CORPORATE
INCOME TAXATION
Thomas Dimchov Kehayov
Jenia Peteva Petrova
Burgas Free University
Резюме: Преференциите и облекченията намират приложение при всеки един данък
уреден в ЗКПО. Общото между преференциите и облекченията е това, че и двете
водят до намаляване на данъчното задължение. Разликата по между им е, че облекченията оказват влияние в посока намаляване на данъчната основа, а при преференцията се намалява дължимия данък. Основните цели на тези механизми са привличане на чуждестранни инвестиции, стимулиране развитието на определени региони и
стратегически икономически отрасли.
Abstract: Tax preferences and reliefs could be applied to every type of taxation regulated by
ACIT(Act of Corporate Income Taxation). The common thing between both the preferences
and reliefs is that they reduce tax liabilities. They differ however in a certain area – the tax
relief could affect the tax base, whereas the preference reduces the tax which is owed. Both
mechanisms have the aim to bring foreign investment and boost economic growth in certain
regions and parts of the economy.
Key words: ACIT (Act of Corporate Income Taxation), tax, preferences, reliefs, tax
liabilities, tax base
Нормативната уредба на корпоративното подоходно облагане е в ЗКПО. Корпоративния данък е пряк. (Критерия въз основа на който данъците се разделят на преки
и косвени е в зависимост от обекта на облагане, като преки се считат онези, при които
обект на облагане е дохода, прихода, печалба ,имуществото и дейност.) Този данък е
републикански, тъй като средствата, които се акумулират от него, постъпват в републиканския бюджет (централния, държавния).Субекти на облагане с този вид данък са:

Местните юридически лица – това са тези юридически лица, които са регистрирани на територията на нашата страна съобразно законодателството независимо
чия е собствеността на капитала.

Субекти на този данък са и чуждестранните юридически лица в случаите, когато
упражняват стопанска дейност чрез място на стопанска дейност на територията
на нашата страна. (определение в параграф 1 т.5 от ДОПК)

Едноличните търговци „ЕТ“ са субекти до толкова, до колкото формират облагаем доход по реда на ЗКПО.
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Корпоративен данък не заплащат лицата, които подлежат на облагане само с
алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в част пета от ЗКПО1: бюджетните предприятия; организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от
опериране на кораби.
Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък.
Обект на облагане с корпоративен данък е данъчната печалба (разликата между
печалба и данъчна печалба е посочена в чл. 12 и чл. 18 от ЗКПО). Към общата характеристика задължително следва да се обърне внимание какъв е данъчния период. Това
е периода от време, в който лицето трябва да заплати съответния данък. Данъчният
период при облагането с корпоративния данък съвпада с календарната година – периодът е годишен.
При облагането с корпоративен данък е възприет принципът на начисляването,
т.е. държавата не се интересува дали по сделката има реално плащане.
Териториален обхват на корпоративното облагане се разпростира в границите на
Република България. Това включва георграфските граници, въздушните и водни
пространства, консулствата и дипломатическите представителства, корабите и другите превозни средства под нашия флаг. Възможно е отделни правни норми да важат
за част от територията на страната, а други да не важат на част от територията на
страната.
По реда на ЗКПО са регламентирани няколко вида данъци. Такива са:
- данък, удържан при източника. Неговата правна същност се изразява в това, че
прилагането му позволява дължимият от лицата данък да се удържи и внесе без за
това да е необходимо разгърнато производство по издаване на индивидуален финансов акт или подаване на данъчна декларация от лицето получател на дохода.
- данък върху разходите по реда на ЗКПО уреден в чл.204 до чл. 219д. С този данък се облагат разходите, които са документално обосновани, т.е. извършеният разход, за да бъде признат като такъв и обложен с този данък, задължително трябва да е
документиран със съответния счетоводен документ (фактура, разходен касов ордер
или платежно нареждане).
- В ЗКПО са уредени и други видове данъци, които заплащат местните и чуждестранни ЮЛ. Като един от видовете са алтернативните данъци. Характерно за тях е,
че обектът на облагане не е данъчната печалба, а различните видове дейности, които
изчерпателно са регламентирани в чл.219 до чл. 254 от ЗКПО.





1

Дейностите, които се облагат с алтернативни данъци са:
Хазартната дейност (тото, лото, казино и др.) уредена в чл.219 от ЗКПО, като
субекти на облагане с този вид данък са тези лица, които извършват хазартна
дейност. Тук се прилага т.н. регулативната функция на данъка, т.е. облагат се с
по-висок данък дейности, които се считат за порок.
Вторият вид дейност, която се облага с този данък, е дейността от опериране с
кораби. На облагане подлежи морското търговско корабоплаване. Субекти са
лицата, които осъществяват този вид дейност.
Следващия вид алтернативен данък е данък върху приходите от бюджетните
предприятия. Независимо че е вид алтернативен данък, обектът на облагане са

Данъци 2016 Сиби
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приходите, а не дейността на предприятието. Субекти на облагане с този вид
данък са най-общо казано бюджетните предприятия (общини, министерства,
ВСС и др.)
Тук има една особеност относно облагането с този вид данък. Тя се изразява в
това, че за дейности, които не се облагат с алтернативен данък, лицата се облагат по
общия ред с корпоративен данък, т.е. няма пречка едно лице да се облага с корпоративен данък и едновременно с един или повече алтернативни данъци.
В нашето данъчно законодателство при облагането с корпоративен данък съществуват преференции и облекчения. ЗДДФЛ посочва конкретно видовете облекчения, като ги обособява в отделна глава. Те са изчерателно уредени от чл.18-23
ЗДДФЛ. За съжаление, законодателят в ЗКПО не прави достатъчно ясна разлика между понятията, което е изяснено по-долу.
По своята същност данъчните преференции и облекчения представляват фискални мерки и инструменти, които се използват за привличане на преки чуждестранни
инвестиции, за стимулиране развитието на определени региони и стратегически икономически отрасли, за стимулиране на иновациите и използването на високи технологии в икономиката, за стимулиране образованието и квалификацията на населението,
както и за увеличаване на заетостта2.
Данъчното облекчение оказва влияние в посока намаляване на данъчната основа
и от там води до намаляване на данъчното задължение. Данъчните облекчения найясно са разграничени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ). Те са уредени в чл.18 до чл. 23 на ЗДДФЛ.
Данъчните облекчения са уредени в чл. 177 – 181 от ЗКПО. Критерият, според
който разграничаваме данъчните облекчения, е в зависимост от функцията на данъка,
която те изпълняват. Условно те се делят на две групи:








2
3

Общи данъчни облекчения3. Тази група облекчения изпълнява регулативната
функция на данъка. Тя се състои в това, че чрез повишаване или намаляване на
данъците може да се ограничава или стимулира потреблението на населението. Такива данъчни облекчения са:
Данъчно стимулиране при наемане на безработни лица – Данъчно задължено
лице има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на
данъчния финансов резултат, когато е наело лице по трудово правоотношение за
не по-малко от 12 последователни месеца.
Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии – признават се за данъчни цели счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия на ученик.
Предприятия наемащи хора с увреждания – корпоративният данък се преотстъпва изцяло на юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Социални и здравноосигурителни фондовe – корпоративният данък се преотстъпва в размер 50 на сто на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е
помощна за осъществяване на основната им дейност.

Доклад данъчни разходи 2015 на Република България
Данъчно облагане 2015 Коментар Иванов, Р. Сиела
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Данъчни облекчения под формата на минимална или държавна помощ. Те са
свързани със социалната функция на данъка. Тя предполага изграждане на данъците по такъв начин, че да се осъществява преразпределението на доходите
на населението на социална основа4. Такива са:
Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с
безработица, по-висока от средната за страната – корпоративният данък се
преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължени лица
Специфични случаи на преотстъпване – когато в резултат на увеличената трудова заетост общината отпадне от обхвата на общините по чл. 183, лицето, придобило право на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 184 във връзка с
чл. 188, запазва това право през следващите 5 последователни години.
Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато
сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през
последните три години, не превишава праг от левовата равностойност на
200 000 евро, а за данъчно задължено лице, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата
равностойност на 100 000 евро.
Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани – корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно
задължени лица, регистрирани като земеделски стопани.
Данъчното облекчение е регламентирано в чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Според него счетоводните разходи за дарения се
признават за данъчни цели в резултат до 10 на сто от счетоводната печалба, когато са направени в полза на: здравни и лечебни заведения ;детски градини, училища; хора с увреждания; БЧК и други.

Данъчна преференция е налице тогава, когато се намалява дължимия данък. Относно данъчните преференции в ЗКПО не е посочен пример, което води до извода, че
самия законодател не е изяснил това правно понятие. В съответствие с по-горе даденото определение за данъчна преференция, ще дадем типичен пример:
Съгласно чл. 92, ал.5 от ЗКПО5 данъчно задълженото лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година
по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.
В българското данъчно законодателство не е прокарана ясна граница между
преференцията и облекчението. Съществуват противоречия при разграничаването на
тези две понятия, както и при сравнението им с преотстъпването на данъка.
В доклада за Данъчните преференции и преференциални данъчни режими в
България за 2015г.6 съставен от Министерството на финансите7 за преференции са посочени някои от видовете облекчения в ЗКПО. Примери за това са:

чл. 189б от ЗКПО. Според тази разпоредба корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

4

Данъчно право и данъчен процес проф. д-р. Стоянов, И. Сиела София 2014
http://www.nap.bg/page?id=336
6
Данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България 2015 г.
7
http://www.minfin.bg/bg/page/6
5

260

ХVII Конференция за СНТ


БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

чл.181(1) от ЗКПО. Според него корпоративният данък се преотстъпва в размер
50 на сто на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове за
стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност.

Вторият вид противоречие личи ясно в самия закон и в труда Данъчно облагане
2015 Коментар Иванов, Р. Сиела. Примерите, свързани с това противоречие, са посочени в чл. 178 ал.1 и чл. 184 ал.1 от ЗКПО8.

чл. 178 ал.1 Предприятия наемащи хора с увреждания – корпоративният данък се преотстъпва изцяло на юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания…

чл. 184 ал.1 Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност
в общини с безработица, по-висока от средната за страната – корпоративният
данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност…
В закона израза „преотстъпва изцяло или сто на сто“ подсказва, че тук не говорим нито за преференция, нито за облекчение, тъй като преотстъпването представлява
освобождаване изцяло от данъчното задължение, а не води до неговото намаляване.
Преотстъпването е субективно самоизпълнимо право. То е субективно, защото носителят на това право няма задължение да го упражни. А е самоизпълнимо, защото самото упражняване не е поставено в зависимост от волята на административния орган –
НАП. Преотстъпеният данък не може да се разпредели като дивидент, защото това не
е данъчна печалба, която остава след облагането с данък. За да се упражни това субективно право, трябва да е налице следното условие: лицето да няма задължения към
държавата.
De lege ferenda следва да се направи ясно разграничение между понятията „префенеции и облекчения“ в самия закон с цел да се избегнат двусмислици. Категорична
граница е необходимо да се постави не само по отношение на преференциите и облекченията в ЗКПО, а като цяло при всички видове преки данъци.
Данъчните преференции и облекчения представляват фискални мерки и инструменти, които се използват за стимулиране развитието на определени региони, за стимулиране на иновациите и използването на високи технологии в икономиката, за увеличаване на заетостта и други. Тези цели са свързани с основните функции на данъка9, които биват:

фискална функция – се определя като основна, тъй като чрез нея се реализира
основното предназначение на данъците – акумулиране на средства в бюджета с
цел изпълнение функциите на държавата. Тя осигурява необходимите на фиска
на държавата финансови средства чрез акумулиране в централния паричен фонд
на част от националния доход;

разпределителна функция – изразява се в разпределение и преразпределение на
части от доходите.

икономическа функция – акумулирането и разпределението на приходите на
държавата, постъпили чрез данъците, се извършва за решаването на чисто икономически проблеми, свързани с развитието или забавянето на икономическия
растеж;

8
9

Данъци 2016 Сиби
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регулативна функция – чрез повишаване или намаляване на данъците може да
се ограничава, стимулира потреблението на населението, както и да се насочва
икономиката в една или в друга насока. В икономическата доктрина се признава,
че данъците са типични представители на държавното регулиране.
социална функция- тя предполага изграждането на данъците по такъв начин, че
да се осъществява преразпределението на доходите на населението на социална
основа.
контролна функция – тя е тясно свързана с фискалната и разпределителната
функция, която изисква организиран контрол за спазване на законите.

Данъчните преференции и облекчения, уредени в ЗКПО, са проявление на икономическата, регулативната и социалната функция на данъка, защото с тях се влияе
върху развитието на икономиката на страната, стимулира се потреблението на населението и се преразпределят доходите на населението на социална основа.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ТРАФИК НА ХОРА. РАЗГРАНИЧАВАНЕ И ПРОБЛЕМИ НА
ТРАФИКА НА ХОРА И СХОДНИ НА НЕГО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Теодора Атанасова Киселичкова
Бургаски свободен университет

HUMAN TRAFFICKING. DIFFERENCE BETWEEN HUMAN
TRAFFICKING AND CLOSE TO HIM CRIMES
Teodora Atanasova Kiselichkova
Burgas Free University
Живеем в изключително интересно време. Това е епохата на високите технологии, на интернет, на космическите изследвания, тайните на човешката ДНК, накратко – епохата на големите възможности пред човечеството, разкрили се благодарение
на неговата собствена интелектуална енергия. Същевременно с това е епоха белязана
от много проблеми – катастрофи, икономически кризи, войни, различни и най-отвратителни форми на насилие, бедност, мизерия. Повечето от тях предизвикани от част
от това човечество и застрашаващо всички индивиди.
Престъплението „трафик на хора” е типичен пример за престапленията, характерни за 21 век – века на глобализацията. То засяга всеки конкретен регион в света
като данните за това сочат една устойчива тенденция към нарастване броя на тези
престъпни прояви. В нашия Наказателен кодекс това престъпление е криминализирано през 2002 г. В Закона за борба с трафика на хора от 2003 г. се дава дефиниция за
тази дейност: набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се извършва с цел експлоатация.
Често трафикът на хора обаче бива преплитан със сходни на него престъпления,
именно защото редица признаци на съставите на трафика се осъществяват в действителността по начин, който е много близък или идентичен до този, по който се съществяват признаци на други престъпни състави и това усложнява квалификацията на деянието.
Тези посегателства са близки до престъплението трафик на хора по признаци на
обективната страна, които ги правят фактически съвместими с него, и насочени към
това да съдействат за постигане на експлоатационните му цели. Сред тях са престъпления против живота (криминален аборт), телесната неприкосновеност (телесни
повреди, заразяване с болести, предавани по полов път), против половата неприкосновеност, половата свобода и половия морал (насилствени съвкупления и блудства,
склоняване и свождане към проституция и развратни действия, престъпления с предмет порнографски материали), против свободата на придвижване в пространството
(отвличане, противозаконно лишаване от свобода), против правата на гражданите
(престъпления против трудовите права), престъпления против младежта и семейството (купуване и продаване в брак), престъпления против собствеността (кражби),
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документни престъпления, квалифицирана контрабанда, каналджийство и незаконно
преминаване на границата и пр.
Тясното преплитане на трафика на хора с такива други престъпления в процеса
на неговото осъществяване, което ясно личи и от емпиричните изследвания на явлението, и от съдебната практика, поставя въпроса за разграничението му от тях.
Трафикът на хора по смисъла на чл. 159а-г от НК рядко се осъществява самостоятелно, без да бъде непосредствено предшестван, съпроводен или последван от
други видове престъпни прояви, с които образува съвкупност. В тези съвкупности типично влизат определени видове престъпления, което дава основание на международната практика да ги обозначава условно като „трафик на хора в широк смисъл”.
Има няколко престъпни дейности, чийто разграничаване от „трафика на хора”
представлява истинско предизвикателство, а именно:
- сводничеството по чл. 155, ал. 1 и ал. 3, вр. ал.1 от НК.
- отвличането с цел предоставяне за развратни действия по чл 156 НПК
- отвличането на лице от женски пол с цел принудителен брак (чл. 177, ал. 2)
- ,,брак с цел трафик”, (чл. 178, ал. 2 от НК)
- даването на съгласие за продажба на собствено неродено дете по чл. 182б
- нелегалното влизане в страната. (чл. 279 НК)
Сводничество
Особено предизвикателство представлява разграничението между трафика на
хора в хипотеза на набиране с цел сексуална експлоатация по чл. 159а и сводничеството по чл. 155, ал. 1 и ал. 3, вр. ал.1 от НК.
Според някои съдебни решения трафикът поглъща сводничеството, а според
други двете престъпления се намират в съвкупност. В някои случаи идентична фактическа обстановка е квалифицирана или само като сводничество, или само като трафик. Тази непоследователност е законодателно обусловена и произтича от общност на
признаци на обекта, обективната и субективната страна на двете престъпления.
Набирането с цел сексуална експлоатация по основния състав представлява активна дейност по търсене на пълнолетни лица с цел да бъдат въвлечени в извършването на развратни действия, за встъпването в които те нямат лични (интимни) мотиви.
Спрямо тези лица по хипотеза не са използвани методи, влияещи на волята им, тъй
като същите са предвидени като квалифициращи признаци по чл. 159а, ал. 2, т. 2-6.
Деянието се изпълнява със съдействието на жертвата, като не са предприети действия
по нейното транспортиране или подслоняване.
Основните състави и на двете престъпления са безкористни. Както сводничеството (чл. 155, ал. 5), така и трафикът (чл. 159а, ал.1 ) могат да имат множество жертви.
Изпълнителните деяния и в двата случая са формални и представляват психическо въздействие върху пострадалия с цел той да бъде мотивиран да предприеме
определено поведение.
При набирането с цел сексуална експлоатация това поведение представляват
оказване на съдействие от жертвата или участието й в поставянето й в положение да
бъде използвана за развратни действия, проституция, порнография и др. Анализът на
оригиналното понятие recruitment, използвано от международноправните източници
на чл. 159а от НК и преведено в българския закон като „набиране”, показва, че са налице елементи на трайно участие на жертвата или на присъединяване към организационна форма, създадена за постигане на експлоатационната цел.
При сводничеството под формата на склоняване жертвата бива мотивирана към
проституиране. Въпреки липсата на изрично определение за проституцията както в
националното българско законодателство, така и в относимите международни актове,
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следва да се приеме, че това представлява извършване на развратни действия с другиго срещу получаване от проституиращия на облага, което по принцип няма еднократен, а системен характер и се извършва в рамките на даден период от време. Това означава, че лицето е относително трайно ангажирано с тази дейност, като няма лични
мотиви за интимност с партньора.
Сравнението между сексуалната експлоатация и проституирането показва, че
двете дейности могат да се проявят в едни и същи действия на лицето, предмет на
престъплението. Същевременно международноправните актове третират проституирането като положение на сексуално експлоатиране.
Когато самото склоняване се ръководи от користна цел (чл. 155, ал. 3), в съзнанието на склоняващия се формират представи, че ще получи имотна облага от проституирането на другиго, които той предвижда като преки и конкретни и чието получаване цели. Тези представи се обхващат от целта за използване на проституирането на
другиго, която е типичен случай на използване за развратни действия при трафика на
хора според относимите международни актове. Няма съмнение, че материалното
облагодетелстване от проституирането на другиго представлява сексуална експлоатация. В същото време то е по-тясно от използването, което представлява извличане и
на всякакви нематериални облаги. В този смисъл користната цел при квалифицираното склоняване е по-тясна от експлоатационната цел при трафика. В практиката
това положение обосновава едновременно алтернативни правни изводи за специалност на състава на чл. 155, ал. 3 спрямо основния състав на трафика и за поглъщане на
първия от втория.
Тоест квалифицираният състав по чл.155 ал.3 вр ал.1 НК се поглъща от основния и квалифицираните състави на трафик на хора, когато набирането се извършва
посредством склоняването на жертвата към проституция-lex consumens derogat legi
consumptae
Когато целта на дееца се ограничава до извличане само на материална
облага, двете престъпления са практически неразграничими.
Единствените разлики, които могат да се открият с набирането с цел сексуална
експлоатация, са следните:
На първо място, предмет на свождането са всички лица, предвиждани от дееца
като участници в развратни действия помежду им и само те. Обратно, при трафика е
възможно в развратните действия да се включи още и трафикантът, както и трети
лица, които не са предмет на престъплението. Така предмет на набирането остават
онези лица, за които участието в развратни действия представлява експлоатация.
Установяването на тази разлика изисква подробно изследване на нюансите в субективната страна, каквото не винаги е практически възможно, особено при ранен стадий
от развитие на престъпната дейност. На второ място, лицата, предмет на набирането,
могат да бъдат от един пол, докато свождането се осъществява между лица от различен пол.
Оскъдността и несигурното проявление на тези разлики силно проблематизира
разграничението между сводничеството и трафика с цел сексуална експлоатация,
което те подпомагат само в някои случаи. На практика не могат да бъдат разграничени хипотезите на набиране на множество лица от различен пол, когато деецът няма
намерение лично да участва в развратните действия.
Отвличане
Трафикът на хора може да бъде извършен чрез отвличане само при форми на
изпълнителното деяние набиране, укриване и приемане (по чл. 159а, ал. 2, т. 3). Кога265
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то е извършен с цел сексуална експлоатация, между него и отвличането с цел предоставяне за развратни действия по чл. 156 могат да се идентифицират някои общи
признаци. Това понякога затруднява съдебната практика, особено предвид обстоятелството, че разпоредбата на чл. 156 запълва нормативната празнота от липсата на специални състави за трафик на хора до 2002 г. и все още обуславя инерция да изземва
приложното им поле след създаването им.
На първо място е налице съвпадение на непосредствения обект. Той обхваща
свободата на придвижване в пространството, половата свобода и половата неприкосновеност. На второ място, съвпадат признаци на изпълнителното деяние и резултата.
И двете престъпления включват принудително преместване на пострадалия в пространството, при което той бива лишаван от свобода, като обективното му преместване
е и престъпна последица.
Разграничението на двете престъпления се проявява в признаци на изпълнителното деяние, предмета и субективната страна.
Отвличането по чл. 156 е едноактно престъпление, резултатно и довършено с
промяната в местонахождението на пострадалия. Трафикът чрез отвличане е съставно
престъпление, като отвличането конституира първия му акт, а съответната форма на
изпълнителното деяние по чл. 159а, ал. 1 (укриване, набиране, приемане) – втория акт.
Когато той е набиране, посегателството е сложно формално и при него преместването
на пострадалия, настъпило в резултат на първия акт, е междинен резултат. При укриване и приемане престъплението винаги е резултатно.
Във всичките си хипотези отвличането по чл. 156 има за предмет едно лице.
Предметът на трафика е формулиран като множество от отделни лица или групи,
въпреки становището на съдебната практика, че е съставомерен и трафик с един пострадал.
Специалната цел на отвличането по чл. 156 е предоставяне на жертвата за развратни действия, т.е. създаването на условия трети лица да извършват с нея съвкупления, блудствени или хомосексуални действия. Специална цел на трафика на хора е използването, а не предоставянето на пострадалите за развратни действия. Тя представлява субективна насоченост на деянието към създаване на условия както за трети лица, така и за трафиканта да извършват такива действия с жертвата и в този смисъл е
по-широка от целта по чл. 156.
Отвличане с цел брак
Когато трафикът на хора, извършен чрез отвличане, се ръководи от цел държане
в принудително подчинение, възниква въпросът за разграничението му от отвличането на лице от женски пол с цел принудителен брак (чл. 177, ал. 2).
Отвличането по чл. 177 има особен предмет – лице от женски пол. Това ограничава непосредствения обект до обществените отношения, които осигуряват автентична мотивация на жените и момичетата при встъпването им в брачни отношения. В
същото време лицата с тази полова характеристика са типичните жертви и на престъплението трафик на хора, поради което тя не винаги има практическо значение за разграничаването на двете престъпления.
Целта отвлечената да бъде принудена да сключи брак, независимо дали с дееца
или с трето лице, включва представи, че тя не желае брак с конкретното лице. Бракът
представлява съвкупност от дългосрочни отношения, включително интимно общуване, съжителство и др., свързани с промяна в гражданското състояние на лицето и други аспекти от правното му и фактическо положение. Това позволява принудителният
брак да бъде разглеждан като форма на държане в принудително подчинение. В тази
посока е и позицията на международните стандарти, които изрично приравняват на
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робство обичайни практики по продажба в брак на лице от женски пол от негов
сродник.
Това обуславя усложнение в разграничаването на престъплението по чл. 177 от
трафика на лице от женски пол с цел държане в принудително подчинение, когато е
извършен чрез отвличане. Анализът показва, че целта за принудителен брак може да
се отнася и до хипотеза, в която пострадалата не се противи на интимно съжителство
с конкретния партньор, а само на брак с него. Във всички останали случаи, в които тя
не е съгласна да има с това лице отношенията, присъщи на брака, и това се обхваща
от съзнанието на дееца, субективното му отношение съответства на експлоатационна
цел и деянието следва да се разглежда като съставомерен трафик на хора.
„Брак с цел трафик”
Категория случаи, известни в международната практика като ,,брак с цел трафик”, се изразяват в набиране на лица от женски пол чрез злоупотреба със запазени в
някои общности обичайни практики на сключване на брак, криминализирани с
чл. 178, ал. 2 от НК, при които неомъженото момиче се предава от главата на семейството му на младоженеца или семейството му срещу стойност. Въпросът за разграничението с трафика възниква, когато приемащият преследва експлоатационна цел.
Връзката между двата текста се обуславя от обстоятелството, че обещаването или
предаването в брак на жена, лишена от правото да откаже, извършено от нейните
родители, законни представители, семейство или друго лице или група, която упражнява власт над нея, срещу обезщетение, представлява поробване по смисъла на чл. 1
от Допълнителната конвенция на ООН относно премахването на робството от 1956 г.
Следователно, ,,купуването в брак”, съответно посредничеството при него, може да се
разглежда като форма на набиране с експлоатационна цел и поставя въпроса в какво
отношение се намират трафикът на хора и престъплението по чл. 178, ал. 2.
Първата съществена разлика е в предмета на престъплението. Пострадалата
има това качество само при трафика. При откупуването на съпруга деецът не въздейства пряко върху нея, а върху родителя / сродника й, който дава съгласие тя да се
омъжи. Това лице е в родство с пострадалата, което се изразява в наличие на отношение на произход с нея и обуславя възможността му да въздейства едностранно върху
мотивацията й да встъпи в брак с определено лице. Откупуването има и имуществен
предмет – откупа.
Даването на откуп е резултатно престъпление. То се изразява в действия по прехвърляне на фактическата или юридическата власт върху определена материална облага към родителя / сродника, чието съгласие за омъжването на пострадалата се търси. Законът не изисква съгласието да е било действително дадено. Между даването на
съгласието и на облагата съществува връзка, която се изразява в това, че откупът се
дава, за да се получи съгласието. Оттук следва, че при тази форма на изпълнителното
деяние престъплението е възможно само при пряк умисъл. Тази е формата на вината
и при трафика.
Основната разлика между откупуването по чл. 178 и трафика на хора е целта,
която управлява поведението на дееца. В първия случай деецът субективно се стреми
към сключване на брак между пострадалата и определено лице от мъжки пол. При
трафика на хора целта е експлоатационна. Субективната насоченост на откупуването
е съвместима с целите по чл. 159а-в. Изброените по-горе разлики показват, че съставите на чл. 178 и чл. 159а-г не съдържат алтернативни признаци. Поради това между
двете престъпления е възможна идеална съвкупност.
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Даването на съгласие за продажба на собствено неродено дете по чл. 182б
Според някои автори това са престъпления с взимоизключващи се състави.
Моето мнение по този проблем обаче е различно.
По смисъла на чл. 159а, ал. 3 можем да разграничим 2 хипотези:
1. без съгласието на бременната жена
2. със съгласието на бременната жена
При разглеждане на първата хипотеза ясно си личи, че няма преплитане между
двата състава.
Разграничаването на тези престъпни деяния е почти невъзможно обаче, ако трафика на хора е извършен със съгласието на бременната жена.
Проблема тук е, че БНК е въвел по строг критерий от Протокола на Палермо,
който дава международната дефиниция за „трафик на хора”. Според последния,
съгласието на жертвата е невалидно, САМО ако са използвани средствата посочени в
чл 2 буква А, а според буква Б, ако жертвата е малолетен или непълнолетен-съгласието е невалидно във всички случай. Във нашия НК съгласието на жертвата е обстоятелство без правно значение, тоест съгласието на трафикираната е невалидно във всички
случай и именно за това тя не е извършител, а пострадало лице.
Чл 182, ал 2 криминализира именно даване на съгласие от бременната жена детето и да бъде продадено след неговото раждане. По този състав тя е извършител.
Според мен обстоятелството, че бременната жена е трафикирана е предпоставка, която изключва наказуемостта при продажба на нероденото и дете по
смисъла на чл. 182б, ал 2.
Наистина двете разпоредби са много близки и това е единствената им съществена разлика, но моето мнение е, че не са взаимоизключващи.
Удивителното е, че и двата са въведени едновременно (ДВ, бр. 75 от 2006)
Нелегалното влизане в страната. (чл. 279 НК)
Непоследователно е законодателното отношение и към жертвата на международен трафик, при който тя умишлено нарушава режима за преминаване на границата.
Тъй като съгласието на пострадалия е без значение за съставомерността на трафика,
при извеждането му извън страната с експлоатационна цел той винаги ще бъде третиран като жертва по смисъла на чл. 159б. Преминаването на границата със съзнанието, че това се извършва в нарушение на установените задължителни правила, е съставомерно по чл. 279 от НК. То поражда отговорност независимо от обстоятелства,
които биха могли да определят дееца като пострадал от друго престъпление.
Много законодателства не успяват да разграничат тези две понятия. Това създава опрасност жертвите на трафик на хора да бъдат третирани като нарушители и да
подлежат на наказанание. Трафикът на хора е транспортирането на човек, без негово
съгласие, в друга страна по незаконен начин и дори понякога срещу заплащане. В чести случаи жертвите на трафик на хора са измамени, обещана им е работа и по добър
живот.При контрабандата на хора се предполага, че се извършва с дадено от тях съгласие, макар и в чести случаи условията за това да са мизерни или пагубни. Също така
се различава и продължителността на самото престъпление. Нелегалното влизане в
страната приключва с достигане на крайната си точка, за разлика от трафика на хора,
който продължава или в някои случаи едва сега започва.
Трафикът на хора включва и движение на лица във вътрешността на страната,
докато необходим елемент от изпълнителното деяние на чл.279 НК е преминаването
на държавната граница.
Основното различие обаче е изискването за специална цел в чл.159а и чл.159б
НК („да бъдат използвани за развратни действия, принудителен труд или за просия, за
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отнемане на телесен орган,тъкан, клетка или телесна течност или за да бъдат държани
в принудително подчинение”. Такава цел липсва в чл.279 НК.
За разлика от основния състав на трафик на хора, съставът на престъплението по
чл. 159б НК е пример за усложнена форма на престъпна дейност. Престъплението е
нетипично двуактно и резултатно, при което първият акт винаги е престъпен и самостоятелно наказуем, а вторият акт – превеждането през границата, не е престъпление.
Това е така, защото в състава не е предвидено деянието да е свързано и с нарушаване
на режима за преминаванетона границата. Когато превеждането се осъществява без
разрешението на надлежните органи на властта, или макар с разрешение, но не през
определените за това места, се проявяват и признаците на престъплението по чл. 279
НК. Тогава ще има идеална съвкупност на престъплението по чл. 279 с това по
чл. 159б.
Конфликтът между чл. 159а, ал. 3 и чл. 182б, ал. 2 и между чл. 159б и чл. 279
трудно може да бъде преодолян чрез тълкуване. Той затруднява разкриваемостта на
трафика, демотивира пострадалите да съдействат на разследващите органи от опасения, че биха се уличили в престъпление. В същото време, проблематизира определянето им като жертва на трафик или като извършител на друго престъпление.
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ПРАНЕТО НА ПАРИ В БЪЛГАРСКОТО
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Цветелина Тодорова Николова
Бургаски свободен университет

MONEY LAUNDERING IN THE BULGARIAN CRIMINAL LAW
Tsvetelina Todorova Nikolova
Burgas Free University

С термина „пране на пари“ се обозначава един процес, преминаващ през различни етапи и процеси, чрез който всяко имущество или различни имуществени блага,
които са придобити чрез или по повод извършено престъпление, се трансформират в
законно придобито имущество. Понятието „пране на пари“ е относително ново. Независимо от това обаче винаги е имало необходимост от извършването на финансов
трансфер, с който да се прикрие определена престъпна дейност.
Това деяние е криминализирано като престъпление в чл. 253 и следващите от
Наказателния кодекс1, въведени са редица мерки като противодействие срещу изпирането на пари в Закона за мерките срещу изпирането на пари2, детайлизирани в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Престъплението „изпиране на пари“ за пръв път е криминализирано в България
през август 1997 г. чрез въвеждането на чл. 253 НК3, Въведен е втори основен състав
по чл. 253, ал. 2 от НК.4 В ал. 3, в от т.1 до т. 4 на цитирания член са въведени квалифицирани състави на „изпирането на пари“. Въведен е и квалифициран състав ако
имуществото или средствата, предмет на изпирането на пари са в особено големи размери или ако престъплението представлява особено тежък случай.
Разпоредбите относно изпирането на пари по чл. 253 се прилагат и когато
престъплението, чрез което е придобито имуществото, не попада под наказателната
юрисдикция на Република България.
Въведени са чл. 253а и чл. 253б, съгласно които се криминализира приготовлението и сдружаването към изпирането на пари и подбуждането към извършване на такова престъпление. Въведено е отнемане в полза на държавата на имуществото, предназначено за изпиране на пари или ако липсва, се присъжда неговата равностойност.
Въведена е и поощрителната разпоредба на чл. 253а, ал. 4 съгласно която не се наказ-

1

Наказателен кодекс на Република България
(Обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г.)
3
който в настоящата си редакция чл. 253, ал. 1 (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) криминализира
извършването на финансова операция или сделка с имущество, или прикриването на
произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за
което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно
деяние.
4
съгласно който е криминализирано и придобиването, получаването, държането, използването,
преобразуването или спомагането по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за
което извършителят знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез
престъпление или друго общественоопасно деяние.
2
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ва участник в сдружението по ал. 1, който, преди да е довършено изпирането на пари,
преустанови участието си в сдружението и съобщи за него на властта.
Изпирането на пари е форма на последваща престъпна дейност, която предполага извършването на друго „предхождащо“ или първоначално престъпление или
общественоопасно деяние. За разлика от други правни системи, Наказателния кодекс
не разграничава по нито по вид, нито с оглед приложимия закон първоначалното
престъпление и общественоопасното деяние.
Не е задължително за извършеното престъпление да има влязла в сила присъда.5
Р № 178/2011г. по НОХД № 2067/2010 гр. ОС се посочва, че в производството по
чл. 253 от НК не подлежат на изясняване обстоятелствата относно първоначалното
престъпление, а е необходимо да се изясни само връзката между него и предмета на
изпирането на пари…и за съставомерността по чл. 253, ал. 1 НК е без значение как се
е развило наказателното правоотношение, породено от предхождащата го, първоначална, престъпна проява и дали е осъществено наказателно преследване въобще. Погасяването на това правоотношение, обективно не препятства възможността за „изпиране на пари“ обективно не препятства отговорността за последното. Няма изискване,
чрез което, преди това е придобито имуществото, да е престъпление от даден вид.
Достатъчно е то да покрива обективните признаци на престъпен състав по НК.“
Изпирането на пари има няколко форми на изпълнително деяние по основните
два състава. Това са действия, свързани с имущество, за което знае или предполага, че
е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние:
1. Извършване на финансова операция;
2. Извършване на сделка;
3. Прикриване на произход;
4. Прикриване на местонахождението;
5. Прикриване на движение;
6. Прикриване на действителните права върху имуществото;
7. Придобие;
8. Получи
9. Държи;
10. Използва;
11. Преобразува;
12. Спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването му.
Формите на изпълнителното деяние са съвместими6 – т.е. няма пречка деецът да
осъществява повече от една от тези дейности, дори всички. Тогава ще има съвкупност
от престъпления.
В теорията и практиката съществува спор относно това дали изпирането на пари
е формално или резултатно престъпление.7 Според мен е правилно становището, че

5

В този смисъл е и Присъда № 39/2011 по НОХД 2067/2010 на ОС Варна, в чийто мотиви е
прието, че за осъществяване на престъплението изпиране на пари не е нужно да е имало предходно осъждане или висящо или едновременно внесено обвинение за предикатна престъпна
дейност, нито същата да е прецизно и детайлно формулирана като осъществяваща всички
елементи на престъпен състав, а знанието за това да е допустимо да се извежда от други
обективни фактически данни, стига те в своя комплекс и взаимна обусловеност да доказват,
че с оглед своя вид и потенциал същата е източник за генериране на имущество, е което в
последствие оперира“.
6
Изпирането на пари като престъпление против финансовата система, А. Владимирова
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престъплението изпиране на пари е формално престъпление, тъй като настъпването на
определени имотни вреди или правни последици не е елемент от състава на престъплението и то се счита довършено с извършване на една е от формите на изпълнително
деяние.
Съдържанието на понятието „финансова операция“ няма легална дефиниция,
нито е дефинирано от съдебната практика.8 Теорията приема, че това е „действие, с
което се преследва определен икономически резултат. Според него се приема, че
финансовите операции се извършват в изпълнение на финансовите сделки, както и че
това е действие с финансов актив, който се реализира в изпълнение или на базата на
вече сключена финансова сделка.
Може да се направи извода, че финансовата операция може да бъде самостоятелна финансова сделка или само елемент от по-сложна сделка. Финансовата операция
може да бъде извършена само чрез действие. Такава сделка може да бъде действителна от частноправна гледна точка, но това не е от значение за съставомерността на извършеното престъпление. В следствие на тази операция се преобразуват незаконно
придобити парични средства или имущество.9 Според Анелия Владимирова именно
това е резултата от престъплението – преобразуваното имущество е годно да бъде използвано в легалния стопански оборот. С оглед на това обаче, може да бъде направен
и извода, че самото извършване на финансовата операция, независимо от това дали с
нея са били трансформирани по някакъв начин средствата е достатъчно, за да бъде извършено престъплението и не следва да се приема, че това престъпление е резултатно.
Престъплението може да бъде определено и като формално, тъй като дори и вследствие на тази сделка да не могат да бъдат трансформирани определени суми или имущество, изпълнителното деяние ще бъде довършено.
Сделката с имущество от своя стана има нужда от определено уточнение. С оглед частното право сделката се определя като волеизявление, насочено към определени правни последици, желани и определени по съдържание от самото волеизявление.
Може да се направи извода, че тази дейност може да се извърши само чрез действие
или поредица от действия.
За съставомерността на престъплението е важен резултата от престъплението –
чрез сделката да се „узакони“ незаконно придобитото имущество чрез престъпление
или друго обществено опасно деяние. Престъплението може да бъде определено като
резултатно – извършено е ако със самата сделка е трансформирано това имущество.
Прикриването на произхода местонахождението, движението или действителните права върху имущество може да бъде извършено както чрез действие, така и чрез
бездействие или съчетание от двете.
Прикриването се изразява в предоставяне на невярна информация (чрез действие), непредоставяне на информация (бездействие) или предоставяне на непълна информация (съчетание от действие или бездействие) относно определени факти, които

7

Според доц. д-р Ива Пушкарова то е формално и се счита за довършено с осъществяване на
деянието без да е необходим определен резултат. Според А. Владимирова то е резултатно
престъпление, като се счита, че има за резултат затрудняване на органите на власт да затруднят
незаконния произход на собствеността и действителните права на лицата, имащи собственост
върху тези обекти.44
8
Изпирането на пари по българският наказателен кодекс, П. Панайотов, , 1997 г., с. 145 Според
някои него, термина „финансова операция“ има нужда от изяснение поради огромния брои
хипотези, които биха могли да попаднат под термина „финансова операция“.
9
Цит. съч., А. Владимирова, с. 23
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са от значение за определяне на произхода, местонахождението, движението или
действителните права върху имуществото, което е придобито при или по повод извършено престъпление или общественоопасно деяние.
Произхода на имуществото се изразява както в определяне на деянието
(престъпление или общественоопасно деяние), чрез което е придобито имуществото
както и последващите дейности, които са попречили то да бъде свързано с това деяние. Прикриването на произхода може да се изразява с извършването на поредица
фиктивни сделки, които служат за привидно правно основание за пораждане на права
върху имуществото. То може да се осъществи и чрез определени престъпни схеми,
като се превеждат суми в сметки в чужбина по привидни договори и несъществуващи
задължения.
Прикриването на местонахождението на имуществото се отнася само до вещи,
които имат определено местонахождение. Предмет на деянието е самото имущество, а
не документите, които удостоверяват права върху тези вещи. Прикриването на местонахождението се изразява в прикриване на фактическото местоположение на вещта,
предмет на престъплението, т.е. нейното местонахождение е неизвестно за лицата,
които имат право да знаят къде се намира вещта.
Прикриването на движението на имуществото се отнася до прикриване на отделни действия с имуществото, както и за сделките за неговото преобразуване или прехвърляне, чието проследяване би довело до причинната връзка между извършеното
престъпление или общественоопасните дейности и конкретното имущество. Чрез прикриването се създават пречки за установяването на действията и произхода на имуществото, както и в какво точно имущество се е трансформирало и с какви правни
действия.
Прикриването на действителните права на имуществото се отнася до прикриване
на действителния титуляр на правото на собственост върху това имущество. С оглед
на това в съдебната практика често се срещат случаите, при които едно лице прехвърля чрез привидна сделка (пр. банков трансфер) на трето лице малки суми, като в
последствие тези суми се превеждат и на други трети лица като „сламени човеци“,
„мулета“ и др. Деянието, с което се осъществява прикриването е резултатно. Резултата е създаване или неотстраняване на пречки за правилното и пълното установяване
на факти от правоимащите субекти, като в практиката това често се определя като
„осуетяване на възможността за установяване на незаконния произход на имуществото“.
При придобиването извършителят на престъплението по чл. 253, ал. 2 предл. 1
субектът придобива фактическа власт върху имуществото, като тази власт му дава
възможност да извършва разпоредителни действия с незаконно придобитото имущество. (Не намерих решението) В съдебната практика това придобиване се определя
като „добиване от дееца в своя полза на фактическата власт за разпореждане върху
съответните обекти, имащи имуществена стойност, или върху документите удостоверяващи права върху тях“. А когато фактическата власт върху предмета на престъплението се упражнява, може да възникне наказателна отговорност и за друга форма на
деянието, като преобразуване на незаконно придобито имущество.
При получаването деецът се съгласява да упражнява фактическата власт върху
имуществения предмет. Резултата е преминаването на тази фактическа власт от едно
трето лице към дееца. Тази форма на престъплението е резултатна – т.е. с преминаването на фактическата власт от едно трето лице към дееца, деянието се счита за довършено.
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При държането обаче дееца упражнява фактическата власт, но не ползва имуществото и не се разпорежда с него. Това е продължено престъпление, тъй като се
създава едно трайно престъпно състояние, при което състава на изпирането на пари се
осъществява през непрекъснат период от време. То се извършва чрез бездействие, тъй
като деецът не извършва никакви правни действия с имуществото..
При използването деецът извършва деянието спрямо имуществото като го употребява по неговото обичайно предназначение, без деецът да свои вещта. Деецът не
следва да извършва разпоредителни операции и сделки с това имущество. Тук изпълнителното деяние също е формално, тъй като използването на вещта не променя фактическия и юридическия статус на имуществото.
При преобразуване деецът извършва деяние, което има за резултат трансформиране на незаконно придобито имущество от един вид в друг. Той осъществява фактическата власт върху имуществото, което му позволява да се разпорежда с него. Може
да бъде извършено както чрез фактическо действия (пр.: раздробяване на вещта), така
и чрез правни действия. Спорен е въпроса обаче дали последното не представлява
самостоятелно изпълнително деяние от престъплението изпиране на пари.
При спомагането на другиго да преобразува имущество деецът първоначално няма никаква власт върху имуществото към началото на изпълнителното деяние. При
тази форма на изпълнително деяние деецът улеснява или осъществява поведение,
което създава благоприятни условия за извършване на преобразуването на имуществото, придобито чрез или по повод престъпление или общественоопасното деяние. За
да е осъществена тази форма на изпълнително деяние обаче следва деецът да не е
действал с общ умисъл за извършеното престъпление, тъй като в този случай би следвало да отговаря за съучастие под формата на помагачество, а не за спомагане в преобразуване.
В чл. 253, ал. 3 от НК са предвидени по-тежко наказуеми състави на престъплението „изпиране на пари“. Такива са случаите, в които деянието е:
1. Извършено от две или повече лица, сговорили се предварително
2. Извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение
на организирана престъпна група;
3. Извършено два или повече пъти;
4. Извършено от длъжностно лице в кръга на службата му;
5. Извършено чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция под фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за това;
6. Когато деянието е извършено със средства или имущество, за които деецът е
знаел или предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.
7. Когато средствата или имуществото са в особено големи размери и случаят е
особено тежък
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Разграничение на престъплението по чл. 253
от НК от други престъпления по
Наказателния кодекс

Изпиране на пари
по чл. 253 от НК

Вещно укривателство
по чл. 215 от НК

Обществените отношения, които са свързани със гарантирането на законосъобразния обмен
на пари и имущества със законен произход във финансовата
система

Обществените отношения, които
са свързани с установяване и разкриване на вече извършено
престъпление или общественоопасно деяние, а когато предметът
на вещното укривателство е придобит чрез друго престъпление
против собствеността и обществените взаимоотношения, свързани с възможността за свободното упражняване на правото на
собственост.

Всякакъв вид имущество

Чужда движима вещ (дори само
една), която е придобита от другиго чрез престъпление или друго
общественоопасно деяние – т.е. тя
вече е била предмет на друго
престъпление

1. Извършване на финансова
операция; 2. Извършване на
сделка; 3. Прикриване на произход; 4. Прикриване на местонахождението; 5. Прикриване на
движение; 6. Прикриване на
действителните права върху
имуществото; 7. Придобие;
8. Получи 9. Държи; 10. Използва;
11.
Преобразува;
12. Спомогне по какъвто и да е
начин за преобразуването му.

1. Укрие чужди движими вещи –
нейното местонахождение е неизвестно за лицата, които имат право
да знаят къде се намира вещта;
2. Придобие чужди движими вещи –
установи върху предмета на престъплението фактическа власт с
намерение лично да я упражнява;
3. Спомогне да бъдат отчуждени
чужди движими вещи – улеснява
преминаването на вещта от фактическата власт на този, който я е
придобил чрез престъпление и помогне на трето лице да осъществи
своя фактическа власт (чрез съгласуване на волята им; чрез фактически действия, в съчетание и др.)

Изпълнително деяние

Предмет

Обект

1. Изпирането на пари и вещно укривателство по чл. 215 от НК
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Имуществото да е придобито
чрез престъпление или друго
общественоопасно деяние

Имуществото да е придобито чрез
престъпление или друго общественоопасно деяние

Всяко
лице

наказателноотговорно

Всяко наказателноотговорно лице,
което не е участвало в престъплението или другото общественоопасно деяние, чрез което е
придобита вещта

Престъплението може да бъде
извършено както при пряк, така
и при евентуален (косвен)
умисъл.

Деянието може да бъде извършено
само с пряк умисъл.

Липсва съставомерна специална цел

Деянието е извършено с користна
цел – да придобие за себе си или за
другиго имотна облага
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Изпълнително деяние

Предмет

Обект

2. Изпирането на пари и изнасянето на парични средства в чужбина
Изпиране на пари
по чл. 253 от НК

Престъпно изнасяне на
парични средства в чужбина

Обществените отношения, които
са свързани със гарантирането на
законосъобразния обмен на пари
и имущества със законен произход във финансовата система

С това престъпление се засягат
обществените отношения, гарантиращи законосъобразния паричен поток, преминаващ през банкови институции, включително
засягащи действителната воля
на носителя на разпоредителните права, както и обществени
отношения, свързани със законосъобразното документиране на
факти с правно значение.

Всякакъв вид имущество

Парична сума45

1. Извършване на финансова операция; 2. Извършване на сделка;
3. Прикриване на произход;
4. Прикриване на местонахождението; 5. Прикриване на движение; 6. Прикриване на действителните права върху имуществото; 7. Придобие; 8. Получи
9. Държи; 10. Използва; 11. Преобразува; 12. Спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването му.

Действия, адресирани към банкова или друга институция,
която създава задължение за
нея да прехвърли определена
сума пари по сметка на приемател в чужбина.
Престъплението е резултатно и
довършено, когато парите са преведени по сметката на приемател
в чужбина.

45

Ако имуществения предмет е придобит от предходно извършено друго престъпление и
деецът има представа за това, банковият превод представлява финансова операция по смисъла
на чл. 253 от НК. В съдебната практика се приема, че в тези хипотези чл. 253 ще погълне
чл. 250 от НК.
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Имуществото да е придобито
чрез престъпление или друго общественоопасно деяние

Средството на престъплението е документ с невярно
съдържание, подправен или неистински документ, който
създава привидно правно основание за извършване на превода.
Престъплението не е свързано с
друго предхождащо престъпление или общественоопасно деяние

Всяко наказателноотговорно
лице

Всяко наказателноотговорно
лице

Престъплението може да бъде
извършено както при пряк, така
и при евентуален (косвен) умисъл.

Пряк умисъл

Липсва съставомерна специална
цел

Липсва специална цел
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АСПЕКТИ НА АВТОНОМНОСТТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
София Даракчиева
Бургаски свободен университет

ASPECTS OF AUTONOMY IN ADOLESCENCE
Sofia Darakchieva
Burgas Free University
Abstract: The report presents the results of the study the levels of development the common
and the different types of autonomy - behavioral, cognitive and emotional in adolescence.
Other research question is whether higher levels of autonomy influence the semantic space
of concepts that are related to academic success and subjective feeling of control in
adolescence.
Key words: autonomy, adolescence

Въведение
Дефинициите на понятието за автономност на личността са много и различни.
Тяхната систематизация е трудна задача за всеки изследовател, но все още не е създадено единно разбиране за съдържанието и смисъла на това понятие в психологическата наука. В съдържателен план в дефинициите присъстват различни елементи: самоуправление; независимост от външни влияния; висок капацитет за саморегулация;
свобода от ограничения; свобода на избора и поставянето на цели; следствие от развитието на личността да бъде автентична и компетентна [1, 3].
Изследователите на автономността са диференцирали различни видове автономност, които са съставни части на автономността на личността като цяло: поведенческа, когнитивна и емоционална автономност. Поведенческата автономност е разбирана като способност за вземане на самостоятелни решения, самоувереност, вътрешно
мотивирано поведение и висок капацитет за поведенческа саморегулация. Когнитивната автономност е определяна като способност за самостоятелно мислене и способност за правене на самостоятелни изводи. Емоционална автономност присъства в
литературата като способност за изграждане на зрели взаимоотношение със значимите други, включително с родителите [1, 2].
Цел на изследването:
Изследването се основава върху съществуващите психологични възгледи за
същността и развитието на автономността и нейните видове: поведенческа, когнитивна и емоционална.
Цел на настоящето изследване е да бъде установено равнището на развитие на
автономността в юношеска възраст и дали равнището на автономност повлиява върху
формирането на семантичното пространство на понятия, които са свързани с академичния успех и субективното усещане за контрол върху живота у юношите.
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Хипотези
Хипотеза 1: Разпределението на изследваните лица с висока, нормална и ниска
степен на автономност се доближава до нормалното разпределение.
Хипотеза 2: Допускаме, че в юношеска възраст най-добре развита е поведенческата автономност.
Хипотеза 3: Допускаме, съществуват статистически значими различия между
средните на дихотомните определения, очертаващи семантичното пространство на понятията „Дисциплина” и „Постижения” при юношите с висока и ниска автономност.
Хипотеза 4: Съществува линейна зависимост между материалното състояние,
академичния успех и автономността.
Методика на изследването
В изследването взеха участие ученици от 9-тите класове на две училища в
гр. Бургас на възраст 16 години. Общият брой изследвани лица е 69, като 23.2 % от
тях са от женски пол, а 76,8 % – от мъжки.
В изследването бяха използвани следните психологически методики:
1. Скала за измерване на автономността на Уъртингтън (Worthington Autonomy
Scalе). Въпросникът има четири субскали, всяка състояща се от 10 твърдения:
 Субскала „Автономност по отношение на семейна лоялност” измерва дали
човек се чувства свободен от обвързване със собствените си родители или
биологично семейство. Обвързването е описано като ситуация, в която родителите и децата действат под въздействието на неизговорени допускания, че
базисната удовлетвореност и сигурност може да бъде постигната само вътре в
семейството.
 Субскала „Емоционална автономност” – измерва желанието за упражняване
на самоконтрол и емоционална независимост, за постигане на интерперсонална компетентност и за поемане на адекватна социална отговорност.
 Субскала „Поведенческа автономност” измерва свободата на действие и поемането на отговорност за собственото поведение.
 Субскала „Ценностна автономност” измерва способността човек да взема морални, професионални и религиозни решения.
2. Семантичен диференциал. В изследването е използвана оригиналната седемстепенна оценъчна скала на семантичния диференциал на Ч. Осгуд. Инструментариумът се състои от дванадесет семантични скали, т.е. от 12 двойки полярни прилагателни. Модифицирахме оригиналния набор от дихотомни по смисъл прилагателни,
така че те да бъдат свързани с изследваните понятия. Методиката предоставя възможност за очертаване на семантичното пространство и емоционалния резонанс на две
понятия: „Дисциплина” и „Постижения”.
3. Кратък въпросник за набиране на демографски данни относно половата принадлежност, материалното състояние и академичния успех на участниците в изследването.
Резултати и обсъждане
На Фигура 1. се вижда процентното разпределение на участниците в изследването. За съжаление не успяхме да осигурим баланс между изследваните лица по полов
признак, преобладават момчетата.
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Фигура 1. Процентно разпределение
на изследваните лица по пол

Фигура 2. Процентно разпределение
на изследваните лица по академичен успех
На Фигура 2. е представено процентното разпределение на изследваните лица по
академичен успех. Най-голям е дялът на учениците с добър успех – 52.17%. На второ
място в процентното разпределение са учениците с много добър успех (36.23%), а
най-малки са дяловете на учениците със среден (7.25%) и отличен успех (4.35%).
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Фгура 3. се отнася до материалното състояние на семействата на учениците,
участвали в изследването. Както се вижда преобладават учениците с много добро материално положение – 66.67%. По-малък е дялът на учениците с добро материално
положение – 27.54%, а най-малобройна е групата на изследваните юноши, които живеят в материални условия, определени от тях като лоши – 5.80%.

Фигура 3. Процентно разпределение на изследваните лица
според материалното им състояние
Фигура 4. представя процентното разпределение на юношите според нивото им
на постигната автономност. Процентното разпределение на участниците по измерените равнища на автономност се доближава до нормалното разпределение. Около
67% от изследваните ученици демонстрират автономност в рамките на локалните
норми. Това потвърждава Хипотеза 1.
На Фигура 5. виждаме средните стойности по подскалите за измерване на автономността: ценностна, емоционална, поведенческа автономност и автономност спрямо семейната лоялност. Резултатите показват, че в юношеска възраст най-добре е развита Ценностната автономност, т.е. способността на юношите да вземат морални,
професионални и религиозни решения. Най-ниско е нивото на емоционалната автономност сред юношите, т.е. способността за упражняване на самоконтрол, емоционалната компетентност и способността за поемане на адекватна социална отговорност.
Резултатите отхвърлят категорично Хипотеза 2: Поведенческата автономност
като компонент на общата автономност не е развита в най-висока степен, т.е. юношите все още трудно поемат отговорността за собственото си поведение и не са постигнали действителна свобода на действие въпреки високо развитата им вече способност
да упражняват самоконтрол и да носят социална отговорност.
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Фигура 4. Процентно разпределение на изследваните лица
според измереното равнище на автономност

Фигура 5. Средни стойности по подскалите за измерване на автономността
Не съществуват статистически значими различия в очертаните семантични
пространства за понятието „Дисциплина” при юношите с висока и ниска автономност.
Съществуват статистически значими различия между средните по две от скалите
с определения на понятието „Постижения” при юношите с висока и ниска степен на
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измерена автономност. За определението „Отговорен” на понятието „Постижения”
нивото на значимост е 0,013 при t=-2,688. За определението „Полезен” на понятието
„Постижения” нивото на значимост е 0,061 при t=-1,984.
Резултатите показват, че юношите с висока автономност статистически значимо
по-силно асоциират постиженията с отговорност и полезност в сравнение с юношите
с ниска автономност. Частично е потвърдена Хипотеза 3.
Таблица 1. представя резултатите от проведен корелационен анализ.
Табл. 1. Корелация между измерителите на Поведенческа автономност
и Материално състояние на семействата на юношите (** p=0,01).
Материално състояние
Поведенческа автономност

,308**

КорелационнияТ анализ доказва, че съществува положителна статистически значима корелация единствено между резултатите по скалите за измерване на Поведенческа автономност и Материално състояние. Това означава, че с повишаване на материалното състояние нараства и поведенческата автономност и обратното, без да е ясна
причинно-следствената връзка между тях. Частично потвърдена е Хипотеза 4.
Заключение:
Процентното разпределение на изследваните юноши според степента на развитие на автономността се доближава до нормалното разпределение.
Резултатите показват, че в юношеска възраст най-добре развита е Ценностната
автономност, а не Поведенческата, както първоначално бяхме допуснали.
Юношите с висока степен на автономизация статистически значимо по-силно
свързват представата си за постижения с лична отговорност и полезност на тези
постижения в личен план в сравнение с юношите с ниска степен на автономност.
Съществува пряка позитивна линейна зависимост между променливите „Материално състояние” и „Поведенческа автономност”, т.е. с повишаване на материалното
състояние нараства поведенческата автономност и обратното, без да е ясна причинноследствената връзка между тях.
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СЕМЕЙСТВАТА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ –
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Ердинч Илхан
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

FAMILIES WITH FERILITY PROBLEMS – TRENDS AND
PERSPECTIVES
Erdinch Ilhan
University of Veliko Turnovo „St. Cyril and St.Methodius”

Abstract: Having children is genetically embedded in all of us. It is an unwritten law of
nature to which all people on the planet are subjected to. When a family or a man / woman
realizes that he/she cannot have heirs, cannot continue the family and fulfill his/her primary
mission something like a shortcut is created. Such couples have many questions: Why me?
What did I do, why am I being punished and cannot have children? We will try to answer all
questions and consider various processes such families undergo.
Key words: fertility problems, stigma, adoption, perspectives
Създаването на деца е генетично заложено у човека. Това е неписан природен закон, на който се подчиняват всички хора на тази планета. Когато едно семейство или
мъж/жена, разбере, че не може да имат наследници, не могат да продължат рода, не
могат да изпълнят основната мисия, заради която те са родени се получава нещо като
късо съединение. Губиш визия за бъдещето. Може да си на 20 години и да си задаваш
въпроса за какво живееш, щом няма да оставиш нищо след себе си. Този въпрос личността може да си зададе на 40 или 50 г. при осъзнаването на факта, че по-голяма част
от съзнателния живот е преминала, а няма наследник). Обръщал си твърде голямо на
желанието за кариера или на това, че не си „готов” за дете, че си изпуснал възможността да заченеш по естествен път. И когато бездетните го осъзнаят, са готови на
всичко, за да преборят своята обреченост – дори са съгласни да износят чуждо дете и
когато успеят да усетят сърцето му в себе си, да излъжат съвестта и да повярват, че е
тяхно.
Дори в легендата за крал Артур неговата съпруга Гуиневир не може да роди дете. Според една от версиите на историята Гуеневир е жертва на черна магия, която и
прави една вещица от вълшебния остров Авалон. Замразява маточните и тръби и я обрича на бездетност.
Имат много въпроси: Защо точно аз? Какво съм направила, защо ме наказват с
това да не мога да имам деца? Самообвинението е голямо. В живота никой не може да
отговори на бездетните жени. Те нямат враг. Защо са лишени от единственото нещо,
което осмисля съществуването им? Кой е направил тяхната черна магия.
В днешно време има много семейства, които не могат да имат деца. Причините
за това могат да са безброй. Например: още не се чувстваме готови, не можем финансово да си позволим да имаме дете; няма кой да го гледа това дете, а за да има всичко,
трябва някой да го гледа, но няма; още сме млади и първо трябва да напреднем в кариерата и след това да мислим за дете; причината може да е здравословна, генетична,
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стерилитет на мъжа, на психична основа; твърде голямото желание за дете и вглъбяване в идеята – обсебване и т.н Трудност идва и от това, че много мъже не си признават, че имат проблем и няма как да приемат, че именно те са причината да не могат да
имат дете. Егото е твърде голямо, за да се подложи на лечение за стерилитет, много
често обвиняват жените си, че са причината, което допълнително носи напрежение
върху семейните отношения и зачеването по естествен път. Скандалите стават все почести, стига се до обвинения, средата се превръща в неблагоприятна. Причината
много често може да е на психологическо ниво – съзнателно или не някой от двамата
да саботира идеята да имат дете и да се превърнат в истинско семейство.
Възможни причини за поява на трудно обяснимо безплодие могат да бъдат анатомични отклонения от нормалното положение на матката, патологично развитие на
яйцеклетката, наличие на антитела у жената срещу сперматозоидите на мъжа, наличие
на автоантитела срещу собствената яйцеклетка, инфекциозни процеси /инфекция с
Т-микоплазма/. Статистиката сочи, че в България има 200 000 – 250 000 семейства,
които искат, но не могат да имат деца, по данни на д-р Любомир Дамянов, гинеколог
и главен секретар на Българската асоциация по стерилитет. От тях само около 600
семейства могат да си позволят зачеване ин витро, което струва около 4-5000 лева.
Зачеването ин витро завършва с раждане при 17 до 25 на сто от семействата, при
които се прилага.
Когато премине първоначалният шок от новината, че семействата не могат да заченат дете по естествен начин, те започват лечение. В България лечението на безплодието отнема средно 5 години, докато в Западна Европа се справят за 1 година. Заради
късната възраст, в която двойките пожелават дете и се сблъскват с проблема, лечението се затруднява. Клиниките слагат горна възраст 35 години, но приемат и жени
към 40-те. У нас нежният пол първо мисли за успешен бизнес и после решава за дете,
но в късна възраст успеваемостта на ин витро пада под 25%, твърдят от асоциацията.
Иначе шансът за бременност надхвърля 35%. Цялата тази тромава процедура не е от
най-предпочитаните и вариантите пред хората, които искат да имат деца, остават два:
осиновяване или ин витро.
Осиновяването на дете е доста тежка и сложна процедура, свързана с много документи и често двойките, които са се спрели на този вариант да станат родители, не
са запознати със законодателството по този въпрос. Процедурата е строго законово
уредена и всеки, който желае да осинови дете, задължително бива вписан в специален
регистър. Има няколко основни проблеми, поради което семействата се отказват от
това да си осиновят дете:
1. Осиновителите най-често не познават неговия генетичен потенциал, не знаят
как е протекла бременността, какво е преживяла биологичната майка, през какви болести или проблеми е преминала по време на нея. Това са все фактори, които могат да
определят бъдещето им с това дете.
2. Много родители се страхуват за децата си, но осиновителите имат много поголеми страхове, понеже не знаят за болестите в рода на децата, за тяхната генетична
обремененост. За това те ги обгрижват много повече, не допускат закаляване, не ги
допускат до други деца, за да не се разболеят. Това е основната причина, поради която
осиновените деца по-често боледуват – грижат се за тях като за цвете в саксия
3. Повечето изоставени деца в България са от ромски произход. Това е една голяма спънка, която може да попречи това дете да бъде осиновено. Всички си представят едно бяло пухкаво дете със сини очи, което ще им дадат, на не повече от няколко
месеца до годинка. Действителността обаче не е такава.
4. Идеята, че не аз съм износила това дете, също е една доста силна причина
семействата да се подлагат на крайния вариант ин витро.
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Има семейства, които години наред опитват безуспешно да имат деца. Подлагат
се на какви ли не тестове. Обикалят редица репродуктивни клиники. Страдат от класическото в тези случаи чувство на вина, че не могат да имат наследник. Жената се
мисли за непълноценна жена, че ще изчезне като прашинка в пепелта на миналото,
без да остави следа. Това я кара да се чувства несъвършена, жена от втора ръка. Много честно тази жени изпадат в депресии, пият различни лекарства, срамува се от себе
си, пред семейството на мъжа си, собственото, околните, че не може да роди. Поради
тези обстоятелства, всички стигат до крайната мярка – ин витро процедура, а не осиновяване. Идеята, това дете да бъде наше ДНК, наша кръв, да е износено от мен, накланя везните за тази стъпка.
В България има девет центъра, които прилагат всички технологии за изкуствено
зачеване. Все по-често се работи и по инжекционните техники ИКСИ и ТЕСА. Те дават шанс на двойки, при които липсват здрави сперматозоиди. Дори да има един, той
се улавя и се инцектира директно в яйцеклетката.
Оплождането „ин витро“ често е наричано „в епруветка“. Това е процес, при
който се извършва оплождане на една или няколко яйцеклетки извън тялото на жената, като след това получените ембриони се връщат в матката. Ин витро оплождането е
основен метод за лечение на безплодие. Методът е разработен от британския учен
Робърт Едуардс, като първото бебе, заченато ин витро, Луиз Браун, се ражда на
25 юли 1978 г. За великото си постижение, дало шанс на милиони бездетни двойки по
света да имат собствени деца, Робърт Едуардс получава Нобелова награда по медицина за 2010 г.
Какви са предимствата и недостатъците на този метод:
 На пръв поглед това е едно добро, велико откритие, което дава възможност на
много семейства да имат деца. За съжаление това се превръща в един неконтролеруем
бизнес, в който в основно се превръща в печалбарство. През 2006 г. в Тексас се открива първата света официална частна криобанка за производство и продажба на ембриони – Ейбрахим център за живот. Клиентите могат да си поръчат ембрион по каталог,
класифициращ биологичните им родители и ДНК показатели по раса, интелектуални
способности, здраве, външен вид, дефекти и т.н Към края на 2015 г приблизително
5 000 000 ембриона са замразени само в клиниките в САЩ. Около 15 милиона човешки ембриона са складирани замразени в течен азот и чакат съдбата си в клиники по
цял свят. Броят им нараства ежедневно. Някои от тях ще бъдат убити, други ще се използват в експерименти, трети ще послужат за производство на органи и стволови
клетки. Други ще бъдат дарявани на бездетни семейства или продавани. Сред тях има
много потенциални братя и сестри и близнаци. Така из цял свят могат да бъдат разпръснати хора с еднакво ДНК, които не знаят за съществуването на своите братя и
сестри. Още по страшното е, че ако случайно те се срещнат, влюбят и се опитат да
създадат семейство. По последни изследвания, това е напълно възможно и има регистрирани такива случаи. До какво може да доведе това? Как може да се допусне нещо подобно, с тези големи открития и в технологичното развитото време, което
живеем?
 Една от най-съвършените календарни системи в света, познато като „Календарът на маите” от векове предрича, че краят на света ще настъпи през 2012 г. Много
съвременни учени вярват обаче, че тогава ще настъпи само краят на еволюцията на
човешкото съзнание. Всички тези експерименти, които се правят през последните години с човеци, природа гени, хората могат да са променили ДНК-то си.
 Човекът е единственият биологичен вид на планетата, който притежава съзнание. Появата на съзнание е най-големият скок в еволюцията на животинския свят.
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Съзнанието е функция на мозъка. Това съзнание обаче е и продукт на общественото
развитие. За добро или за лошо, всяко следващи човешко поколение е значително понапреднало от предишното, от гледна точка на адаптация към среда и технологии.
Връзката между невроните в мозъка се осъществяват по-бързо и гъвкаво. Всяко следващо поколение се справя по-добре от своите родители, и все по-бързо усвоява посложни технологии. Напредъкът, който днес се осъществява за десет години, се равнява на напредък, осъществяван за хилядолетия.
 Рисковете при забременяване ин-витро са много по-големи.
При оплождането ин витро сперматозоидите и яйцеклетката са в стресова ситуация. Те са отделени от физическото тяло на родителите и едновременно с това – от
техните емоции и мисли. С други думи: загубва се цялостността на естествения процес на оплождане, което би могло да има отражение върху психическото и физическото състояние на детето.Често майките, забременели чрез ин витро, са по-възрастни.
След 37-та година се увеличава рискът от генетични заболявания. Бебетата ин витро
са с по-голям процент аномалии. В световен мащаб нормално вродените аномалии са
от 2 до 3 % от децата, а при ин витро от 6-7 %. Това значи, че 3 пъти се увеличава рискът от аненцефалия, чревна атрезия, хипоспадиа, краниостеноза и др.
 Пренебрегването на причините за безплодие може да се окаже рисков фактор.
В повечето случаи мъжът и жената не се замислят какви са физическите и психическите причини за безплодието и прибързват с ин витро оплождането.
 Майката трябва да е подготвена психически да приеме всички усложнения,
свързани с раждането на дете ин витро. Голям процент от децата ин витро имат нужда
от лечение в неонатологично отделение.
 Едно е сигурно – човешко същество, създадено преди 20-30 години, но родено
днес, трудно би се приспособило към съвременния начин на живот, замърсяването,
появата на нови вируси, изоставане спрямо връстниците си, които са заченати в наши
дни.
Голяма част от двойките, които силно са се фокусирали върху идеята да имат дете, не се интересуват от ембриона, който евентуално ще бъде имплантиран на жената.
Интересува ги цената, за да могат да си направят сметка какво могат да си позволят.
По-евтините са ембриони замразени преди 10-20-30 години. По този начин, тези деца
са малко приспособими към съвременния живот, за разлика от деца, заченати днес.
Страшното е, че историята не приключва с тях. Защото те тепърва ще създават поколение, което ще носи стари гени, а не на съвременните хора, преживели еволюционен
скок. Не се интересуват от неговите корени, принадлежност, биологична обремененост, минало. Въпреки социалната среда, в която е отглеждано детето, то носи своите
корени, което е възможно разминаване между него и небиологичните си родители.
Семейството не е подготвено с това и много често се изправя срещу нещо непознато.
Започва една борба на това, което трябва да си, начина по който те възпитаваме и белезите, чертите, които носи от своя род. Често майките се опитват да изтрият от съзнанието си, че ДНК-то на живия плод в утробите им не е тяхно собствено. Не се интересуват, дали бъдещето им дете, дали някъде по света има биологично, брат или
сестра. За тях е, важно, че това дете е износено и родено от тях.
В България като цяло липсва информация, литература и изследвания по темата,
както и от факта, че безплодието е една от темите табу в нашето общество, а с жените
с репродуктивни проблеми не се работи в психологически аспект. Старото поколение,
трудно възприема това за децата си и рядко допускат възможността, че не могат да
имат внуци по естествен път, което оказва допълнително напрежение върху семейството. Голяма част от двойките се самоизолират, често сменят работното си място,
съсредоточават вниманието си само върху медицинския проблем. Двойките с репро288
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дуктивни проблеми спират да споделят, нарушават общуването в семейството си, започват да търсят нетипични начини за справяне със ситуацията. Освен медицински,
безплодието е и тежък психологиески и социален проблем. Причините за безплодието
могат да са физиологични, психологични или смесени. Много често вниманието се
обръща на тялото, а психичното се пренебрегва. А както знаем тялото и психиката са
в пряка връзка.
Световните статистики отчитат, че безплодието се проявява най-често при делови жени с интелектуални и творчески професии след 30-35 годишна възраст.
По какъв начин се отразява стреса в статуса на жени с безплодие:
- високи нива на тревожност и депресия;
- при фиксиране върху темата „безплодие” са налице неврози;
- продължителният стрес нанася отпечатък на работата на всички органи и
системи в това число и репродуктивната система;
- отслабва имунитета;
- снижава се подвижността на маточните тръби;
- получават се промени в яйчниците и маточната шийка;
- заангажират се висши мозъчни центрове, които провокират хормонални промени.
Психолозите, които работят с жени с репродуктивни затруднения, отчитат следните стадии на емоционални реакции при безплодие:
 Стадий на отрицание.
 Стадий на гняв.
 Стадий на загриженост и вина.
 Стадий на депресия.
 Стадий на скръб и приемане.
По горе изложих доста аргументи, защо едно осиновяване, зачеване по-естествен
път и т.н е много по здравословно и подходящо за едно семейство. Стъклените деца
са радост за семейството, но повечето случаи те(семействата) не са подготвени пред
предизвикателствата, които то може да им донесе. Те много по-често страдат, остават
неразбрани, подложени са на подигравки от връстниците си и не само. По лесно податливи на патологии – депресии, фобии и т.н Предразположени са към повече болести. Човек няма нужда непрестанно да променя собствената си генетика и да се опитва
да взема функциите на природата. Парадоксът е, че колкото повече напредваме в технологиите, медицината, толкова повече природата ни изоставя. Доказано е, че в поразвитите страни този проблем е по-сериозен.
Като цяло не съм против този метод, но смятам, че все още не сме подготвени до
такава степен. Преди да се направи тази крачка, със семействата трявба да се проведе
сериозна психологическа подготовка за преодоляване на първоначалния шок, от това,
че не могат да имат наследници по естествен път. Те трябва да бъдат придружени по
време на преминаването им през всички описаните вече стадии и след това евентуално да предприемат този ход. Нужно е бъдещите родители да бъдат добре запознати с
произхода на ембриона, за да могат да са подготвени за бъдещи разминавания и генетична обремененост между тях и детето им.
Ако това не се случи бъдещите родители и техните дългоочаквани деца ще бъдат
изправени пред много тежки преживявания и страдания, което ще постави на изпитание бъдещето на цялото семейство.
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Направление
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
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THE CASE OF ISC HOTEL CHIANG MAI
Nerisa Wangkarat, Erasmus Mundus Smartlink project
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Abstract: The hospitality industry, especially the hotel business, is a rapidly growing
industry in Thailand. The last two decades resulted in a significant expansion of the
International hotel chains, as well as of operations of local hotel market. Chiang Mai is the
second-largest city in the country and the second tourist most popular destination after
Bangkok. The Ibis Styles Chiang Mai hotel situated in the heart of Chiang Mai city, its
offers a fantastic combination of comfort and design, where guests can enjoy
international standard services at an affordable price. This paper will focus on analyzing
the strategic marketing plan for the tourist market processes of the Ibis Styles Chiang Mai
hotel. It evaluates the current effectiveness of the marketing strategies.
Key words: Strategic Marketing Plan , Hotel industry, Tourism, SWOT analysis
The basis for this paper is the fact that I used to work at the ibis Styles Chiang Mai
hotel myself. The Hotel is part of an economy hotel chain. So what chances does a hotel
have against the competitors in local area? For the purposes of the marketing plan a research
was conducted based on primary and secondary data about Ibis Styles Chiang Mai hotel.
The empirical data was gathered through semi-structured interviews and e-mail
questionnaire survey with the chosen hotels’ representatives. The secondary data sources are
annual reports and official websites of hotels, hotel chains and institutions. This approach
for strategic marketing plan development improves company efficiency in all areas and
helps the hotel to improve the revenue and to increase market share growth and customer’s
satisfaction.
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1. GENERAL INFORMATION
Accor is the world’s leading hotel operator and market leader in Europe. The
organization started with the setup of the first Novotel hotel in Lille, France in 1967.All
brands, from luxury to economy, combine excellence service with a warm welcome and a
multicultural, responsible approach.
Located in 92 countries, with nearly 3,900 addresses and 510,000 rooms . With more
than 160,000 employees in Accor brand hotels worldwide, the group offers its clients and
partners nearly 45 years of know-how and expertise. Accor has constantly reinvented
its businesses to keep pace with the world around it, with the goal of providing
innovative, high quality hotels.

Figure 1. World Network Hotel

I. BRAND PORFOLIO
Accor Hotels have 5 product lines with various brands in every product line:
Luxury product line– 1 brand, Upscale line – 8 brands, Midscale line– 5 brands
Economy line- 3 brands, Budget line- 3 brands

Figure 2. Accor International and Regional Brands
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II. ABOUT IBIS STYLES BRAND IDENTITY
Ibis Styles identity brand is ‘Comfort, unique designs, all-inclusive pricing’ A nonstandardized economy and design brand aimed at all those who are looking for “the best of
the best”, ibis Styles offers an all-inclusive package, with room rates including breakfast and
internet access. Situated in the heart of cities and in other major centers of activity, each
establishment has its own distinct personality and reflects a colorful, bright and energetic
brand spirit with a hint of humor. Simplicity, interactivity, quality and conviviality are the
brand’s core values.
III. ABOUT IBIS STYLES CHIANG MAI HOTEL
The Ibis Styles Chiang Mai hotel provides value accommodation just 20 minutes from
Chiang Mai International Airport and Chiang Mai Railway station. Conveniently situated at
Phucome intersection, just 5 minutes by foot to Chiang Mai University and a short drive to
town, Chiang Mai Zoo and popular art and entertainment district, Nimmanhemin road, the
hotel is a popular choice for business and leisure travelers. Apart from an International
restaurant, it offers free wifi in rooms and around the hotel.
2. SITUATION ANALYSIS
I. INTERNATIONAL MARKET TRENDS
Hospitality will continue to be one of the most dynamic, career-rich and expanding
sectors in the world. According to the World Travel & Tourism Council (WTTC) Economic
Impact report, the international hotel industry is predicted to expand consistently over the
next decade, with a significant impact on the economy.
- 8.7% of jobs globally are currently in the tourism and travel sector
- Jobs in this sector will reach over 337 million by 2023
- Tourism and travel are expected to grow by 4.4% annually (2013 - 2023)
Travel & Tourism supports economic development because the industry cuts across
and is linked to many other industries, and its benefits are widely distributed within national
economies. The industry also generates valuable spinoff benefits by developing
infrastructure that other industries can use, and by boosting investments in other industries.

Figure 3. World GDP Forecast by Industry
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II. NEW TRENDS ON INTERNATIONAL HOTEL MARKET
The budget hotels category is set for growth over the forecast period (2014−2018) due
to demand for affordable lodging products, with rising middle-class populations in Asia–
Pacific and Africa driving demand. Investor interest in this particular category increased as
budget hotels proved to be less susceptible than luxury hotels to the global financial crisis.
According to Global Budget Hotels Market 2014-2018 Research Report, PRNewswire
KEY HILIGHTS
• Several leading international luxury hotel chains have set up economy brands to
focus exclusively on budget hotels category. Marriott International introduced its economy
Moxy Hotels brand in Europe in 2016. Accor Hotels has two budget hotel brands: Ibis
Budget and hotelF1 (previously Formule 1). Lemon Tree Hotels operates the Red Fox
budget brand in India.
• Local budget and midscale hotel brands are expanding their presence. International
brands are increasingly marking their presence in these emerging markets, attracted by their
lucrative potential. For example, UK-based budget hotel operator Premier Inn is active in
India, while InterContinental Hotels Group’s Holiday Inn Express and Holiday Inn Hotels &
Resorts, and Wyndham Hotel Group’s Super 8 are active in China.
• The Asia-Pacific’s budget hotels category registered strong growth during the
review period. The category is becoming more standardized, and levels of consistency in the
final product have risen. Branded hotel chains are strong in this area and are able to garner
large market shares.
III. SITUATION ANALYSIS - THAILAND
Based on 2014 Thailand Hotel Industry Survey of Operations, which cumulates results
of Financial Year 2014 from notable properties across major city and resort destinations in
Thailand . This makes 2014, by far, the largest survey produced for Thailand. The Thai
tourism industry saw a 7 percent decline in visitor arrivals from 26.7 million in 2013 to 24.8
million in 2014. Despite the Anti-government demonstrations occupying the first half of
2014, followed by the declaration of martial law, and military Coup d’Etat in 2014, the
situation improved towards the end of this year (Horwath, 2014)
For hospitality, tourism, food and beverages, Thailand is one of Southeast Asia's major
travel destinations. The core of any hospitality industry is the people involved in it, and
Thailand never fails to reflect the inherent service mentality of its culture.

Figure 4. Horwath-HTL Annual Study Thailand 2013-2014 report
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IV. MARKET SIZE OVERVIEW
Chiang Mai: Second largest city in Thailand. Overall market supply trends, Currently,
the number of registered hotels and resorts in Chiang Mai is around 700 properties and more
than 380,000 rooms, according to the Thai Hotel Association and still growing. The
association forecasts that the average occupancy rate will be 80% all year round this year,
up from 70% in 2014.
The Tourism Authority of Thailand forecasts Chiang Mai will welcome 10 million
tourists, both local and international with booming of economic of Northern Thailan.
3. SWOT ANALYSIS
SWOT Analysis is widely used internationally as a strategic choice approach, it is
through the assessment of internal strengths and weaknesses and external opportunities and
threats to the search business external environment and internal resources, a good match to
reach external opportunities and enterprises edge and try to avoid the threats and weakness
of the purpose to help the companies develop or select appropriated strategies to ensure
competition to win business in the future.
The comparative SWOT-analysis is prepared on the basis of 5 hotel experts’ opinion
about the performance of ISC and 3 other hotels- competitors in the region.
1. General Manage
2. Asst. Director of Sales and Sales Manager
3. Front Office Manager
4. Human Resource Manager
5. F&B Manager
First step: Description of the main visitors’ profile.
The ISC hotel is a popular choice for business and leisure travellers. Our key clients
are contracted corporate clients originating from both international and domestic markets
from leisure group segments at 43% of the regular clients which their main countries of
origin are from Asia 84% following with Europe 13%. The rest are from Business
Individual 21%and Business Group9%. The strategic location of the property is key to its
success in these areas due to the proximity of the CNX Convention & Exhibition center and
tourist attractions.
Second step: Most important key characteristics of a successful hotel company on this
market
- Quality of product
- Amenities in room
- Quality of service
- Price
- Comfort of stay
- Convenience of location
- Overall experience
Third step: Indicators with the weights in 100%
- Quality of product 10%
- Amenities in room 5%
- Quality of service 20%
- Price 10%
- Comfort of stay 15%
- Convenience of location 25%
- Overall experience 15%
Fourth step: Assessment of the strengths and the weaknesses of the company/ premises!
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Table 1. A Lickert scale from 1-7 where 1 is very weak and 7 is very strong
Key
characteristics

Our company
ISC

Furama

Holiday Inn

Mercure

1. Quality of
product
2. Amenities
in room
3. Quality of
service
4. Price

5.8x10%=58

5.24x10%=52.4

5.38x10%=53.8

5.05x10%=50.05

5.45x5%=27.25

5.45x5%=27.25

5.4x5%=27

5.15x5%=25.75

5.24x10%=52.4

5.29x10%=52.9

5.1x10%=51

5. Comfort
of stay
6. Convenie
nce of
location
7. Overall
Experience
Total

5.95x15%=89.25 5.62x15%=84.3

5.52x15%=82.8

5.19x15%=77.85

5.81x20%=116.2 5.52x20%=25.52 5.52x20%=110.4 5.24x20%=104.8
5.81x10%=58.1

5.9x25%=147.5

5.43x25%=135.7 5.33x25%=133.2 5.14x25%=128.5

5.48x15%=82.2

5.18x15%=77.7

578.5

455.32

4.86x15%=72.9
533.05

4.5x15%=67.5
505.45

INTERNAL ENVIRONMENT
Strengths
- Strategic location. Easy access to Chiang Mai’s landmarks and attractions
- Strong brand. First international chain hotel in modern and chic ambience.
- Quality of service. Well trained staff.
- Room rate included breakfast and WIFI internet access.
- Customer Loyalty program
Convenience of location. Everyone thought that the location of the hotel was the most
important strength of the hotel. It is situated in a just 20 minutes from Chiang Mai
International Airport and Chiang Mai Railway station. Conveniently situated at Phucome
intersection, just 5 minutes by foot to Chiang Mai University and a short drive to town,
Chiang Mai Zoo and popular art and entertainment district, Nimmanhemin road. The area
has shops and restaurants so it is very tourist-friendly.
Qualities of services were also listed as strength. The brand of the hotel has a very big
effect on the hotel’s success, especially with the loyalty customers. The chain has managed
to create an image of good quality, services and well trained staff.
Weaknesses
- Limit car parking
- Lack of amenities in room.
Firstly, everyone stated that the physical condition of the hotel should be better than it
is such as amenities in room if compare with others hotels. There should be more car
parking space enough to be able to give the customers a better service.
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EXTERNAL ENVIRONMENT
5th step: Assess the opportunities and the threats from the external environment which
are influencing the marketing of the company:
Opportunities
- MICE market from CNX Convention center –Year rounds conferences and events
- Increasing of the local and International tourist
- Increasing number of flights from China, Europe and America
- Growing demand for budget accommodation
Threats
- Political instability and economic situation
- Local brands are launching
- More hotels being built and growing number of new hotel in Chiang Mai
- Price war with local hotel
Opportunities and Threats of External Environment. The ISC hotel will continue
growing with MICE market from CNX Convention & Exhibition centre which is operated
year rounds conferences and events. We are only one international hotel nearby and also
increasing number of flights from China, Europe and America will allow easy access with
direct flight to Chiang Mai. We expect to see increasing ratio of the local and International
tourist. Threats. Political and economic situation of Thailand, The political situation in
Thailand does not give a very good reputation to the country. Tourism is an industry
affected straightly by that. It is a weakness for the hotel industry. While local brands are
launching, more hotels being built and growing number of new hotel in the market.
4. ANALYSIS BASED ON BOSTON CONSULTANTING GROUP MATRIX

Figure 5. Boston Consulting Group (BCG) Matrix
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BCG MATRIX CONCLUSION
The BCG Matrix of the ISC Hotel that is based on the financial report of the company
in 2014. ISC Hotel is a Star - a business unit that has a large market share in a fast growing
industry. This business unit generates cash; however, due to the rapid growth in the market,
they require investment in specific company. The ISC Hotel is considered as one of the
international chain, particularly in Chiang Mai city. Because of that, the hotel had been able
to gain competitive advantage, in tern of brand image towards Thailand and foreign visitors.
However, because of the growing economy of Chiang Mai city, it had resulted to the
growing number of players in the industry, thus pushed the ISC Hotel to focus on different
strategic plan and implementation that will maintain their competitive advantage.
5. MARKETING STRATEGIES
WHAT KIND OF MARKETING STRATEGIES SHOULD THE COMPANY
UNDERTAKE AS A RESULT OF THE SWOT ANALYSIS
ISC hotel analysis highlights the internal strengths and weaknesses of our organization
and the opportunities and threats facing the company in our external environment. We must
work to improve our areas of weakness following Marketing Strategies:
Service: high-quality of service, differentiated from competition, in line with the
overall Accor brand strategy to be prove a successful approach generating high levels of
repeat business.
Price: pricing strategy consistent with the differentiation objective, to provide added
value for a reasonable rate
Place: Developing hotel facilities provide to customer satisfaction such as searching
more car parking space in hotel area or free shuttle service to tourist attractions nearby.
Promotion: primary focus on mass communication via marketing communication
channel, direct mail campaigns to existing and prospective clients and personal selling in the
local market. Public relations plays an important role in the marketing mix, presenting the
hotel as a supportive loyalty member and participating in significant local events to assist in
developing on going cooperation, assures repeat business and good working relationships.
6. MARKETING SURVEY
Marketing survey has played a crucial role in helping ibis Styles Chiang Mai hotel
segment the market and develop its line of hotels. It is needed if ibis Styles is to keep track
of changing consumer and business customer needs, identify new opportunities in the hotel
market, further develop and differentiate its various brands, and develop strong equity.
‐ Almost stay in ISC hotel four or more times a year
‐ Breakfast is typically eat in our hotel
‐ Staying with 70% is female and Current relationship statuses are single.
‐ Bachelor degree is the highest level of education
‐ The approximate average annual household income are $24,999 or less
Conclusion regarding to market needs. The guest satisfaction in hotels is important if
we want to understand users' views of hotel services. As you can see, quality, location,
service, are all parts of this hotels’ experience that guests talk about positively. These
elements should be present in all marketing communications channel. Meanwhile, we can
see that price and amenities in room something that comes up as negative. This typically
happens when the hotel is giving the impression of having great value, but guests do not
perceive it that way. Our guests need to know that will ensure efficiency with the hotel,
value for their money and reliability in supplying them with the support they need, when
they need it.
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SEGMENTATION AND TARGETING
Market segmentation strategies are generally used to identify and further define the
target customers, and provide supporting data for marketing plan elements such as
positioning to achieve certain marketing plan objectives. Based on the ISC Hotel market
segmentation divided by behavioral criteria.
‐ Business Group (MICE , Conference from both Internal and External conferences)
‐ Business Individual (Individual Public reservations made any contract rate,
Corporate and government business on contracted rates)
‐ Leisure Group (Leisure groups ad-hoc, groups series)
‐ Leisure Groups (3rd Party Internet, Loyalty & Industry, F.I.T)
7. SETTING GOALS
Regarding to the number of tourists arrival to Chiang Mai city. The ISC hotel team
setting a goal of more than 50,000 foreign and thai tourists visiting, the ISC hotel expects to
generate business opportunities and to create in the next three years
Table 2. Number. Of the overseas tourists coming to ISC hotel
Visitors

No.of tourist to
Chiang Mai
2013

No.of tourist to
Hotel
2013

Percentage

Expected in next
3rd year

Thai

3,243,723

25,534

0.78%

+1.5%

Foreigner

2,097,782

10,510

0.51%

+1.5%

Our marketing plan is structured to enable us to achieve the strategic goals we have set
for ourselves, in terms of increasing overall revenue as a result of differentiating our
products and services from the competition.
SHORT TERM
‐ Generate more revenue from other services such as meeting venue from local
market
‐ Developing relationships to get hotel group business
‐ Increasing group and F.I.T bookings
‐ Increasing room blocks
‐ Maintaining the relationships with the current segment
LONG TERM – SETTING GOAL IN NEXT THREE YEAR
‐ Stronger brand image in the market
‐ Increase market share by 2%
‐ We expect to gain new overseas markets and achieve market share of 1.5% in next
3 year
8. MARKETING COMMUNICATIONS
According to Accor Hotels’ Corporate Marketing team supports the network with an
extensive program of strategic activities. The objective: to build brand awareness and
loyalty through the delivery of outstanding guest experiences
Sales and Marketing of hotel team follow annual marketing budget is $39,200. Sales
are anticipated to achieve revenue of $1,400,000. Our marketing expenses will equate to
approximately 2.8% of the overall revenue.
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Indirect Sales 0.8% of overall revenue
‐ Brochure Contribution
‐ Campaign Opportunities from Wholesalers
‐ Attendance to Client Specific Roadshows For example Meiers Weltreisen, TUI,
Thomas Cook and run roadshows in Europe.
‐ MICE Preferred Agreements, GDS, OLTA
Direct Sales 1 % of overall revenue
‐ Digital marketing, E-Marketing
‐ Allocate funding for hotel specific tactical campaigns on rooms and F&B. Focus on
specific website business listings, performance online banners, social media, travel
bloggers etc.
‐ Loyalty programs.
‐ Partnership Programs: Participation in partnership activities and promotions
Marketing & Communications 1% of overall revenue
‐ Tactical & Image
‐ Directories – Directory advertising throughout the year.
‐ Production
‐ Brochures, Worldwide brand brochures and meetings directories
‐ Photo Shoot, TV Trip
‐ Media FamTrips
9. IMPLEMENTATION AND ACTION
Our ISC hotel team will ensure that the plan is implemented to the best of their ability
and with the highest levels of efficiency and accuracy. All segments will be monitored on an
ongoing basis in relation to improve our products and services.
‐ Continue ongoing staff training and skill development to ensure the highest
standards of service.
‐ Continue to develop ongoing relationships with frequent and new guests.
‐ Continue to develop and implement a strong communications plan in both national
and international markets.
‐ Leverage our strength in the local market as a member of the community by
supporting local events.
‐ Identify new markets for our services such as University-based target groups.
MARKETING MEASUREMENT METHODS
To maximize the return on a marketing plan, there need to be controls in place to
monitor the plan's progress. As a marketing plan moves along, the controls are constantly
analyzed to determine how the plan's actual performance compares to the projections.
Understanding what the controls in a marketing plan are will help develop effective
performance measurement indicators.
Customer satisfaction
‐ Satisfaction surveys
‐ Customer feedbacks form
‐ Formal/informal meeting with customers
Sales variances
‐ Sales/cash flow analysis
‐ Profit &Lost
Marketing cost effectiveness
‐ Marketing cost ratios
Market share
‐ Increasing percentage of market share in the market
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CONCLUSION
This course project studied what the hotel management of the ISC hotel thought about
the current stage of the hotel strategic marketing plan for tourist market.
SWOT-analysis based on the hotel’s customers’ answers to a questionnaire. Generally,
the results show that the hotel needs to focus on improving their premises and add new
innovative products that will differentiate them from their competitors. Attracting new
customers but also keeping their regular customers coming back should also be on primary
focus and can be managed though new methods and marketing. This could lead to positive
effects for the hotel such as better service, more ideas and which helps improve revenue and
market share growth, and customer’s satisfaction.
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ГРАФИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧЕРЦИ
ПОЧЕРКОВА ЕСКПЕРТИЗА НА ДОКУМЕНТ ЧРЕЗ МЕТОДИ
НА РЪЧНИ И СОФТУЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Петя Иванова Петрова
Бургаски свободен университет
Abstract: Expert examination of documents traditionally represented one of the frequently
be appointed expert in any proceedings But it is difficult to prove. Many financial institutions and
public records require handwritten in certain details of their specific letterhead and
signature with its main indicators used in various security systems , including identity
documents.
Key words: documents, expert report, falsification of document, handwriting, counterfeiting,
graphics expertise.
Въведение
Съдебно-криминалистическата експертиза на почерк се назначава както в наказателния, така и в гражданския процес. Посредством тази експертиза се решават предимно идентификационни задачи, основната от които е дали ръкописен текст или
подпис са изписани от дадено лице. По същество съдебно-криминалистическата експертиза на почерк е графично изследване. Прави се разлика между графичното и графологичното изследване на почерка. Графичното изследване на почерка е криминалистическо, а графологичното – психологическо.
Възникването на този вид наука според някои професори е през ХХ век, но има
и спорове относно данните за същата експертиза. Има много видове предпоставки за
възникването на този вид изследвания, като икономически, социални, с научна цел и
технически. За да се стигне до съвременниете технологии на изследване на почерци се е преминало през
цяло историческо изследване по тази тема. В България с
въвеждането на закони се приема I този вид експертиза.
Детайлна уредба първо има в Закона за углавното съдопроизводство. След като се назначи експертиза могат да
я възложат единствено на незаинтерисовани от крайния
анализ лица с необходимите компетенции. Подготовката за съответния анализ изисква събиране на материали
за изследване, които се взимат или лично от възможния
извършител на вероятно подправените документи или
от други сигурни източници.
Фиг. 1. Използван микроскоп
Използвани средства на изследването
Експертизата е извършена със специален микроскоп МБС–10 /фиг. 1./, на който
се вижда графика на буквените символи при изписването и техния натиск върху листа
с мастилена паста. Сравняваме два едентични документа за да установим дали единия
е бил обект на фалшифициране, с цел финансови облаги.
Използван софтуер Adobe Photoshop Elements 6
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Съвременните компютърни технологии дават възможност да бъде получена детайлна информация, при което и точността при разпознаването на почерка да бъде поголяма. Това може да бъде постигнато с графичен софтуер, който поддържа важни характеристики като:
 координатите (X,Y) на всяка точка, определена от началото и края на текста;
 степента на свързаност;
 обловидност и ъгловидност на буквените и цифрините символи;
 пресичания на щрихите;
 площ на затворения контур;
 намиране на броят затворени щрихи.
Adobe Photoshop Elements 6 e продукт за обработка на изображения и снимки,
който безспорно е избор на милиони професионалисти по света, работещи в различни
сфери: фотографи, уебдизайнери, архитекти, медицински персонал и др. Програмата е
мултифункционална, затова има приложение и в графичното изследване.
И в двата случая използваме общонаучните методи за разглеждане на доказателствените материали. Това са анализ, сравнителни методи и синтез.
Методика на изследването
Сравняване на броя на прекъсванията – предлага се думите в сравняваните текстове да бъдат класифицирани в категории – двубуквени, трибуквени, четирибуквени и
др. Броят на прекъсванията да бъде усреднен за всяка категория и така получените
стойности – за оспорвания и сравнителния материал, да бъдат подложени на анализ и
сравнение.
Сравняване на характерните форми – препоръчва се статистическа оценка на броя на
формите на допълнителни елементи, които са изпълнени „постереотипно”.
Фиг. 2. Изследвани области на текста

Много важно е, че подходът към крайна оценка е комплексен и резултатите от
всички измервания се разглеждат и сравняват в тяхната съвкупност. Това е съществен
принос, защото сложността на почерка като проявление на висшата нервна система
изисква именно такъв многостранен анализ.
Опасностите, които се крият в абсолютизирането на геометричните пропорции
при изследването на почерка и пренебрегването на факта, че той е биологичен феномен с динамична устойчивост. За да се получи достоверен резултат, е необходимо
сравняване на еднакви или много сходни по съдържание писмени образци. Ако това
условие не е спазено, може да се получи превес над количествения и над качествения
анализ. Математическото сравнение няма да бъде конкретно и може да доведе до
грешни заключения, защото сравняваните почеркови материали са различни в статистическо отношение и по същество. Поради същите причини могат да се получат грешки и когато се сравнят обекти, в които различията са следствие от умишлени и неумишлени изменения на почерка.
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Фиг. 3. Документ за изследване

Опитни резултати
В настоящата експертиза изследвахме документи, за които се съмняваме, че има
злоупотреба и фалшификация с цел финансови облаги за нарушителя. Документите,
които са доказателствени материали представляват нареждане разписка за теглене на
парични средства от банкова сметка.
За да се отговори конкретно на поставените
задачи се пристъпи към следните изследвания:
 Участъци, където натиска върху листа и
забавяне на темпото на писане са уловими.

Неомаслени релефни щрихи, които са
проявени до или успоредно на шрихите на
подписа.
Фиг. 4. Документ, в който
изследваме подписа

Фиг. 5. Участък от забавено темпо
на писане

Фиг. 6. Участък с натиск на писане

Изводи и заключения
Въз основа на изложеното дотук заключенията при извършване на идентификационна съдебно-почеркова експертиза могат да бъдат:
‐ Категорично положително – когато са установени значителни и образуващи
достатъчна съвкупност съвпадения на сравняваните идентификационни признаци, а
наличните различия са незначителни и могат да бъдат обяснени
‐ Вероятно положително – когато са установени преобладаващи съвпадения в
почерковите признаци, но те не образуват достатъчна идентификационна съвкупност,
защото са налице и различия, които не могат да бъдат обяснени;
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‐ Отказ от отговор – когато са установени съвпадения и различия, от които не
се образуват достатъчна идентификационна съвкупност;
‐ Вероятно отрицателно – когато са установени преобладаващи различия в почерковите признаци, но те не образуват достатъчна идентификационна съвкупност,
защото са налице и съвпадения, които не могат да бъдат обяснени;
‐ Категорично отрицателно – когато се установи значителни и преобразуващи
достатъчна съвкупност различия на сравняваните идентификационни признаци, а
наличните съвпадения са значителни и могат да бъдат обяснени.
По същите причини, поради които категоричните заключения не могат да бъдат
поставени в количествени рамки, и вероятните не могат да бъдат интерпретирани в
проценти.
Заключение от резултатите
Безпристрастно експертно заключение:
Въз основа на достоверния произход на свободните образци, от тяхното количество и качество и от правилното изготвяне на експерименталните образци се формира и вътрешното убеждение, че в процеса на последващото сравнително /идентификационно/ изследване е установено вероятно положително подправяне на документа
с цел финансови облаги от страна на извършителя.
Заключителните резултати подбуждат и въпроса дали е време за създаване на
софтуерен продукт, с който това изследване би давало точни и категорични резултати
със сравнителния метод.
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СПЕЦИФИКИ НА ПРОЦЕСА БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ
В НЕРАЗВИТИТЕ ПАЗАРИ
Калоян Ангелов Петков
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

SPECIFICS OF THE VALUATION PROCESS IN THE
UNDERDEVELOPED MARKETS
Kaloyan Angelov Petkov
D.A. Tsenov Academy of Economics

Abstract: When we value companies we pick valuation method on the basis of the capital
market that is being analyzed. In this report we review the types of capital markets in the
world and propose alternative classification methodology based on the unsystematic risk
measurements. Our results show that the method successfully follows the established
economic logic.
Key words: emerging markets, unsystematic risk, valuation, beta

I. Разделение на капиталовите пазари по категории
Отговорът на въпроса дали съществува разделение на пазарите и влиянието на
характеристиките им върху процеса на оценяване е от голямо значение. В научната
литература не съществува точен и ясен критерий за определянето на пазарите. Към
момента се оформят три основни типа пазари, на които глобалните инвеститори
оперират:
 Developed markets (развити пазари) – това са пазари, които съществуват от
дълго време като САЩ и Япония, Emerging markets (развиващи се пазари) тези пазари се обуславят с доста по-голяма волатилност и придобиват все поголяма атрактивност за глобалните инвеститори поради по-добрата си
рисково-доходна характеристика,
 Frontier markets (нововъзникнали пазари) – пазари, които са създадени в
последните 20 години, и са тепърва във своето развитие, което ги прави доста
по-нестабилни от другите два типа пазари.
На следващата таблица са показани основните различия между трите типа
пазари:

306

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Таблица 1. Качествени характеристики на групите пазари
Критерий
1.
2.
3.
4.
5.

Доходност
Риск
Икономически растеж
Достъп за глобалния
инвеститор
Свободен достъп до
информация

Developed
markets
Ниска
Нисък
Нисък
Висок

Emerging
markets
Висока
Среден
Висок
Среден

Frontier
markets
Висока
Висок
Среден
Нисък

Висок

Среден

Нисък

Като цяло „развиващите“ се пазари имат най-добри характеристики според така
поставените критерии, поради това е обоснован интереса на глобалните инвеститори
към тези пазари. Тези критерии обаче не са обективни, както добре се вижда това са
качествени признаци, които са силно субективни. Но разграничение на пазарите има,
доста от световните инвестиционни банки, публикуват свои категории на пазарите. На
следващите две графики са показани рисково-доходните характеристики на три
портфейла създадени от основните индекси при равни тегла на страните в съответната
група:

Фигура 1. Кумулирана доходност на групите пазари

За по-добро сравнение доходността на портфейлите използваме акумулирана
доходност към база 100, т.е. ако бяхме инвестирали 100лв. в началото на периода и ги
реинвестираме всеки месец се получава резултата. Както добре се вижда от графиката, портфейлът на развиващите се пазари има най-добра доходност за периода. След
тях са развитите пазари, а портфейлът от нововъзникналите пазари е има най-ниска
доходност, като на вторите имаме резултат под 100, което означава, че акумулираната
доходност е отрицателно число.
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От портфейлната теория знаем, че доходността е само единият измерител на
инвестиционните характеристики, другият е риска асоцииран с инвестицията. Поради
това на следващата графика е показано ex post стандартното отклонение на разглежданите портфейли:

Фигура 2. Риск на портфейлите за периода 2007-2014г.

Първото, което се забелязва е, че и трите портфейла са засегнати от кризата през
2008-2009г., и след това започва едно постепенно намаляване на волатилността и
успокояване на пазарите. Най-висок риск през целия период поддържа именно
портфейлът на нововъзникналите пазари, следван от развиващите се и развитите. За
да потвърдим и другото твърдение, че развиващите се пазари имат най-добра рисководоходна характеристика, налагаме средномесечната доходност и стандартното отклонение на илюстрираните портфейли:

Фигура 3. Рисково-доходна характеристика на портфейлите
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Очаквано нововъзникналите пазари имат най-лоша рисково-доходна характеристика от над (-0,10), преди тях са развитите пазари поради по-малкият си риск и на
първо място с над 0,5 е портфейла от развиващи се пазари.
Очевидно от всички тези графики, развиващите се пазари имат най-голяма стойност за инвеститорите, но стои отворен въпроса, кои са тези пазари и как инвеститорите могат да ги идентифицират. Разбираемо всеки един модел за финансов анализ е
необходимо да специфицира пазара, който е изследван, поради това има крещяща
нужда от конкретен класификационен критерий за групиране на пазарите.
II. Критерии за групиране на пазарите
Общоприетите измерители, по които да се класифицират са растежа на БВП на
страните и инфлацията. Ако се опитаме чрез регресионно уравнение да обясним
пространственото стандартното отклонение (риска) на пазарите с техният растеж и
инфлация през 2014г. използваме мултифакторна регресия, при която се получават
следните резултати:
Таблица 2. Резултати от регресионния анализ
R Square

0.106

Adjusted R Square

0.040

Coefficients

Standard Error

P-value

Intercept

0.033

0.004

0.000

Inflation

0.136

0.076

0.086

(0.051)

0.113

0.657

GDP

Както се вижда от таблицата и двата показателя успяват да обяснят съвсем малка
част от вариацията на различните капиталови пазари. Още повече получените
коефициенти са статистически незначими, съдейки по тяхното p-value. Затова е далеч
по-добре да се използва по-различна методология за идентифициране на типовете пазари. Ако на база бетата на дадения индекс и инфлацията ранкираме пазарите и умножим ранковете получаваме скоринг на пазарите. Ако погледнем нормалното разпределение на този скоринг се получава поразителен резултат:
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Фигура 4. Нормално разпределение на скоринга на страните

От нормалното разпределение виждаме, че пазарите които инвеститорите като
„развити“ са на върха на разпределението, след тях са по-малко развитите emerging
markets и най-отдолу са нововъзникналите пазари като България. Това означава, че
графика 4 и разпределението на съвместния скоринг между бетата на пазара към
MSCI World и инфлацията, могат да служат като доста точен измерител на икономическото развитие и ефективността на капиталовия пазар на дадена страна.
Литература:
1. Greene, William. Econometric Analysis (7th ed.). Pearson., 2012 pp. 234–237.
2. Kvint, Vladimir. The Global Emerging Market: Strategic management and Economics.
New York, London: Routledge., 2009.
3. http://www.worldbank.org/
4. https://www.msci.com/resources/products/indexes/global_equity_indexes/gimi/stdindex/
MSCI_Market_Classification_Framework.pdf
5. www.investing.com
6. Брусарски Румен и др. Финансова теория / Румен Брусарски, Андрей Захариев,
Георги Манлиев/ - Велико Търново:Фабер, 2015г
7. Финансов анализ /Андрей Захариев и др. – В. Търново: Фабер, 2016 Др.авт.
Андрей Захариев, Ангел Ангелов, Александър Ганчев, Петър Братанов, Живко
Тодоров, Никола Илиев, Калоян Петков.

310

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

HOW THE MONOPOLY OF TELECOM SPACE WAS BROKEN
WITH THE LOOMING OF AN MNC IN MALDIVES
Beena Ahmed Latheef
Burgas Free University

Abstract: The report is about multinational corporation (MNC) in Maldives. The report will
mainly focus on a multinational entity (MNE) in the Maldives and will analyze the impact of
the MNE in the Maldivian economy. Therefore, the report will highlight about one of the
leading international companies in the telecommunication industry; Ooredoo
Key words: Multinational companies, Competition, Monopoly, Telecommunication
INTRODUCTION
Maldives is a country of around 1,200 small islands. It is located in the Indian Ocean
near Sri Lanka and India. Its population of 350,000 is spread across roughly 200 inhabited
islands. Higher per cent of the population lives in the densely populated capital, Male.
Maldives is a member of the South Asian Association for Regional Corporation (SAARC).
It is wealthier than its SAARC peers, with a GDP per capita of US$ 14,980 (Internation
Monetary Fund, n.d.).
Many uninhabited islands are leased to internationally popular holiday resorts that
attract a significant number of high-end tourists each year. Tourism is the most important
part of the Maldivian economy, contributing around 30% of the GDP. The second largest
contributor to the GDP is communication which is also heavily dependent on tourism
(Ministry of Finance and Treasury, n.d.).
Communication plays a vital role in connecting people across the nation and also
across the globe. In the past, providing good communications for the Maldives has for a
long time been paramount, with its relatively small population living on many islands across
the archipelago. However, today, the nation claims to have met this challenge with
considerable success. It now prides itself on having built one of the most advanced
telecommunications systems in the region (Budde, 2015).
THE TELECOMUNICATION INDUSTRY IN THE MALDIVES
The very first Maldivian telecommunications company was Dhiraagu, which was
established in 1988. Though Dhiraagu is the first Maldivian telecommunications company,
it's not the first to start the service. Telecommunication service in the Maldives was
officially started on December 23, 1943, by the Maldivian government. On May 17, 1977
Cable & Wireless (a British company) started its operations as the telecom provider. Only
fixed line services were available at that time. C&W operated the international telephony
network through a franchise/approval of the government. Phone services were difficult to
obtain (fewer than 4,200 fixed lines were operational in 1988) and penetration was low (2.1
fixed phones per 100 inhabitants) (Galpaya, 2008).
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Later, in 1988, Cable & Wireless and the government of the Maldives formed a joint
venture company, Dhiraagu, making it the first ever Maldivian telecommunication
company. The Maldivian government holds 55% share of the company and 45% is owned
by Cable & Wireless. The move resulted in investment in the network and the installation of
new technology. But penetration was well below acceptable levels, with 7.7 fixed lines per
100 inhabitants by the year 1998, 10 years after the restructuring. Dhiraagu’s exclusivity to
provide fixed telephone was renewed in 1995, and continues still (Galpaya, 2008).
Below I will discuss the developments of the Telecom Sector after the initiation of
Dhiraagu (Galpaya, 2008).
Introduction of Mobile Services: In 1997, mobile services were introduced through
Dhiraagu, under the brand name DhiMobile. Initially offered on AMPS (Advanced Mobile
Phone System), the limited network soon reached capacity and the company had to stop
taking new customers by May 1998. Investment was made in a GSM network, and GSM
based mobile phone services were introduced in 1999 and resulted in growth in the number
of mobile subscribers. Subscriber growth was further increased due to the introduction of
pre-paid services, per-second billing and free SMS in 2001 and 2002 respectively (Figure 1).
Per second billing was mandated by the Government of Maldives which also acted as
regulator.
Sector Status, pre-2003: Universal access was achieved around 1999 – 2000, mainly
by installing public phone boxes in inhabited islands. Take up of fixed phones was low.
Huge price disparities existed between Male (and the other big, populated islands) and the
other populated islands further away from the capital. For example the monthly rental in 11
most populated islands was USD 2.3, while it was USD270 in the other inhabited islands.
The installation charges in the former set of islands was USD 134, while it was anywhere
between USD 234 – 988 in the latter set (i.e., the majority) of islands. As a result, the
majority of the population could not afford telephone services. According to the ADB,
International calls were 7-8 times the prices in comparable countries.
Lack of Independent Regulator: Not only were phone services not affordable, but a
conflict of interest between regulator, policy maker and incumbent operator also existed.
The Director General of Post and Telecommunication Department (DG) was the
“regulator”; but the department itself came under the Ministry of Communication Science
and Technology, the then policy maker. To complicate matters further the DG was a
member of the Dhiraagu board of Directors. The Chairman of the Dhiraagu board was the
Minister of Foreign Affairs; this meant the DG served under one of the most senior and
important government officials. It is no surprise that the regulator was not in a position to
insist on lower prices, increased network rollout and higher quality.
Telecom Policy 2001-2005 and ADB involvement: It is in this environment that
Asian Development Bank started policy discussions with the GoM about the need for
establishing an independent regulatory body, liberalizing value added and non-basic services
and enacting a telecoms law to support these first two objectives. The resulting Telecom
Policy that was announced in August 2001 called for reducing all telecom charges,
expanding service and narrowing the cost of service between Male and other islands,
providing legal powers to strengthen the role of the regulator, opening up the market for
competition, making government telecom less dependent on the profit of the sector (i.e.,
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Dhiraagu). In November 2001, ADB provided USD 9.5 million in funding to achieve these
and other (ICT for Development related) goals.
Establishment of the Regulator: As a result of these initiatives started in 2000-2001,
a separate regulatory body, the Telecom Authority of Maldives (TAM), was established in
2003. It was authorized to regulate the telecom sector through a decree, the Maldives
Telecom Regulation of 2003. Though the envisioned Telecom Law has not passed yet, the
Regulation and the direct support of the Office of the President provided sufficient grounds
for TAM to conduct its activities.
Introduction of ISP competitor: In 2003, the first ever competitor in the telecom
sector was allowed entry with the granting of an ISP license to a new local player, Focus
Infocom. Until then, all internet access was through Dhiraagu’s NetLink service (later
rebranded DhivehiNet), and was mostly dial-up. After making an initial investment of
Rufiyaa 10 million, Focus started providing services under the brand name Raajje Online in
January 2004, offering a 256 Kbps connection for Rf. 1500 per month (about USD 117 per
month) after a modem for Rf. 3,900 (USD 305) was purchased. Focus Infocom was
competitively selected out of 4 bidders that were interested in entering the Maldivian ISP
market.
Introduction of Mobile Competitor: The first and only competitor in the mobile
sector entered in February 2005 with the issuance of a mobile license to Ooredoo Maldives
(formerly known as Wataniya Telecom). There were 3 other bidders for this 2nd mobile
license. Wataniya was selected based on its proposed investment in new services and fast
network rollout plans. Figure 1 shows how the incumbent Dhiraagu dropped its mobile
prices in anticipation of Ooredoo’s entry.
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Through the market is only partially liberalized, we see from Figure 1 that regulatory
action from around 1999 to 2005 has resulted in increased connectivity and lower mobile
prices. After 2005, there are no significant regulatory actions, but momentum has been
maintained. This is a result of competition between the two mobile operators.
THE ADVENT OF A MULTINATION CORPORATION (MNC) IN THE
TELECOM INDUSTRY IN THE MALDIVES
Let’s begin with the meaning of an MNC. A multinational company or corporation
(MNC) is a company that manages its operations, production or service delivery 'from' and
'to' more than one country. Apart from playing an important role in globalization and
international relations, these multinational companies even have notable influence on a
country's economy (both home and host) as well as the world economy (Multinational
Companies, 2015).
MNC is a corporation or an enterprise operating in several countries but managed from
one (home) country. Generally, any company or group that derives a quarter of its revenue
from operations outside of its home country is considered a multinational corporation
(Business Dictionary, n.d.)
About Ooredoo
Even though Qatar telecommunication services began as early as 1949, the company
was not officially established until 1987. The establishment was issued under Qatar Law No.
13 of 1987. The service in 1949 is the first telephone exchange in Doha with the capacity of
50 lines, public telephone services of 150 lines in 1953. It developed to be a National
Telephony Services in 1970, operated by Qatar National Telephone Service (QVTS) while
the International Services by Cable and Wireless (Ooredoo, n.d.).
Ooredoo is a leading international communications company with a customer base of
more than 100 million and have been the fastest-growing telecommunications company in
the world since 2005. In Qatar, the company provides world-class communication for
consumers, businesses, residences and organisations – and they continue to build the
network to make their home nation one of the best-connected countries in the world
(Ooredoo, n.d.).
Ooredoo is a leading company in delivering mobile, fixed, broadband internet and
corporate managed services tailored to the needs of consumers and businesses across
markets in the Middle East, North Africa and South-East Asia. As a community-focused
company, Ooredoo is guided by its vision of enriching people’s lives and its belief that it
can stimulate human growth by leveraging communications to help people achieve their full
potential. Ooredoo has a presence in markets such as Qatar, Kuwait, Oman, Algeria,
Tunisia, Iraq, Palestine, the Maldives and Indonesia. The company was named “Best Mobile
Operator of the Year” at the World Communication Awards 2013 (Ooredoo, n.d.).
The company reported revenues of US$9.3 billion in 2013 and had a consolidated
global customer base of more than 95 million people as of 31 December 2013. Ooredoo’s shares
are listed on the Qatar Exchange and the Abu Dhabi Securities Exchange (Ooredoo, n.d.).
Ooredoo in Maldives
Ooredoo Maldives (formerly Wataniya Maldives) is a mobile operator in the
Maldives, owned by Ooredoo Group. The firm was issued a license as the new mobile
phone operator in February 2005. Ooredoo Maldives was selected after a bidding process
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with three other companies. All the bidders proposed competitive tariffs, but Ooredoo
Maldives was investing heavily to deliver new services in the fastest possible time thus
succeeded the competition. Currently they are providing GSM services throughout
Maldives, with other value-added services. Ooredoo Maldives, is also the first to launch a
3.5G HSDPA network in the Maldives, on April 17, 2008, offering video calls and high
speed mobile data connectivity (Ooredoo Maldives, n.d.).
Registered as a service provider in GCC, Ooredoo is already a leading mobile phone
operator in the Middle East and North Africa. It is proven that Ooredoo is currently serving
a total of more than three million customers in Asia (Ooredoo Maldives, n.d.).
Ooredoo Maldives is the sole competitor of Dhiraagu, the very first Maldivian
telecommunications company. Dhiraagu dominated the market for a period of 17 years,
being the only operator for that period (Ooredoo Maldives, n.d.).
THE IMPACT OF OOREDOO IN THE TELECOM INDUSTRY
When Ooredoo came into the Maldives in 2005, the monopoly of the telecom space
was broken. This was highly beneficial and positive change for the country. Before 2005,
the telecom industry of the Maldives was very monopolistic, which led to extremely high
prices and poor quality of service. At that time Dhiraagu kept selling a mobile SIM card for
MRV 500 which was USD 39 (Athif, 2015).
In January 2009, Ooredoo launched its 3G+ network, becoming the first operator to
introduce the world-class mobile technology in the country. In October 2009, Ooredoo’s
mobile broadband service was officially launched to offer "internet anywhere". Ooredoo has
also launched its 3G+ network in number of locations in the country, and offers 3G+
services across the country. Ooredoo made history by launching the first ever and fastest
ever 4G Network in the Maldives on April 2013 (Ooredoo Maldives, n.d.).
The introduction of competition of Ooredoo quickly saw the telecom market boom. By
2009 Ooredoo had more than 100,000 mobile subscribers or around one quarter of the
market. At the same time the incumbent Dhiraagu was also continuing to vigorously
develop its mobile subscriber base, improving the quality and extending its product range.
The market's attention was shifting to new generation offerings. Both operators had
launched 3G and higher services and the take up rate for these new service offerings was
particularly strong. There were also moves into 4G/LTE. Not surprisingly, the growth of
mobile broadband services has been running hot. Mobile penetration in the Maldives
reached a remarkable 150% by early 2010. By 2015, Ooredoo have 300,000 mobile
subscribers (Budde, 2015).
Ooredoo Maldives, completely transformed the technology landscape of Maldives
when it started providing services in 2005, has been for the last 10 years, at the forefront of
introducing the latest technologies in the global telecommunication market to the people of
the Maldives. Always at the foremost edge of technology, the company has been providing
leading edge wireless voice and data services in the country since its inception, and
moreover, Ooredoo’s services are designed to cater especially to the demands of the
perceptive consumers of the modern age (Athif, 2015).
According to Athif (2015), Ooredoo was the first to introduce 2G EDGE, 3G+ & 4G
LTE network to the Maldives, thus playing a key role in revolutionizing the country’s
mobile data market. The company was also the first to launch innovations such as
environmentally friendly Single Radio Access Network, Emergency Credit for prepaid
customers, and Reethi Tunes. Additionally, the company was the first to launch phone
specific data plans to the country. It was this commitment to driving the local
telecommunication market to reach international standards.
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Ooredoo Maldives is also the first in the Maldives to achieve certification of the
company’s LTE network from Apple® in March 2015. In 2014, Ooredoo announced the
successful testing of the next generation of mobile technology, LTE Advanced. With LTEAdvanced, the existing network will be able to provide speeds up to an incredible 300Mbps.
Key Developments
 The Maldives has continued to benefit from its competitive telecom market, with
overall service improving greatly since the arrival of Ooredoo.
 Ooredoo quickly claimed around a third of the mobile market following its launch
in 2006
 By 2015, Ooredoo had 45% of the total subscriber base
 Mobile penetration in the Maldives has passed the 200% milestone
 There was no growth in the number of fixed line subscribers
ADVANTAGES OF A MULTINATIONAL CORPORATION
Some of the benefits of MNC are mentioned below (Mundra, n.d.)
1. Research and development activities: Developing countries lack in research and
development areas. Expenditure on research and development is essential for the promotion
of technology. Multinational corporations have greater capability for research and
development activities in comparison to national companies. Multinationals survive in the
international market through their advanced research and development activities.
Before Ooredoo came to Maldives, Dhiraagu was monopolizing the Maldives telecom
industry. At that time the company was only involved in internet and fixed lines. This shows
that, they lack in research and development areas. Nothing much was done for the
development of the products or services. They were solely depending on their existing
products and services. When Ooredoo started its operations in Maldives, they started
developing and introducing new packages.
2. Far-reaching effects on the economic, social and political conditions of the host
country: Multinational corporations provide a number of benefits to the host country in the
form of
(a) Economic growth
(b) Increased profits
(c) Developing of new products
(d) Reduced operational costs
(e) Reduced labour costs
(f) Changing social and political structure, etc. Thus, it helps in the exploitation of
resources of host countries for their own economic advancement.
Definitely, Ooredoo have provided a number of benefits to Maldives. The economic
growth has increased, more profits have been generated, new and innovative products are
developed and introduced to the country. Because of Ooredoo the price of the telecom
industry fell down and the monopoly was broken down which is good for the people and the
economy of the Maldives.
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3. Product innovation: Multinational corporations have research and development
departments engaged in the task of developing new products, diversification in the product
line, etc. Their production opportunities are far greater as compared to national companies.
Undoubtedly, Ooredoo has revolutionized the telecom industry by its innovative and
diverse products when compared to the local competitor Dhiraagu.
4. Financial superiority: Multinational corporations generate funds in one country
and use such funds in another country. They have huge financial resources at their disposal
as compared to national companies. Moreover, multinational corporations have easier access
to external capital markets.
5. Technology transfer: multinationals will bring with them technology and
production methods that are probably new to the host country and a lot can therefore be
learnt from these techniques. Workers will be trained to use the new technology and
production techniques and domestic firms will see the benefits of the new technology. This
process is known as technology transfer.
6. Potential source of capital and advanced technology: Economically backward
countries invite multinational corporations as a potential source of capital and advanced
technology to generate economic growth and to create employment opportunities.
7. Creating employment opportunities: Increase in the scale of operations results in
more job opportunities. The entry of multinational corporations helps in creating
employment opportunities in production and marketing activities.
Ooredoo has created employment opportunities for the Maldivians and currently a lot
of people are employed in the company.
8. Source of tax revenue: profits of multinationals will be subject to local taxes in
most cases, which will provide a valuable source of revenue for the domestic government.
9. Increasing choice: if the multinational manufactures for domestic markets as well
as for export, then the local population will gain form a wider choice of goods and services
and at a price possibly lower than imported substitutes.
CONCLUSION
Multinational corporations helps in providing many benefits especially for the
developing countries. Likewise, the monopoly of the telecom space was broken when
Ooredoo came to Maldives. For 17 years, the telecom industry was monopolized by
Dhiraage. They were charging extremely high prices for their products since there was no
one to compete and Dhiraagu was the sole operator in the industry.
Ooredoo Maldives, has completely transformed the technology landscape of Maldives
since when it started providing services in 2005. With Ooredoo, competition began in the
industry and price has fallen down. The company has been for the last 10 years, at the
forefront of introducing the latest technologies in the global telecommunication market to
the people of the Maldives. Always at the foremost edge of technology, the company has
been providing leading edge wireless voice and data services in the country since its
inception, and moreover, Ooredoo’s services are designed to cater especially to the demands
of the perceptive consumers of the modern age.
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ФЕНОМЕНЪТ CROWDSOURCING В WEB 2.0 МАРКЕТИНГА
Венелин Христов Ковачев
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

CROWDSOURCING PHENOMENON OF WEB 2.0 MARKETING
Venelin Hristov Kovachev
University of Plovdiv „Paisii Hilendarski”

Abstract: Crowdsourcing and its variations are problem-solving methods that have emerged
in recent years. Crowdsourcing connects a large group of people to work together and find
solutions to different kinds of problems. The most famous varieties of Crowdsourcing are
Crowdvoting, Creative Crowdsourcing, Crowdsaver, Crowdfunding and Workforce as
Crowdsource. This paper aims to provide an introduction to crowdsourcing, both
theoretical and practical cases.
Key words: crowdsourcing, crowdvoting, creative crowdsourcing, crowdsaver, crowdfunding,
workforce as crowdsource.
Анотация: Краудсорсинг и неговите варианти са методи за решаване на проблеми,
появили се през последните години. Краудсорсингът свързва една голяма група от
хора, карайки ги да работят заедно и да намерят решения на различни видове
въпроси. Най-известните направления на краудсорсинга са краудвотинг, криейтив
краудвотинг, краудсейвър, краудфъндинг и работната сила като краудсорсинг. Тази
статия има за цел да осигури въведение в краудсорсинга от теоретична и практическа гледна точка.
Ключови думи: краудсорсинг, краудвотинг, криейтив краудвотинг, краудсейвър,
краудфъндинг, работната сила като краудсорсинг

1. Какво означава краудсорсинг?
Краудсорсингът е нов подход, чрез който потребителите могат да бъдат подтикнати да вземат участие в разработването на идея, реклама, продукт, видео (вайръл
видео), дори да осигурят финансирането за тези идеи. Според Джеф Хау и Марк
Робинсън, редактори на списание „Wired“, краудсорсингът е:
„Действие на компания или институция, при което функция, извършвана обикновено от платени служители, се аутсорсва до голяма и неопределена предварително
мрежа от хора под формата на открита покана. Решаващите предпоставки при краудсорсинга са две -използването на открита покана и голяма мрежа от потенциални работници.“
През 2012 година Енрике Естейес-Аройас и Фернандо Ладрон-де-Хевара от
Техническия университет на Валенсия, предлагат следната дефиниция:
„Краудсорсинг е вид участие в онлайн дейност, при която дадено лице, институция, организация с нестопанска цел, или фирма предлага на група индивиди с различното ниво на познания, чрез гъвкава открита покана доброволното предприемане на
действия по решаване на дадена задача.”
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2. Направления в краудсорсинга
Въпреки че краудсорсингът не е ново явление, Интернет преосмисля неговата
употреба, влагайки нов подход към това как фирмите да се възползват от помощта на
своите потребители. Без съмнение изгодата е взаимна – от едната страна фирмата
аутсорсва разработването на свой продукт на потенциалните му клиенти, намалявайки
собствените си разходи, гарантирайки си бъдещото позициониране на продукта, а от
друга страна – награждава потребителите, взели участие в неговото разработване.
Това е само едно от възможните приложения на краудсорсинга. Той се разделя в няколко различни направления, от които най-основните са краудвотинг, криейтив
краудсорсинг, краудфъндинг и използването на работна сила като краудсорсинг.
2.1. Краудвотинг (Crowdvoting)
Краудвотинг е едно от най-популярните направления на краудсорсинга. То се основана на правилото 1-10-89, което гласи, че ако в една стая бъдат събрани сто човека, един от тези сто ще създаде някакво съдържание, десет ще си взаимодействат с
него – ще го харесват, коментират, оценяват и ще предлагат решения за неговото подобряване, а останалите осемдесет и девет просто ще го прегледат, без да си взаимодействат или просто ще бъдат публика. Краудвотингът освен че е най-популярното
направление, той също генерира най-високи нива на участие. Например сайтът
threadless.com1 се допитва да своите потребители, за да вземе решение кои тениски да
произвежда и да продава на своята онлайн страница. По този начин фирмата научава
крайното потребителско търсене преди вземането на инвестиционно решение за производството на нови стокови единици, които няма да залежават на склад.
Краудвотингът позволява на много блогъри и ютюбъри да организират и водят
по-интересно съдържание. Една такава платформа е уебсайтът Ranker.com2. Той представлява система, позволяваща на потребителите й да създават списъци, след което да
ги представят на аудиторията на сайта и да получат техните оценки, подреждайки и
пренареждайки създадения лист, превръщайки го в класация. Освен това, платформата има опция, която позволява добавяне на допълнителни редове в списъка за оценяване, които е възможно да са били изпуснати първоначално.
Този инструмент влиза в помощ на новостартиралите блогъри и ютюбъри,
позволявайки им да създават списъци с класации (например: Най-добрите филми,
личности, песни и др.) и да го представят за оценяване на 24,53 – милионната аудитория на сайта. Тематиката на списъците, генерирани в сайта, е неограничена, което
позволява на почти всеки да се възползва от изразеното мнение на тълпите. API-то на
сайта дава възможност за вграждане на динамични структури от Ranker.com в самите
сайтове, чрез които уебмастърите да могат да вземат конкретен списък и да го представят в своите публикации или статии. Това позволява създадената веднъж статия да
биде активна за по-дълъг период от време, предоставяйки възможност и на аудиторията на Ranker.com и на потребителите на самия сайт, да гласуват постоянно, пренареждайки списъка.
2.2. Криейтив Краудсорсинг (Creative Crowdsourcing)
Криейтив Краудсорсинг или CCW (creative crowdsourcing work) представлява
процес на събиране на полезни решения на творчески задачи чрез открита покана към

1

https://www.threadless.com/
https://ranker.com/
3
https://www.quantcast.com/ranker.com
2
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онлайн публика, която често се осъществява чрез конкурс. Този вид аутсорсинг е подходящ за множество продукти в най-различни отрасли: от рекламата – банери,
рекламни спотове, през филмите – плакати, флаери, до модата – щампи на тениски и
най-различни конкурси за рокли.
Понастоящем съществуват множество такава платформи за сътрудничество между фирми и дизайнери на брандове, като в повечето случай е за предпочитане търсените дизайнери да бъдат аматьори. Две от най-големите платформи за криейтив
краудсорсинг са Talenthоusе4и 99design5. Двете платформи предоставят на брандовете
възможност да опишат своите изисквания, да осигурят необходимите материали за работа на дизайнерите и наградния фонд за спечелилите участници. Докато Talenthоusе
дава възможност на своите партньори да се възползват от мрежа от дизайнери от цял
свят и бива използван за всякакви дизайни – на корици на книги, постери на филми,
обложки на албуми, то 99design предоставя на своите партньори набор от няколко
различни направления – лого и идентичност, уеб дизайн и дизайн на приложения, бизнес и реклама, включващи дизайн на постери, брошури, инфографики, имейл шаблони и други. Основната разлика между двете платформи е, че Talenthоusе е използван
от маркетолозите на брандовете в техните кампании за безплатното популяризиране
на направените дизайни, докато 99design е предназначен за програмисти или разработчици, желаещи по-качествен дизайн на своите сайтове, приложения, игри и др.
Все пак ненадминат остава криейтив гигантът Adobe и неговата behance6 платформа. Тя представлява портфолио на потребителите на продуктите на Adobe, позволяваща им да качват своите разработки и да бъдат оценявани от всички останали, изграждайки една глобална общност на дизайнери, използващи едни и същи продукти.
Behance по същество представлява библиотека, която съдържа разнообразие от възможности – от архитектурен дизайн до уеб дизайн. Тя позволява на дизайнерите да
почерпят вдъхновение от своите колеги, а брандовете – да открият своя нов дизайн.
2.3. Краудсейвър (Crowdsaver)
За изясняването на същността на краудсорсинга е необходимо отбелязването на
успеха на световноизвестната американска компания Walmart и нейната програма –
краудсейвър. Въпреки че вече не е активна за използване от потребителите, тя изиграва важна роля в позиционирането на веригата в социалното пространство. Несъмнено
физическото пазаруване в Walmart е едно интересно преживяване, но то не може да
бъде сравнено с пазаруването с приятели онлайн, което принуждава дори огромната
верига да намали цените на своите продукти.
През 2010 г. Walmart въвежда нова програма, заимствана от социалната търговия
и основните принципи на функциониране на онлайн платформата Groupon. Програмата Краудсейвър на Walmart комбинира предимствата на групите (групи по определени интереси) за купуване/пазаруване и потока от новини във Facebook. Групите за
купуване се основават на презумпцията, че колкото повече хора се регистрират за дадена покупка, толкова по-добра е сделката, а съответно и цената. Други приложения
изискват регистрацията на някакъв минимален брой потребители, за да се отключи
възможността са покупка. Така успява да се постигне разпространяване на информацията „от уста на уста“. Потребителите са мотивирани да споделят сделката или офертата, защото имат полза и им е предоставена възможност да допринесат за реализирането на сделката.

4

https://www.talenthouse.com/
http://99designs.com/
6
https://www.behance.net/
5
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Подобно на Groupon, програмата Краудсейвър на Walmart увеличава силата на
груповите купувачи, за да възнагради потребителите с изключително изгодни за тях
сделки. Различното в системата на Walmart е гениалната интеграция в социалната
мрежа Facebook. Чрез това те постигат две неща – първо, повишава се търсенето и
„говоренето за това“, като популярността достига нива, наподобяващи тези от
„черния петък“ и „кибер понеделника“, които се организират всека година по целият
свят, и най-вече в САЩ. Второ, Краудсейвърът действа като социален обект, което
означава акт на харесване (лайкване) на даден потребител, предизвикано от някакви
действия или реакции. По този начин потребителите се приканват да споделят в рамките на Facebook и други социални мрежи, към които принадлежат, за да се насърчи
увеличаването на харесванията на дадения потребител.
С всяко харесване потенциалната сделка се разпространява и в новинарския поток на всеки съответен социален граф7, като се увеличава обхвата привлекателността
и видимостта на марката като цяло. С въвеждането на елементите от социалните графове можем да видим до колко широк кръг от потребители е достигнало разпространението на информацията (от приятел на приятел, на приятел и т. н.) „от уста на уста“
във Facebook (фиг. 1). С всяко харесване потребителят достига до своите приятели,
които са изчислени, че са средно около 3508 човека. В резултат, информираността се
увеличава в рамките на социалните потоци или социалните графове, в които са свързани. Когато харесването се простира от социален граф до социален граф, аудиторията на всяко действие е между един и 350 потребители (един, защото това е потребителят, които е осъществил акта на харесването, а 350 е неговият среден брой приятели във Facebook) и може лесно да се пресметне средния брой на достигнатата аудитория. Ако допуснем, че за реализирането на дадена оферта са необходими 5000 харесвания, то броят на аудиторията или потребителите, които ще видят публикуваната
оферта в новинарския си поток (Newsfeed) ще е равен на броя на необходимите харесвания, умножен по средния брой на приятелите на един потребител или в случая –
5000*350 = 1 750 000 е размерът на достигнатата аудитория. Това е изведеният
резултат при условие, че потребителите споделят или разпространяват офертата само
и единствено в рамките на Facebook. Отзвука от това съобщение ще бъде още поголям ако то е публикувано и в останалите социалните мрежи като Google+ и Twitter,
където потребители имат средно по 2089 последователи.

Фигура 5. Социален граф, [Източнок: https://www.w3.org]

7

Социален граф – „глобална карта на всички онлайн потребители и връзките между тях“
http://www.statista.com/statistics/232499/americans-who-use-social-networking-sites-several-times-per-day/
9
http://expandedramblings.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-few-amazing-twitter-stats/
8
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Но все пак гигант като Walmart достига 5000 харесвания в рамките на минути,
доказвайки ефективността на една такава програма и социалния ефект, които тя може
да породи. Потребителят активира своята мрежа, за да достигне сделката на живота
си, като дори в тази конкретна сделка Walmart реализира печалба за всяка продадена
единица. Цената на програмата е минимална в сравнение с разходите за алтернативни
медии и маркетинг, чрез които да бъде достигнато до подобни аудитории.
2.4. Краудфъндинг (Crowdfunding)
Краудфъндингът като форма на набиране на средства води своето начало малко
след пускането на ArtistShare през 2003 година. След ArtistShare, все повече краудфъндинг уебсайтове започват да се публикуват в Интернет, от които създаденият през
2008 година IndieGoGo, Kickstarter от 2009 година и Microventures, изработен година
по-късно.

Фигура 6. Финансиране с краудфъндинг по света [Източник: http://www.crowd101.com/]

Историята на краудфъндинга започва още през 1997 г., когато почитателите на
британската рок група „Marillion“ успяват да им помогнат, събирайки значителната
сума от 60 000 щатски долара. Идеята била изцяло развита и организирана от феновете на бандата, като с дарените средства те успяват да издадат своя двадесет и първи
албум „Anoraknophobia“.
Според „Crowdfunding Centre10“, съществуват два основни вида платформи за набиране на средства от тълпите. Единият се основава на принципа на наградата, в
които предприемачи публикуват предпродажбено продукт или услуга за стартиране
на бизнес начинание. Чрез този метод те набират средства, без да повлияват върху
собствения си капитал или дяловата му структура – акции. От своя страна тази система включва в себе си две основни направления, единият от които е 'Keep-it-All'
(KIA) – чрез него предприемаческата фирма залага своята финансова цел, като задържа цялата сума, независимо дали са достигнали своята цел или не. Вторият вид краудфъндинг, основаващ се на наградата е 'All-or-Nothing' (AON), чрез който предприема-

10

http://thecrowdfundingcentre.com/
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чите отново залагат своята крайна цел, но запазват събраната сума само ако целта бъде достигана.
Другият вид платформи за набиране на средства според „Crowdfunding Centre“
се основава на дяловете в потръгваща фирма, предлагаща идеята си за краудфъндинг.
Системата работи на принципа – новостартирало бизнес начинание се нуждае от парични средства, предприемачите представят своята идея и срещу размера на всяко получено дарение, дарителят получава дял (акции) в новото дружество.
Двата вида краудфъндинг платформи, описани по-горе, са почти или дори изцяло ориентирани към предприемаческа гледна точка. Съществуват обаче и няколко допълнителни разновидности на системи, които допълват списъка.
Един интересен вид платформи са дълговоориентираните. Кредитополучателите
кандидатстват онлайн, обикновено безплатно, а кандидатурата им се преразглежда и
се проверява от автоматизирана система, която също така определя кредитния риск на
кредитополучателя и лихвения процент, по които той ще бъде финансиран. Инвеститорите купуват ценните книжа във фонда, който отпуска заемите за отделните кредитополучатели или на пакет от кредитополучателите. Инвеститорите натрупват приходите си от лихви върху необезпечени кредити, докато собствениците на системата
привличат средства приход като процент от заема и такса за обслужване на този заем.
Друг интересен вид краудфъндинг платформа се развива в средите на съдебната
система. Тя позволява на ищците или на ответниците да събират средства като представят своя случай на съидейници, позволявайки им да съберат пари за подаване на
иска чрез директно финансиране, дарения или предоставяне на възнаграждение в замяна на финансиране. Този метод позволява на дарителите да закупят дялово участие
в иска, което увеличава печалбата ако делото е успешно.
Третият вид от допълнителните краудфъндинг платформи е благотворителността. Тя се основава на колективните усилия на отделните лица да съберат средства по
определени благотворителни каузи. Една от разновидностите на краудфъндинга за
благотворителни цели е краудфъндинг за общественото или гражданско финансиране
(Civil сrowdfunding), чрез който обществото, или в частност общността, събира средства, които се инвестират с цел подобряване на обществения живот и пространство.
Първият в света уебсайт за гражданско финансиране е Spacehive11. Той се мобилизира
по събирането на средства за подобряването на градските среди по инициативи, предприети от самите граждани.
2.5. Работната сила като краудсорсинг (Workforce as crowdsource)
Сайтът crowdsource.com12 предлага на своите клиенти работна сила като аутсорсинг услуга, предоставяйки на своите партньори богат избор от осем милиона
фрилансъри, двеста хиляди квалифицирани служители от сто и осемдесет страни по
света. На своите служите предлага богат избор от най-различни задачи и възможност
да работят по техен график. Сайтът представлява система от ново поколение от вида
TaaS (Talent as a Service). Начинът на работа включва свободно кандидатстване в системата на сайта и работа по различни задачи на клиентите на системата.
Процедурата за кандидатстване включва няколко последователни етапа. На първо място фрилансърите преминават обучение и тестване на техните възможности.
След като успешно положат теста, те вече се признават за квалифицирани работници.
На следващото ниво за тях се отключва панелът със свободни позиции, като те могат

11
12

http://www.spacehive.com/
http://www.crowdsource.com/
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да проследяват задачите, за които са квалифицирани. На трето ново (или SQC - Smart
Quality Controls), работата на квалифицираните служители преминава през двоен качествен контрол, за да се потвърди, че задачата е извършена правилно. Все пак, за да
стане рецензент, квалифицираният работник трябва да е част от екипа на
crowdsource.com от дълго време, за да познава в детайли нивата на качеството на компанията.
На последната стъпка от процедурата, работниците биват наградени или порицани. Кариерното израстване на служителите е обвързано с постигнатите резултати –
ако един работник не се е справил добре, достъпът му до бъдещи проекти ще бъде ограничен, докато не премине обучението отново. За разлика от него, високо ефективните работници получават по-големи компенсации и им е предоставен достъп до допълнителни проекти.
Партньорите на системата имат възможност да заплатят на служителите, на база
свършената от тях работа. Заплащането се извършва едва след оглед на получените
елементи (статии, изображения и др.), като при това се заплащат само тези елементи,
които са от полза на клиента. Използването на работната сила като краудсорсинг, позволява на партньорите на системата да управляват разходите по възложените проекти, избирайки кои елементи отговарят на техните условия и кои не.
3. Заключение
Безсъмнено краудсорсингът е бъдещето на аутсорсинга. Развитието на Интернет
улеснява мобилността и достъпността на малките фирми до по-големи и по-богати
мрежи от потребители, позволявайки им да се конкурират дори с най-големите от
своя бранш.
Краудсорсингът помага на маркетолозите да разберат по-добре нуждите и спецификите на таргетирания пазар, оставяйки го сам да определи по какъв начин би желал
да бъде удовлетворен. По същество пазарът съдейства на маркетолозите при изработването на идеалната маркетингова стратегия. Освен това, бъдещите промени в навиците и желанията на клиентите, стават по-лесни за идентифициране, помагайки на
фирмите да се нагласят според всяка създадена на пазара ситуация.
През последните години краудсорсингът успя да се развие, включвайки множество разновидности, каквито са краудвотинг, краудсейвинг, криейтив краудсорсинг, работната сила като краудсорсинг, краудфънгинг – всички те успяват да комбинират в себе си силата на множеството от хора, прилагайки я за осъществяването на
съответните цели.
Разработката е финансирана от Фонд Научни изследвания на Пловдивски
университет
„Паисий
Хилендарски”
в
рамките
на
проект
НИ15
ФИСН019/24.04.2015.
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАБОТНАТА И ИЗВЪН РАБОТНАТА
СИЛА В БЪЛГАРИЯ
(2003 Г. – 2014 Г.)
Людмила Вълчева
Дебора Лазарова
Йорданка Ламбова

1. Въведение
Темата на проекта ни е сравнение на работната и извън работната сила в
България за периода от 2003 г. до 2014 г. Предмет на изследване на доклада е пазарът
на труда в българската икономика, а целта е да се сравни и анализира трудоспособното население между 2003 г. и 2014 г.
2. Трудоспособно население
Трудоспособното население представлява трудовия потенциал на страната. Трудоспособното население се разделя на работна и извънработна сила.
Фиг. 1. Трудоспособно население
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2. Работна сила
Работната сила е населението на 15 и повече навършени години, които работят
или не работят, но активно си търсят работа. Работната сила на личността се характеризира с определена качествена характеристика, включваща знанията и уменията, образователната и професионално квалификационна степен, професионалната компетентност, които правят възможно нейното участие в конкретен трудов процес. Тя се
дели на:
 Безработни – лицата, които не работят, но активно си търсят работа;
 Заети – лицата, които работят на пълен или не пълен работен ден.
Табл. 1. Работна сила на 15 и повече навършени години
Пол
Възраст
Общо

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3283,1

3322,0

3314,2

3415,7

3492,8

3560,4

3491,6

3400,9

2011 2011 ревизирани
данни1
3321,9
3341,4

(Хиляди)
2012

2013

2014

3344,3

3371,2

3365,9

По пол
Мъже

1746,1

1772,2

1773,9

1809,2

1852,2

1896,8

1862,4

1804,7

1752,0

1786,1

1782,8

1796,6

1798,6

Жени

1537,0

1549,8

1540,3

1606,5

1640,6

1663,6

1629,2

1596,2

1569,9

1555,3

1561,5

1574,6

1567,3

15-24

306,2

307,4

291,9

298,8

294,3

300,8

286,2

269,9

244,0

253,6

247,9

229,6

200,3

25-34

827,8

805,8

795,7

798,7

783,1

781,6

742,2

699,8

676,6

798,8

788,3

778,2

767,7

35-44

897,9

921,0

927,8

961,7

1006,3

1009,3

1021,8

1018,8

995,6

899,2

919,1

939,1

941,0

45-54

876,9

894,0

895,7

901,0

920,2

933,4

908,9

903,6

899,9

830,7

813,6

814,8

821,0

55-64

323,4

347,5

367,9

416,2

444,1

479,6

482,3

464,2

463,0

519,9

534,9

560,9

578,7

50,8

46,2

35,3

39,4

45,0

55,7

50,1

44,5

42,8

39,1

40,4

48,5

57,2

По възраст

65 и повече

Работната сила в България за периода между 2003 г. и 2014 г. е между 3283.1 хил. и
3365,9 хил. Най висока е пред 2008 г. – 3560,4 хил. и намалява по време на кризата.
При мъжете е 1896,8 хил., а при жените 1663,6 хил.
Табл. 2. Работна сила на 15 и повече навършени години – сравнителен анализ
Пол
Възраст
Общо

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3283,1

3322,0

3314,2

3415,7

3492,8

3560,4

3491,6

3400,9

2011 2011 ревизирани
данни1
3321,9
3341,4

(Хиляди)
2012

2013

2014

3344,3

3371,2

3365,9

По пол
Мъже

1746,1

1772,2

1773,9

1809,2

1852,2

1896,8

1862,4

1804,7

1752,0

1786,1

1782,8

1796,6

1798,6

Жени

1537,0

1549,8

1540,3

1606,5

1640,6

1663,6

1629,2

1596,2

1569,9

1555,3

1561,5

1574,6

1567,3

15-24

306,2

307,4

291,9

298,8

294,3

300,8

286,2

269,9

244,0

253,6

247,9

229,6

200,3

25-34

827,8

805,8

795,7

798,7

783,1

781,6

742,2

699,8

676,6

798,8

788,3

778,2

767,7

35-44

897,9

921,0

927,8

961,7

1006,3

1009,3

1021,8

1018,8

995,6

899,2

919,1

939,1

941,0

45-54

876,9

894,0

895,7

901,0

920,2

933,4

908,9

903,6

899,9

830,7

813,6

814,8

821,0

55-64

323,4

347,5

367,9

416,2

444,1

479,6

482,3

464,2

463,0

519,9

534,9

560,9

578,7

50,8

46,2

35,3

39,4

45,0

55,7

50,1

44,5

42,8

39,1

40,4

48,5

57,2

По възраст

65 и повече

Ако по данните на Националния статистически институт сравним работната
сила по пол за периода 2003 г. – 2014 г. при мъжете се увеличава с 3%, а при жените с
1,9%. По възраст при 25г. - 34г. имаме намаляване с 7,3%, а при 35г. - 44г. се увеличават с 4,8%.
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3. Извънработна сила
По дефиниция на НСИ извънработната сила са лицата, които нито работят, нито
си търсят работа. Това са икономически неактивни лица.
Сред тях има лица, желаещи да работят. Пример за такива са:
 Обезкуражените лица
 Студенти
 Недобро здравословно състояние
 Лични, семейни причини
В извънработната сила има и лица нежелаещи да работят като например:
 Студенти, отдадени и съсредоточени върху следването си
 Недобро здравословно състояние
 Лични, семейни причини
 Напреднала възраст
Табл. 3. Извънработна сила на 15 и повече години

Преди да разгледаме таблицата с изведени данни от НСИ, ще споменем, че данните от наблюдението са тримесечни средни оценки, като за отделните еденици в извадката наблюдаваният период е една календарна седмица.
Данните се структuрират полово и възрастово.
И така таблицата ни показва размера на извънработната сила в хиляди за всяка
година като разглежданият период е от 2003 до 2014 година.
Общо можем да кажем, че при дадените данни се наблюдава -6.2% спад в извънработната сила. Промяна в общата тенденция към спад виждаме през периода между
2003-2009 година, където числата рязко се повишават. Причина за това намираме в
Световната икономическа рецесия между 2007 и 2008 г.
В структурирането на данните по пол виждаме, че има повече жени в извънработната сила, за разлика от работната, където мъжете са превъзхождащият дял. Причина за това може да е множеството домакини, които са икономически неактивни
лица.
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Възрастовото структуриране пък ни показва голям дял на младите хора между
15 и 24 години. Много от тези лица на тази възраст наблягат на обучението си и кфалификацията си.
Индикатори на пазара на труда
 Коефицент на заетост – показва какъв е дялът на лицата, които работят почасово или на пълен работен ден от трудоспособното население на даденият район.

По данни на НСИ за България за лицата между 20 и 64 години през 2003 година
този коефицент е 55,3, а през 2010 – 64.7.
 Коефицент на безработица – показва какъв е делът на лицата текущо без работа от икономически активното население.

През 2015 г. за България този коефицент е 9.1 (по данни на НСИ). Можем да видим, че стойността се изменя по географски области като най-висок за страната е в
Северозабадния район (12.1) и най-нисък е в Югозападния район (6.7). Обяснение за
това виждаме в силното въздействие на големите икономически центрове в върху
коефицента на безработица.
 Коефицент на икономическа ативност- показва ни какъв дял от трудоспособното население е икономически активно.

По данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2015 година този коефицент е
53,9, като при мъжете е 59,7, а при жените – 48.6.
Работна и извънработна сила – сравнение
Нека да сравним работната и извънработната сила между 2003 и 2014 година. Да
разгледаме дадената диаграма:
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Фиг. 2. Работна и извънработна сила

През 2003 година извънработната сила е 3394,7 хил.д., а работната е 3283,1 хил.д.
Това означава, че има с 111,6 хил. повече икономически неактивни лица, отколкото
активни. Тази тенденция, обаче, се променя през 2006г. За тази година има 3243,5 хил.
д. извънработна сила и 3415,7 хил.д. работна сила или вторият дял надхвърля първия
с 172,2 хил.д. В края на разглеждания период тази разлика става 515,1 хил.д.
Нека да разгледаме диаграмата:
Фиг. 3. Коефициент на икономическа активност

Тя сравнява коефицента на икономическа активност за 2003-2014 година. Стойностите варират между 49 и 54. Общо се наблюдава прираст, временно нарушен за
2009-2011 година. През 2009 коефицентът на икономическа активност спада с 0,8
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единици спрямо миналата година, през 2010 – с 1, а през 2011- с 0,7. Това понижение
в активността е следствие от световната икономическа рецесия, която поражда голяма
циклична безработица и с това по-висок дял на обезкуражените лица.
Табл. 4. Обезкуражени лица

От до тук разгледаната информация правим следният анализ и тенденции :
 Извънработната сила е намаляла с 543,9 хил. през периода от 2003 -2014 г., а
работната сила се е увеличила с 82,8 хил. за същия период.
 Нараства броят на хората с висше образование: Работна сила – с 120,1 хил.
Извънработна сила – с 73,1хил.
Нека разгледаме информацията за обезкуражените лица в България между 20032014г. (табл.4). През 2003 общата стойност на обезкуражените лица е 434.5 хил. д.
През 2014 тя е 192.1 хил.д. Общо виждаме голям спад в стойностите. Ако разгледаме
като дял от извънработната сила ще видим, че е около половината. При мъжете делът
расте от 53 на 56,1. При жените бележи спад от 47,0 на 43.9. Най-висок дял имат младите между 25 и 34 год. Те са най-чувствителни към цикличната безработица, тъй
като се предполага, че все още на са утвърдени работници.
Табл. 5. Обезкуражени лица: България vs. ЕС-28
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От таблица 5 се вижда делът на обезкуражените лица в извънработната сила в
България и Европейския съюз. И двата района отбелязват негативната тенденция към
повишаване. В България, обаче стойността далеч надхвърля тази на ЕС-28, като за
2014 страната ни има 3 пъти повече дял на обезкуражените лица между 15 и 29 години и 2 пъти повече на тези между 15 и 64. Причини за това търсим в ниската кфалификация и структурната безработица. И в двата района присъства пик през 2011-2012 година, който отново е следствие от световната икономическа рецесия.

сила.

От горепосочените факти, можем да стигнем до изводите, че:
 се увеличава делът на хората с висше образование в работната сила;
 основен проблем е високият дял на обезкуражените лица в извънработната

 Значим проблем, с който държавата трябва да се справи, е, че образованието
и квалификацията, които се получават в средното образование и висшите училища, не
отговарят на нуждите на работодателите .
Поради тази причина се получава парадоксът, че има безработица, дори при вишистите, и в същото време и „глад“ за квалифицирана работна ръка т.нар. „структурна безработица“.
И така в динамичните години на нашето съвремие, трябва следваме промените в
бързо изменящата се заобикаляща ни среда.
Литература:
1. Чобанов, П. Макроикономика, 2009
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КАК ЕЛЕКТРОННОТО ПАЗАРУВАНЕ СЕ ПРЕВЪРНА
В СОЦИАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Ива Иванова Миховска
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

HOW ONLINE SHOPPING TURNS INTO SOCIAL EXPERIENCE
Iva Ivanova Mihovska
University of Plovdiv „Paisii Hilendarski"

Abstract: The purpose of the report is to examine the advantages and disadvantages of ecommercе, to trace the evolution of online shopping and consumers’ social activities. The
paper aims to answer the question how online shopping turns into social experience for
many users around the world and how social media changed electronic commerce.
Key words: e-commerce, social media, social graph, online shopping, group shopping
Анотация: Целта на доклада е да се разгледат предимствата и недостатъците на
електронната търговия,, за да се проследи еволюцията на онлайн пазаруването и
социални дейности на потребителите. Статията има за цел да отговори на въпроса
как онлайн пазаруването се превръща в социално преживяване за много потребители
по целия свят и как социалните медии промениха електронната търговия.
Ключови думи: електронна търговия, социални медии, социални графиката, онлайн
пазаруване, група пазаруване

1. Уебсайтове за електронна търговия: значение и видове
Днес все повече търговски фирми използват електронната форма за осъщест-вяване на бизнес. Значителните темпове на развитие на електронната търговия се дължат, както на множеството предимства, които носи тази форма за осъществяване на
сделки, така и на все по-усъвършенстваните уеб системи за нейното извършване. Голяма част от фирмите, занимаващи се с онлайн търговия са осъзнали, че уебсайтът,
чрез който тя се прилага е важен инструмент, който може да помогне значително за
увеличаване на продажбите, утвърждаване на имидж и намиране на нови клиенти и
партньори.
Интернет системите за търговия се усъвършенстват непрекъснато, тъй като, за да
изпълнят своята основна цел – да продават стоки и услуги, е необходимо, първо да
помогнат за спечелване на доверието на клиентите. Ето защо този вид сайтове са се
превърнали в своеобразни виртуални офиси, където потребителите се напътстват при
осъществяване на покупка и могат да разчитат на помощ и комуникации в реално
време със служители.
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2. Предимства от електронната търговия
Електронната търговия може да увеличи значително продажбите на съответната
фирма и заедно с това да намали разходите, които тя би извършила при наличието на
физически магазин. Електронната търговия предоставя на купувачите лесен начин за
персонализиране на нивото на детайлност на информацията, която получават около
интересуващата ги бъдеща покупка. Тя осигурява купувачи с по-широк спектър от
възможности за избор, отколкото традиционната търговия.
Добре изработената Интернет реклама, популяризираща дори и малък онлайн
магазин, може да предостави правилното рекламно послание на потенциалните потребители във всяка страна в света. Един уебсайт може да използва електронната търговия, за да достигне тесни пазарни сегменти, които са географски разпръснати. Във
връзка с това, едно от най-големите предимства на електронните пред фактическите
магазини е, че те са на разположение на своите клиенти непрекъснато и предоставят
постоянен достъп до магазините си, без да бъдат ограничавани от съответното работно време. Без да е необходимо отварянето на съответен магазин във всяка една държава, от където пазаруват потенциалните клиенти на уеб магазина, той може да оперира
и да ги обслужва със същата бързина и качество на обслужването.
Процесът по обслужването на клиентите в електронния магазин е изключително
улеснен, за разлика от физическото взаимодействие и комуникация с тях. Чрез извършването на електронна търговия, освен чрез предоставянето на изчерпателна информация за продуктите, служителите на фирмата могат да влияят на вземането на решение за покупка на потребителите също чрез осъществяването на директната онлайн
връзка с тях. Така, отговаряйки на възникналите допълнителни въпроси, те могат да
подпомогнат продажбата и заедно с това да подобрят имиджа на фирмата. Процесът
на обслужване включва и дейностите, възникнали след извършването на самата поръчката или проверка на статуса на поръчката, справки за историята на всички поръчки и
предоставянето на възможност за оценяване и коментиране на направената покупка.
Начините за разплащане, които уеб платформите за пазаруване предоставят,
също успяват да улеснят потребителите и да ги накарат да изберат имено този начин
за покупка. Използването на популярните виртуални банки за извършването на плащането на продуктите, става чрез внасянето на по-малки такси, в сравнение с физическите клонове на банки, породено от по-малките им разходи и липсата на разплащателни системи.
Мрежата е особено полезна и при създаването на виртуални общности, които
имат потенциал да станат идеални целеви пазари за определени видове продукти или
услуги. Виртуалната общност представлява събирането на едно място на потребители,
споделящи общи интереси, но вместо във реални условия, то се откриват и взаимодействат в Интернет пространството. Благодарение на тези големи групи онлайн потребители информацията и положителните отзиви на клиентите могат да се разпространяват бързо и с това да подпомогнат популяризацията на съответния електронен
магазин. Така значително се редуцират разходите на фирмата за реклама.
Не по-малко важна икономическа полза на електронния магазин е възможността
за отказ на използването на посредници, дилъри и дистрибутори. Стеснявайки кръга
от участници, фирмата успява да съкрати значително разходите си по използването на
трети страни и с това да намали цената за крайния потребител, която при наличието
на посредник, би била доста по-висока и по-малко конкурентоспособна.
При електронните платформи не се заемат търговски площи, изискващи заплащането на месечен наем, консумативи и допълнителни разходи по обслужването им.
За разлика от това, онлайн магазинът следва да притежава голяма база от данни, зае334
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маща съответно място на сървър, срещу месечно заплащане, което е далеч по-евтино
от поддържането на физически офис на достатъчно комуникативно място.
Стартирането на онлайн магазин е много по-лесно, в сравнение с отварянето на
фактически магазин. Тази тяхна характеристика се явява от голяма полза на малки, тепърва стартиращи на пазара фирми, които не притежават големите финансови възможности на своите конкуренти. Това предимство при стартирането на електронния
магазин бива подсилено и от възможността за лесно и правилно позициониране в
Интернет, чрез прилагането на оптимизация на уебсайта за търсещите машини и популяризиране в социалните мрежи, което може да подпомогне дори малкия бизнес да
се установи на пазара.
По-благоприятните за потребителите цени, породени от по-ниските разходи на
производителите, могат лесно и бързо да бъдат сравнявани с тези на конкурентите. За
разлика от физическото пазаруване и сравняване на цените на продуктите, което отнема много от времето на клиентите, при онлайн платформите, потребителите са улеснени и могат бързо да изберат подходящия електронен магазин чрез специализирани
уебсайтове, чрез които могат да бъдат сравнени различните цени на едни и същи
продукти. Подобни известни на българския пазар платформи са „Sravni13“, “Pazaruvaj14” и
популярната система за сравнение на цените на хотелските услуги – „Trivago15“.
Компаниите, управляващи уеб платформа за пазаруване, са много по-улеснени
по отношение на менажирането на цялостния процес – от извършването на покупките
до приключването и анализирането на информацията, получена от потребителите.
Автоматизирайки процеса на продажби, платформите за електронна търговия подобряват и възможностите за отчетност, позволявайки на мениджмънта да извършва полесно мониторинг на цялостния търговски процес.
3. Негативни аспекти на електронната търговия
След като бяха изтъкнати предимствата на електронните пред физическите магазини, е необходимо да бъдат споменати и техните недостатъци.
Една от най-негативните страни на онлайн магазините е липсата на доверие от
страна на потребителите относно сигурността на извършваните от тях транзакции при
закупуване на продукти или услуги онлайн. Според проучване на българския пазар,
това е една от най-големите пречки за българските потребители, пазаруващи онлайн.
Те се притесняват от възможността транзакцията на сумата да не бъде извършена правилно или да бъдат излишно таксувани с допълнителни такси. За разлика от тях обаче, потребителите по света вече обръщат все по-малко внимание на този проблем,
точно защото, използвайки онлайн банкиране, те получават по-ниски транзакционни
такси. Друг проблем, възникващ при извършване на онлайн плащане е това, че като
информационна инфраструктура, електронния магазин е атрактивна мишена за крадци, тъй като атакуването й може да доведе до почти мигновени последици, а откриването на нарушителя е труден и сложен процес.
Не е за подценяване и проблемът, свързан с невъзможността на потребителите
да проверят, докоснат и усетят желания от тях продукт преди да го заплатят. За разлика от традиционните магазини, показващи и демонстриращи стоката, електронните
могат единствено да представят качествените характеристики на предлаганите продукти или съответно услуги, използвайки снимков или видео материал. За някои от
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http://www.sravni.bg/
http://www.pazaruvaj.com/
15
http://www.trivago.bg/
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продуктите това не се явява като голям недостатък, но закупуването на дрехи или
обувки чрез Интернет, може да доведе до много нежелани последствия и проблеми за
клиентите.
Според данни на Националния статистически институт на Република България16,
значителен процент от българите смятат, че за тях е проблем доставката на самите
продукти, поръчвани чрез Интернет или по-точно времето, което отнема тяхното доставяне. Според потърпевши потребители, посоченото в уебсайтовете време за
доставка се явява по-голямо, което се превръща в един от основните недостатъци на
този тип пазаруване. За закупуването на спешно необходими продукти, потребителите
все още предпочитат да се обръщат към фактическите магазини, с цел да спестят
времето, нужно за опаковане и доставяне на желания от тях продукт.
Отново според проучване, извършено от Национален статистически институт17
през 2015 година, значителен процент от потребителите в България – 8.5% или с
точност 469 691 души, все още не могат да се справят с употребата на подобен вид
уеб сайтове. Според тях, боравенето с електронни магазини е прекалено трудоемко,
затова предпочитат използването на физически магазини. 34,6% (или 1 913 123 души)
от запитаните по същото изследване твърдят, че предпочитат личното пазаруване от
лоялност към магазина, от желание за досег до продукта или просто зареди вече създаден навик.
4. Групово електронно пазаруване
До скоро теоретиците на търговията не смятаха за възможно крайните потребители да се организират за покупки на едро, които да им донесат някакъв вид изгода по
отношение на цената. С появата на Интернет обаче, свързването на различните хора
от различни точки на света стана по-лесно, а с това и възможността за подобен вид пазаруване – по-достъпна.
Груповото, или още наричано колективно пазаруване, се основава на възможността много хора да контактуват помежду си с помощта на Интернет и благодарение
на това да успяват да получат по-ниски цени за желаните от тях продукти или услуги.
Колективното пазаруване се извършва в изработени за целта онлайн платформи, събиращи в себе си различни оферти от фирми, правещи намаления при закупуването на
по-голям брой артикули. Изгодата за отделния потребител идва точно от това, че пазарува заедно с други заинтересовани клиенти.
Макар и между водещите сайтове за групово пазаруване да съществуват известни различия, сходствата между тях са много повече. След безплатна регистрация, потребителите на тези сайтове обикновено започват да получават всички подходящи за
тях и близки до тяхното местоположение оферти на значително по-ниски цени. Тези
намаления обаче са приложими само ако се намерят достатъчен брой купувачи, които
да изпратят парите си на дадения адрес, за да получат ваучера за отстъпка. Затова
всички заинтересовани биват насърчавани да разпространяват предложението до други потенциални купувачи по линията на собствените си социални контакти. Както има
сделки, които стават активни при фиксиран брой желаещи клиенти, така има и сделки, които стават активни в конкретен ден и час, което насърчава желаещите да действат в определен срок. Споделянето се окуражава, като на потребителите се дават различни стимули.

16

http://www.nsi.bg/bg/content/2837/проблеми-срещани-при-поръчки-или-покупки-на-стоки-иуслуги-през-интернет
17
http://www.nsi.bg/bg/content/2839/причини-поради-които-лицата-не-пазаруват-по-интернет
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На теория всички участници в този вид търговия имат изгода от нея. Крайният
потребител получава сериозна отстъпка от цената на продуктите или услугите, които
закупува, а бизнесът си осигурява повече клиенти и безплатна онлайн реклама. Уебсайтът за групово пазаруване от своя страна, освен постоянните си приходи от рекламни полета, получава и дял от всеки продаден чрез платформата ваучер. В добавка
към това, той успява да създаде и голяма база данни с профилите на множество потребители, която може да използва за собствени цели.
През последните няколко години в Интернет пространството се появиха голям
брой малки онлайн магазини за колективно пазаруване, но сред най-известните подобни платформи в световен мащаб остават „Groupon“18, „Spreets19“ и сполучливата
инвестиция на уеб гиганта „Amazon“ -„LivingSocial20“. В България популярни са все
още сайтовете „Grabo21“ и „Deals22“. Всички те предлагат услуги, които свързват потребителите посредством специални сделки, ограничени във времето, мястото и платформата. Уебсайтът „Groupon“ е и сред най-известните имена в революцията на колективното пазаруване. Създаден от американеца Андрю Мейсън през 2008 година,
според списание „Форбс“ той успява да се превърне в „най-бързоразвиващата се фирма на всички времена“. Само три години след стартирането си - през 2011 година, пазарната стойност на компанията вече възлиза на 24 милиарда долара.
Колективното пазаруване обаче може да се осъществява и извън мрежата. Китайските потребители успяват да докажат това, когато през 2010 година стават създатели на „туанго“ или в буквален превод „тълпа в магазина“. Туанго са група от хора,
най-често запознали се в Интернет пространството, които се наговарят да посетят колективно по едно и също време даден магазин с цел да купят едни и същи стоки.
Следващата стъпка е да успеят да се споразумеят с управителя на съответния търговски обект за получаването на някакъв вид отстъпка от цената, зареди голямото количество закупени от тях продукти. Благодарение на този феномен се появяват уебсайтовете като „Lashou23“.
5. Пазаруването вече е социално преживяване – феноменът „Свързани
потребители“
Благодарение на нарастващата популярност на електронната търговия и онлайн
пазаруването, много автори, сред които и известният анализатор по дигитален маркетинг Брайън Солис, твърдят, че за днешното поколение пазаруването вече е социално
преживяване. Извършвайки проучвания по темата, те доказват, че почти две трети от
потребителите пазаруват храна, дрехи и електроника заедно и този процес през
последните години преминава в онлайн пространството. Развитието на този феномен,
дава основание на Солис да говори за така наречените „свързани потребители“ или:
„хора, които пазаруват в присъствието на своята мрежа от контакти, разчитайки на
опита в конкретна област на своите познати“.
Свързаният потребител също като обикновения, пазарува по някаква причина,
разликата между тях е в начина, по който го прави – той се консултира със своите

18

https://www.groupon.com/
https://spreets.com.au/home/Sydney
20
https://www.livingsocial.com/
21
https://grabo.bg/
22
http://www.deals.bg/
23
http://www. lashou.com/
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мрежи и заедно с това следи преживяванията и покупките на познатите си. По този
начин потребителите превръщат продуктите, продавани в Интернет, в социални обекти.
В началото на тази комуникация между потребителите застава цената. Свързаните потребители използват популярните QR кодове с цел сравняване на цените и функционалните характеристики на продуктите. Това може да се случи и без получаването
на обратна връзка от представител на търговеца.
Независимо от резултата от покупката, днешните потребители ще споделят опита от преживяването си, подпомагайки вземането на решение за покупка на бъдещите
потенциални потребители на съответния електронен магазин.
Свързаните потребители обичат да се обвързват с любимите си марки чрез социалните мрежи като „Google +”, „Facebook“ и „Twitter“. Причината за това е, че по този
начин те се чувстват по-близо и по-информирани за предстоящите различни предложения и намаления. За тях целта вече не е само получаването на по-ниска цена за даден продукт, но и мотивът първи да разберат за това и да имат възможност да го споделят сред листа си от контакти в мрежата. Промяната в навиците на потребителите
достигна ниво, до което клиентите не само желаят добра оферта, но и са мотивирани
да участват в нещо голямо. Така груповото пазаруване става една важна артерия от
феномена „социална търговия“.
Най-използваните социални мрежи през 2015 година

Фигура 7. Най-използваните социални мрежи през 2015 година
[Източник: http://www.statista.com/]

Подходът, който различните видове електронни магазини трябва да предприемат
за да успеят да приковат вниманието на така ценните за тях свързани потребители,
включва не само внимание, но и разбиране на нещата, които ги мотивират. За разлика
от традиционните потребители, свързаните не могат да бъдат мотивирани чрез хитри,
дори понякога измамни, трикове. Те се нуждаят от директно обвързване, отчитащо
както техните интереси, така и техния статус в социалните мрежи. Компаниите трябва
да направят така, че времето, което потребителите им отделят да си струва. Смисълът
на това е разговорите и споделянията, които свързаните потребители ще извършат
след покупката, да спомогнат за постигането на желания от фирмата ефект – било то
извършването на самата продажба или повишаването на популярността на бранда.
Брайън Солис, извеждайки теорията за петте C-та (търговия, съдържание, разговор, връзка, непрекъснатост), успява да интегрира социалната търговия, като неделим
елемент от стратегията на фирмите и като част от подхода им за привличането на
нови клиенти.
338

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

6. Бъдещето на електронните магазини
За разлика от неопределеното бъдещо развитие на уеб платформите за колективно пазаруване, чиято популярност в България значително спадна през изминалите няколко години, онлайн магазините добиват все по-голяма известност в много страни
по света. В България, благодарение на навлизането на българския пазар на румънския
онлайн гигант „еМАГ“, покупките извършени чрез Интернет зачестиха изключително
много. Според проучване24 на ритейлъра, през 2015 година с двадесет и пет процента
се е повишил броя на пазаруващите онлайн български потребители, в сравнение с изминалата 2014 година, а потребителите, извършили покупка през мобилното си устройство са нараснали с цели шейсет процента. Най-важният извод, който правят
„еМАГ“ от своето изследване е фактът, че голям дял от анкетираните клиенти са заявили високо ниво на удовлетвореност от услугите на компанията. Това може само да
подсказва за очакваното бъдещо повишение на популярността и използването на електронната търговия от онлайн потребителите в България.
Сред многото български сайтове за групово пазаруване, успяха да се задържат
единствено най-големите представители на този пазар, събирайки всички заинтересовани от предлаганите от тях оферти. За разлика от тях, много от малките уеб платформи не успяха да се задържат за дълго в съзнанието на потребителите и бяха принудени да прекратят дейността си.
Въпреки крачката назад, която този тип пазаруване постепенно прави, според
специалистите, няма съмнение, че феноменът на „свързания потребител“ и процесът
на „социално пазаруване“ ще навлязат с пълна сила през следващите години, обвързвайки все по-силно социалните мрежи, пазаруването и активните потребители.
Разработката е финансирана от Фонд Научни изследвания на Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски” в рамките на проект НИ15 ФИСН019/
24.04.2015.
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СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ОТЧИТАНЕ
НА ДИВИДЕНТИТЕ
Кирил Иванов Лучков
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

ACCOUNTING AND TAX ASPECTSIN REPORTING DIVIDENDS
Kiril Ivanov Luchkov

Abstract: The study of accounting and tax aspects in the treatment of the dividents is
important both for the enterprice and for its partners or shareholders. The choice of topic
for this research was prompted by the need for the distribution of retained earnings as
dividends. Considered matter is part of the Bulgarian legislation. It is presented the process
of calculation and payment of dividends that are an income of the eligible persons. It is
analyzed the problem of the tax treatment that is assessed on the gross amount of the
dividends.
Key words: dividends, accounting, tax treatment, dividend income, tax on dividends.

В условията на пазарна икономика броят на търговските дружества непрекъснато расте и от там възниква необходимостта стопанската дейност да се развива. В края
на отчетния период предприятията разполагат с неразпределена печалба от минали
години, която с решение на общото събрание могат да разпределят под формата на
дивиденти.
Целта на настоящата научна разработка е да представи счетоводното третиране
на дивидентите и тяхното разпределение по решение на дружеството. Разгледано е и
данъчното третиране на доходите от дивиденти по реда на Закона за корпоративното
подоходно облагане и Закона за данъци върху доходите на физическите лица.
***
Начисляването на дивидентите може да се извърши по всяко време на годината.
За да се начислят дивиденти, следва да бъдат взети предвид следните условия, а именно: да има съставен и проверен финансов отчет за календарната година; да има решение на общото събрание на акционерите/съдружниците за начисляване на дивиденти в
определен размер за съответния отчетен период и да има източник за начисляване и
изплащане на дивиденти под формата на неразпределена печалба от минали години.
Смисълът на понятието „дивидент” е изяснено в допълнителните разпоредби на
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Дивидентът означава преди
всичко доход от акции и от дялове в дружества. Като дивидент се считат и доходите
от неперсонифицирани дружества [1] и от други права, третирани като доходи от ак-

1

Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите.
Според този закон с дружествен договор две или повече лица се съгласяват да обединят своята
дейност за постигане на една обща цел, т.е. за извършване на съвместна дейност.
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ции. Също така като дивидент се третират доходите от скритото разпределение на печалбата. Аналитично е тълкуването на понятието „дивидент” и в допълнителните разпоредби на Закона за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено
при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.[2]
Нормативната уредба за третиране на дивидентите е организирана в Търговския
закон (ТЗ), ЗКПО и ЗДДФЛ.
По отношение на изплащането на предварително начислените дивиденти на
акционерите или съдружниците, в следствие от разпределението на печалбата в предприятието, следва да се отчетат два подхода. При първия поход дивидентът може да
бъде изплатен пропорционално на вложения капитал от акционера или съдружника.
Вторият подход отразява изплащането на дивидента в размер на предварително установен твърд процент от стойността на привилегированите акции. Съгласно чл. 182 от
ТЗ този вид акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или
дял в дружественото имущество при ликвидацията.
Правата за начисляване и изплащане на дивиденти са регламентирани в разпоредбите на ТЗ. Когато става въпрос за събирателно и командитно дружество, както и
за дружество с ограничена отговорност, изискванията на ТЗ по отношение на дивидентите са сравнително либерални. Необходимо е само в тези дружества да е налице
счетоводна печалба, с някои уточнения при възникналите евентуални загуби. Задължително дивидентите се разпределят, след като бъдат покрити загубите от минали години. По решение на общото събрание на съдружниците се разпределя цялата сума
или част от нея, съобразно притежаваните дялове от правоимащите в основния капитал на дружеството. При акционерните дружества изискванията за разпределяне на
дивидентите са сравнително по-строги. Те са конкретно регламентирани в чл. 247а от
ТЗ. От тази правна норма може да се обобщи, че „дивиденти се изплащат само когато
чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежи на изплащане, е
не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав”. В тази връзка чистата стойност на имуществото представлява разлика между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
Изискване по чл. 247а от ТЗ може да се представи чрез следната формула:
(1)

СК – Д  ОК + ПК, където:

СК е собствения капитал на дружеството, намиращ отражение в раздел А на счетоводния баланс, и всъщност представлява чистата стойност на имуществото;
Д е сумата на дивидента, подлежащ на разпределение;
OK e регистрираният основен капитал на дружеството;
РК е резервният капитал на дружеството, формиран на база нормативни изисквания.
За да приложим формулата, ще вземем следния числов пример:
По баланса на търговско дружество в края на отчетния период собственият
капитал (чистата стойност на имуществото) е 280 000 лв. и се състои от: основен
капитал – 200 000 лв., непокрита загуба 70 000 лв., фонд „Резервен” – 50 000 лв. и

2

Точка 4 от ДР на ЗКПО.
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неразпределена печалба – 100 000 лв. Общото събрание взема решение да се разпределят дивиденти в размер на 20 000 лв.
Като приложим горепосочената формула, се получава следното неравенство:
280 000 лв. – 20 000 лв. ≥ 200 000 лв.+ 50 000 лв. Следователно дружеството може да
разпредели дивиденти в размер на 20 000 лв., тъй като изискването лявата страна да е
по-голяма или равна на дясната е изпълнено. Всъщност от представения пример е налице възможността предприятието да разпредели по-голяма сума за дивиденти, т.е в
размер на 30 000 лв. Определената по този реда максимална сума за дивиденти се
докладва на общото събрание на акционерите/съдружниците и те вземат решение за
конкретния размер.
Изводът, който можем да направим в резултат от разгледания пример и изискването по чл. 247а от ТЗ, е, че когато стойността на собствения капитал (чистата стойност на имуществото) е равна или по малка от сумата на основния капитал и формирания фонд „Резервен”, предприятието няма право да разпределя дивиденти.
След тези изчисления и взето решение от управителния орган (общото събрание
на акционерите/съдружниците) счетоводството на конкретното дружество може да
осчетоводи сумите за дивиденти. Когато е налице правото за изплащане на дивиденти
и е взето решение за тяхното разпределяне, е необходимо да се осигури източник за
тяхното начисляване и изплащане, който е неразпределена печалба от минали години.
Счетоводното записване за отразяване на възникналото задължение е следното:
Дебит с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години
Кредит с/ка 425 Задължения за съучастия
За начислените дивиденти се дължи данък, който се определя върху брутната
сума на дивидентите. Размерът на дължимия данък е 5 %. Данъчният размер е един и
същ, независимо от това дали данъкът е определен като окончателен, съгласно
ЗДДФЛ, или като данък, удържан при източника, съгласно ЗКПО. Данъчното задължение обикновено се удържа и внася от предприятието-платец на дохода, като има някои изключения, които следва да бъдат разгледани в текста. Счетоводното записване
за начисляването на удържания данък е следното:
Дебит с/ка 425 Задължения за съучастия
Кредит с/ка 454 Разчети за данъци върху доходите на физическите
лица (съгл. чл. 38, ал.1, т. 2 от ЗДДФЛ, когато дивидентите са начислени от физическо лице)
Кредит с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомства (съгл. чл. 194,
ал. 1 от ЗКПО, за еднократен данък при източника)
Начислените/персонифицирани дивиденти се превеждат на правоимащите лица
(акционерите или съдружниците) или се изплащат касово, след като бъде приспаднат
начисленият данък:
Дебит с/ка 425 Задължения за съучастия
Кредит с/ка 501 Каса в левове
Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
След удържане на дължимия данък, предприятието-платец на дохода – следва да
го внесе в приход на бюджета.
С цел да бъде увеличен основният капитал предприятието може да капитализира
начислените дивиденти като за това е необходимо решение на общото събрание и задължително тази промяна се вписва в Търговския регистър. Съставя се следната счетоводна статия:
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Дебит с/ка 425 Задължения за съучастия
Кредит с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация
Начислените дивиденти се отписват поради изтичане на давностния срок, който
е 3 години, съгл. данъчните разпоредби на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО, при условиe, че същите не са потърсени от лицата по реда на чл. 116а от Закона за задълженията и договорите. В случая се съставя следното счетоводно записване:
Дебит с/ка 425 Задължения за съучастия
Кредит с/ка 729 Други финансови приходи
Ако е налице условието получените дивиденти да са от местни юридически
лица, тогава се използва с/ка 722 Приходи от съучастия. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от
ЗКПО приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица
не се признават за данъчни цели, т.е. намаляват се при преобразуването на финансовия резултат.
Въпросът за данъчното облагане на дивидентите следва да бъде разгледан от
гледна точка на получателя в разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ:
Данъчно третиране на доходите от дивиденти по реда на ЗКПО
С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на: [3] 1) чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2) местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.
Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи
дивиденти. Данъчната ставка по чл. 200 от закона е в размер на 5 %.
С този данък не се облагат[4]дивидентите, когато същите са разпределени от
местни юридически лица в полза на местни юридически лица (търговски дружества) и
чуждестранни юридически лица, които са местни на държава-членка на ЕС или на
Европейското икономическо пространство (EИП).
За данъчни цели по чл. 27, ал. 1 от ЗКПО не се признават, т.е. приспадат се от данъчния финансов резултат приходите в резултат от разпределение на дивидентите от
местни юридически лица и от чуждестранни юридически лица, които са местни за
данъчни цели на държава-членка на ЕС или на ЕИП. В тази правна норма не влизат
приходите, получени в резултат на разпределение на дивидентите със специална инвестиционна цел както и приходите от скрито разпределение на печалбата.
Съгласно ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от дивиденти, е брутният размер на разпределените дивиденти.
Платците, получаващи доходи от дивиденти, са задължени да удържат и внасят
данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, в което акционерите, респективно съдружниците вземат решение за разпределение на дивидентите. Данъчно задължените лица или наричани още платци на дохода следва да внесат дължимия данък, като подадат данъчна декларация в НАП в горепосочения срок.

3
4

Чл. 194, ал 1 от ЗКПО.
Пак там, ал. 3
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Данъчно третиране на доходите от дивиденти по реда на ЗДДФЛ
За целите на данъчното облагане с окончателен данък се облагат следните разновидности облагаеми доходи, получени от:[5] дивиденти в полза на еднолични търговци, дивиденти в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в Р.
България и дивиденти полза на местно физическо лице от източник в чужбина.
В Таблица 1.1. следва да групираме горепосочените доходи от дивиденти в два
критерия – получател и източник на дохода.
Получател на дохода
Местно ФЛ
Чуждестранно ФЛ
Местно ФЛ
Едноличен търговец

Източник на дохода
Местно ЮЛ
Местно ЮЛ
Чуждестранно ЮЛ
Местно или чуждестранно ЮЛ
Таблица 1.1. Доходи от дивиденти

Първи случай: Когато доходите от дивиденти са получени от местно физическо лице с източник местно юридическо лице.
При получаване на доходи от дивиденти от източник в Р. България, т.е от местни
юридически лица, следва да се има предвид, че обект на облагане са доходите както в
пари, така и в натура. Когато дивидентите се изплащат в натура, например под формата на жилище, обект на облагане е пазарната стойност на вещта, която е представена
като дивидент. Дължимият данък в размер на 5 % се удържа и внася от местното юридическо лице, което се явява платец на доход. Съгласно разпоредбите на чл. 65, ал. 2
от ЗДДФЛ плащането следва да се извърши в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидент.
Платецът на дохода – местно юридическо лице, изготвя справка образец за изплатените през годината доходи от дивиденти и ги включва в нея.[6] Предприятията
посочват дохода в справката, независимо дали разпределените дивиденти са в парична или непарична форма, или същите са капитализирани.
Данъкът, който се удържа от платеца, е окончателен. Съгласно разпоредбите на
ЗДДФЛ получателят на дохода – местното физическо лице няма задължение да подава годишна данъчна декларация.
Втори случай: Когато доходът от дивидента е получен от чуждестранно
физическо лице с източник местно юридическо лице.
Доходът от дивиденти, получен от чуждестранно физическо лице, изплатен от
местно юридическо лице, се облага с окончателен данък в размер на 5 %. В ЗДДФЛ
липсва разпоредба, предвиждаща освобождаване от облагане на доходите от дивиденти, разпределени в полза на чуждестранни физически лица – местни за данъчни цели
на страна от ЕС или ЕИП. Следователно окончателният данък се прилага при облагаеми доходи от дивиденти на лица както от трета страна (напр. Русия, Македония и др.),
така и от държави-членки на ЕС (напр. Германия, Франция и др.), и държави – страни
по Споразумението за ЕИП (напр. Норвегия, Лихтенщайн и Исландия).

5
6

Чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
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Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Р.
България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или
договор.[7] Такива са Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
(СИДДО). При изплащане на дивиденти на чуждестранно физическо лице, местно на
страна, с която има подписана СИДДО, като правило следва да се прилага изцяло българското данъчно законодателство и съответно данъчният размер, приет в ЗДДФЛ. В
този случай преференциалните разпоредби на СИДДО за разпределение на дивиденти
на местни лица (напр. на Малта или Катар), следва да имат характер на изключение.
Данъкът се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивидент – в случаите,
когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Р. България няма
влязла в сила СИДДО.[8] Дължимият данък следва да бъде внесен от платеца на дохода в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти – в случаите, когато притежателят на дохода е
местно лице на държава, с която Р. България има влязла в сила СИДДО.[9]
Съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ окончателният данък следва да бъде внесен в
приход на републиканския бюджет по сметката на НАП по място на регистрация на
платеца на дохода. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДФЛ надвнесен данък или недължимо
платени суми за данъци за доходи, придобити от чуждестранни физически лица, се
възстановяват от териториалната дирекция на НАП, в която подлежи на внасяне данъкът за дохода на лицето.
Данъчно задълженото лице изготвя и подава справка по образец за изплатените
през годините доходи, когато те са изплатени и обложени или капитализирани.
Доходите от дивиденти следва да се декларират в справката за данъчната година, през
която са разпределение дивидентите.
Трети случай: Когато доходът от дивидента е получен от местно физическо
лице с източник чуждестранно юридическо лице.
Съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ в този случай възниква данъчно задължение
само за местното физическо лице, тъй като платецът на дохода е чуждестранно юридическо лице. Местното физическо лице дължи 5 % окончателен данък от брутния
размер на прихода от дивидента. Доходът, който е придобит от източник в чужбина,
следва да бъде деклариран чрез подаване на годишна данъчна декларация .
Необходимо е да се обобщи, че при получаване на дивиденти с източник чужбина лицето следва да се самообложи, съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ и да внесе данъка до
края на месеца, следващ тримесечието, през което дивидентите са придобити.
Четвърти случай: Когато доходът от дивидента е получен от едноличен
търговец с източник местно или чуждестранно юридическо лице.
Едноличните търговци получават доход от разпределението на дивиденти, независимо от това дали източникът е местно, или чуждестранно юридическо лице. Съгласно разпоредбите на ЗКПО доходът на едноличните търговци се облага с окончателен данък в размер на 5 %.
При формиране на облагаемия доход на едноличните търговци не се признават
за данъчни цели, т.е. приспадат се от финансовия резултат, приходите формирани в

7

Чл. 75 от ЗДДФЛ.
Чл. 65 ал. 2 от ЗДДФЛ.
9
Пак там, ал. 9.
8
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резултат на разпределение на дивиденти от: местни юридически лица и чуждестранни
лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на ЕС, или на друга
държава от ЕИП.[10] Следователно се признават (облагат) приходи по общия ред, формирани в резултат на разпределение на дивиденти от чуждестранни лица извън ЕС и
ЕИП. Приходът, който следва да получат едноличните търговци от дивиденти, се третира по разпоредбите на ЗКПО.
***
Индивидуалната политика на търговските дружества дава възможност начисляването на дивиденти да се извърши по всяко време на годината. Търговският закон
регламентира правата за начисляване и изплащане на дивиденти. След като бъде осигурен източник за начисляване на дивиденти и бъде взето решение от общото събрание, следва дружеството да осчетоводи сумите за дивиденти. Лицата, получаващи доходи от дивиденти, са задължени да удържат и внасят окончателен данък в размер на
5 % съгласно . разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ.
Литература:
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Търговски закон, изм. и доп., ДВ., бр. 13 от 16.02.2016 г.
Закон за счетоводството, изм. и доп., ДВ., бр. 95 от 8.12.2015 г.
Закон за корпоративното подоходно облагане, изм. и доп., ДВ., бр. 95 от 8.12.2015 г.
Закон за данъците върху доходите на физически лица, изм. и доп., ДВ., бр. 95 от
8.12. 2015 г.
5. Закон за Националната агенция за приходите, изм. и доп., ДВ., бр.109 от
20.12.2013 г.
6. Милинов, В., Маринов, М., Техника на данъчното облагане, Свищов, 2015 г.
7. Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, 2015 г.
8. Стефанов, Г., Търговско дружествено право, В. Търново, 2014 г.
9. Калчев, Е., Данъци и данъчно облагане, София, 2010 г.
10. https:// www.balans.bg
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НАЦИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРИЯ
Теодора Валентинова Вълчева
Бургаски свободен университет

BULGARIA’S NATIONAL TOURISM
Theodora Valentinova Valcheva
Burgas Free University
Значение на туризма за икономиката
В развитите индустриални страни туризмът е утвърден като един от приоритетите на икономиката. В България съществуват обективни предпоставки за развитието
на туристическата индустрия. Тези предпоставки могат да се обособят в няколко
направления – наличието на природни и климатични ресурси, наличието на база, както и институционална подкрепа за развитието на бизнеса. Наред с това обаче българският туризъм е поставен в сериозна конкурентна обстановка. Държавите имат различна политика по отношение на туризма, което заедно с други факрори (като климат, местоположение и др.) определя неговото развитие като значителна част от икономиката на всяка страна. Всичко това налага изследване на възможностите за развитие на туризма в България и ефективните начини за привличане на туристи с цел създаване на по-висок стандарт на българското население.
Значението на туризма се проявява в най-различни сфери. На първо място е
здравето на хората като целта е да се възстановяват физическите и психическите
сили. На второ място е икономическото значение – идват инвестиции, увеличават се
държавните приходи (от данъци), валутните приходи, повишават се доходите на населението, развиват се отделни райони и селища, развива се материалната база, предлагането на услуги и др. Трето е социалното значение – подобряват се социалните контакти и комуникации, социализира се населението. Като негативи могат да се отбележат промени в житейските ценности и начина на живот, увеличаване на престъпността, хазарта, проституцията, наркоманията. На четвърто място е културното значение – значението на културата като мотив за пътуване, като при влизането в контакт
на една културна общност с друга, промяната е неизбежна. Туризмът оказва силно
влияние и върху архитектурата като вид материална култура. Важно е и политическото значение, тъй като между държави, които имат обмен на туристи, има добри
политически взаимоотношения. И не на последно място е екологичното значение –
2/3 от пътуванията в световен мащаб са към природни туристически обекти – това е и
опасно, защото може да увреди или унищожи природата. Предприемат се законодателни и други мерки, целящи опазването на природните рекреационни ресурси – създаването на национални паркове и защитени територии.
Характеристика на туризма
Туризмът е сложно явление – комплекс от човешки дейности, свързани с пътуване. Той е временно движение на хора извън тяхното нормално местоживеене; дейностите, осъществени при престоя на тези места и съоръженията, създадени да задоволяват техните нужди. Тенденциите на туризма в България през последните години
са: по-кратки пътувания, но по-чести във времето; повишаване на качеството на ре347
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сурсите и услугите; засилване на връзката между туризма и другите стопански дейности; голямото разнообразие от оферти. Развиват се много различни форми на туризъм.
Според целта си, той се разделя на: морски, планински, религиозен, селски, екологичен, балнеолечебен (минерални извори), спа туризъм, екстремен, културен, археологичен, устойчив, фолклорен и много други. Според времето, за което се извършва
туристическата дейност, се разграничават краткотраен, дълготраен, ежеседмичен и
други видове туризъм. Според стопанските резултати се поделя на стопански и социален туризъм. Днес социален туризъм в чист вид не съществува, тъй като всички туристически дейности са на пазарна основа. Според гражданството на туристите и
страната, в която се извършва туристическото пътуване, се разграничават вътрешен и
международен туризъм. Посещенията на чужди граждани се наричат активен туризъм, тъй като те носят валутни приходи. Пътуванията на български граждани извън
страната се нарича пасивен туризъм, тъй като при тях се изнася валута зад граница.
Според начина на организация на туристическите пътувания туризмът бива организиран, т.е. с предварително платен пакет туристически услуги, както и неорганизиран –
без или с малък брой предварително заплатени услуги, групов или индивидуален – и
двата вида могат да са от организиран и неорганизиран тип.
Регулиране на туристическата дейност
Правилата, които регулират туристическата дейност, са уредени в Закона за
туризма, чиято цел е да осигури защита на потребителите на туристическите услуги.
Според същия закон туристическите дейности са туроператорската и туристическата
агентска дейност, хотелиерството, ресторантьорството, предоставянето на тематично
ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия,
приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм. Предоставянето на
екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт. Преходните и заключителните разпоредби за Закона на
туризма дават легална дефиниция за понятието турист, която е: посетител, чийто
престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената
дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури,
бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.
Не са туристи:
а) хора, пътуващи по политически причини, бежанци;
б) хора, пътуващи по политически/професионални причини – мигранти, членове
на въоръжените сили, дипломати, персонал от посолствата;
в) хора, пътуващи по политически/професионални причини – погранични работници, сезонни работници, куриери;
г) хора, изпратени в чужбина от своята компания или от своето правителство
като място на работа;
д) транзитно преминаващи хора и перманентни имигранти.
Видове туризъм
Видове туристически пътувания
Туристическото пътуване може да бъде организирано и проведено от различни
фирми и организации – частни, държавни, чрез международни хотелиерски вериги
или агенции, чрез интернет. Видът на транспортното средство може да бъде пешехо348
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ден туризъм, автотуризъм, воден, железопътен, туризъм със самолет или велотуризъм
и т.н. Продължителността на туристическото пътуване и пребиваване може да бъде
краткотраен, поделящ се на ежедневен (след работно време), еднодневен (излетен) без
регистрирана нощувка, крайноседмичен – в рамките на 2 почивни дни, дълготраен –
осъществява се по време на годишния отпуск. Сезонът за провеждане е целогодишен –
през цялата година или сезонен – само през определен сезон.
Видове средства за настаняване
а) клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
б) клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости,
стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;
Страната ни разполага със забележителни природни и културно-исторически
ресурси за развитие на селски, екотуризъм и културен туризъм. Това българско
наследство без съмнение предизвиква голям интерес у българските и чуждестранните
туристи. По данни от министерството на туризма за период юни-септември 2015 година (летен сезон) има спад от – 7.5% в броя на чуждестранните туристи, посетили
България през периода юни-септември 2015 г. спрямо същия период на 2014 г.; спад
от – 7.3% при посещенията с цел почивка и ваканция; спад от – 5.8% при посещенията
с цел гостуване. Приходите от туризма в текущата сметка на платежния баланс по
данни на БНБ за периода юни-август 2015 г. възлизат на 1 519.86 млн. евро, което е с – 7.4 %
по-малко в сравнение със същия период на 2014 г. Разходите на българските граждани
за пътувания в чужбина за периода юни-август 2015 г. са общо 323.95 млн. евро или с
9.8% повече спрямо 2014 г.
Чуждестранни туристи в България
През периода юни-септември 2015 г. България е посетена общо от 4 237 407
чуждестранни граждани (без транзитно преминалите). Техният брой е с – 7.5% помалко спрямо същия период на 2014.
Спад има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани
2 899 973 посещения и спад от – 7.3% (227 хил. посещения по-малко), и при посещенията с цел бизнес – 497 887 посещения и спад от – 20% (126 хил посещения по-малко).
Спад има и при посещенията с цел гостуване, като са реализирани 285 350 посещения и спад от – 5.8% (18 хил. посещения по-малко) .
Транзитно през страната се преминали 1 313 474 чужденци, което с 11% повече в
сравнение със същия период на предходната година (125 хил. посещения повече).

349

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

350

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Европейски съюз – основен туристически партньор
През периода юни-септември 2015 г. делът на страните от Европейския съюз
сред генериращите пазари за туризъм на България достига 62% и общ обем от
2 631 367 пътувания (спад от – 8.4%).
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Все повече чужденци предпочитат страната ни за ваканция. Чужденците, които
избират България за почивка, обикновено са така наречените ваканционни туристи.
Те отделят повече средства, имат по-специални изисквания към почивката и се подготвят повече за нея.
Приходи от туризъм (юни-август 2015 г.)
Приходите от туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ
за периода юни-август 2015 г. възлизат на 1 519.86 млн. евро, което е с – 7.4 % помалко в сравнение със същия период на 2014 г.
Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина за периода юниавгуст 2015 г. са общо 323.95 млн. евро или с 9.8% повече спрямо 2014 г.

Главна дирекция „Туристическа политика”
Министерство на туризма
По данни на НСИ 20.11.2015

Само 40% от българските граждани са пътували с туристическа цел през 2015 г.,
като повечето от тях са избрали местни курорти или забележителности. Това показва
национално представително изследване на компанията „Естат”, проведено по поръчка
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Българските туристи са
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били 2.51 млн., като най-активните от тях очаквано са от по-големи градове и с доходи около и над средните. Резултатите от изследването показват още, че похарчените
средства извън страната на ден са двойно повече от тези в България.
Според данните от проучването на „Естат” по-голямата част българските граждани са избрали туристическо пътуване в България – 28% от всички, а 8% са били както в страната, така и в чужбина. Най-активно пътуващите в България са хората, получаващи месечен доход над 500 лв., а в чужбина – над 700 лв. Традиционно по-дългите
почивки се правят през лятото – средно около шест дни, а през останалите сезони те
са между 2 и 4 дни.
Заключение
В България съществуват редица сериозни основания туризмът да бъде избран
като един от секторите, чрез които се представят и анализират проблемите на устойчивото развитие. България трябва да се фокусира върху културно-историческия туризъм – това е правилният фокус, който може да разкрие истинския потенциал на страната ни. Като страна с хилядолетна история и наследство, оставено от древни цивилизации, България има какво да предложи на своите гости, които имат интереси в областта на историята, културата, етнографията, религията, архитектурата и изкуството.
Въпреки че в момента съществуват значими проблеми, страната ни може да се превърне във водеща дестинация в областта на туризма.
Литература:
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Закон за Туризма
Туризъм без граници Конкурентно предимство в туризма
Национален статистически институт / http://www.nsi.bg/
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Българска асоциация на туристическите агенции http://www.batabg.org/
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ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕТО НА КРЕДИТНИЯ
РИСК – МОДЕЛ НА MERTON (1974)
Антонио Валентинов Дичев
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов

KEY ASPECTS OF CREDIT RISK MODELING - MODEL OF
MERTON (1974)
Antonio Valentinov Dichev

Abstract: Credit risk is aspects of banking activity that brings the most losses for financial
institutions. The paper studies few Bulgarian public companies and their probability of
default by means of the Merton (1974) model. Probability of default (PD) is main category
in the credit risk analysis. The analysis is based on methodology of known rating Moody’s
KMV company.
Key words: risk management, credit risk, Merton, Black-Scholes, KMV, probability of
default, expected default frequency
Световната финансова криза от 2007-2008 г. е израз на невъзможността на кредитополучатели да изплащат своите задължения и показател за поемане на прекомерен риск от страна на кредитните институции, чието проявление доведе до срив множество световни икономики. Мащабите на тази криза са огромни, а някои страни все
още не могат да преодолеят негативните последици, които тя предизвика. Всичко това
налага да се обърне съществено внимание на една от основните причини за възникването на кризата, кореняща се в кредитните институции. Във връзка с това, правилното
измерване на кредитиня риск и решенията свързани с него са основа на кредитния
процес и кредитната дейност, определена като водеща в дейността на банките, поради
значителния дял на доходите, които тя генерира.
Кредитният риск[1] е онзи аспект от банковата дейност, който носи най-много
загуби за финансовите институции. Той се свежда до вероятността кредитополучателя
да изпадне във финансово състояние непозволяващо издължаването му към своя кредитор. В съвременното банкиране изчисляването на кредитния риск става посредством различни методологии и подходи.
Измерването и оценката на този вид риск се извършва за отделните банкови сегменти, чрез прилагане на различни подходи. Подходът, който се използва за измерване на кредитния риск при физическите лица, известен като „скоринг система”[2] се
базира на определени показатели, разпределени в придаването на оценки (точки) на
определен набор от критерий, чиито сбор формира крайната оценка. Установяването
на кредитния риск при корпоративни клиенти е по-сложен процес, основаващ се на
база модели за изчисление на вероятността от неплатежоспособност на фирмата
1

Вж. Вътев, Ж. Анализ на банковата дейност. Авангард принт. 2016, с. 63
Вж. Димитрова, Т. Банково обслужване на икономическите агенти. АИ „Ценов“ Свищов.
2015. с. 245
2
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(Probability of default – PD или Expected default frequency – EDF). Често банките използват вътрешни модели, които за да бъдат прилагани се одобряват от централната
банка. Към момента само две банки В Република България използват свои вътрешни
модели и ги използват в процеса на кредитиране. Останалите банки прилагат общ модел за българската банкова система.
Като най-старият и представителен индекс за измерване състоянието на националното стопанство на Българска фондова борса, SOFIX[3] отразява котировките на
българските публични компании. Обект на анализ в настоящата разработка са част от
компаниите в този борсов индекс и по-конкретно тези опериращи в производствения
сектор. Основната цел пред автора е да дефинира и оцени с подходяща емпирична методология вероятността от неплатежоспособност на тези компании, които се дефинират като ключови за националната индустрия. Компаниите обект на изследване са
М+С Хидравлик АД, Софарма АД, Монбат АД и Неохим АД. Използваният подход в
настоящото изследване при установяване на EDF (PD) e модела на Merton (1974) и
Black-Scholes (1973), базиран на методологията за моделиране на кредитния риск на
компанията Moody’s|КMV(MKMV)[4].
През 1974 г. Merton предлага модел за оценка на кредитния риск на една компания характеризиращ собствения капитал на едно дружество като кол опция върху
неговите активи. Merton и Black-Scholes разработват модел, който предполага определени зависимости между кредитния риск и структурата на капитала на фирмата.
В модела се приема, че фирмата обект на анализ емитира два типа ценни книжа:
собствен капитал и дълг. Друго допускане в модела е, че компанията не разпределя
дивиденти на акционерите, а дългът се определя, като дисконтирана облигация, която
е обещана за плащане в период T. Ако по време на период T стойността на активите
на фирмата надхвърля поетия дълг, D, на кредиторите се изплаща дълга и акционерите получават остатъчната стойност на активите. Но ако стойността на активите е помалко от поетия дълг, кредиторите получават плащане, равно на стойността на активите, а акционерите не получават нищо.[5]
Принципът, логиката и основните моменти на модела на Merton са отразени на
Фигура 1.[6]

3

SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова
стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната
капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени
са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500
акционери. http://www.bse-sofia.bg/?page=SOFIX (Последно влизане: 28.03.2016г.)
4
Вж. Bohn, J. Crosbie, P. Modeling default risk., 2003
Електронен ресурс: http://www.macs.hw.ac.uk/~mcneil/F79CR/Crosbie_Bohn.pdf (Последно
влизане: 28.03.2016г.)
5
Вж. Hull, J. Merton’s Model, Credit Risk, and Volatility Skews. 2004, с. 2-5
Електронен ресурс:
http://www2.rotman.utoronto.ca/~hull/downloadablepublications/mertonsmodelandvolatilityskews.pdf
(Последно влизане: 28.03.2016г.)
6
Цит. произв., Bohn, J. Crosbie, P, p.13
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Фигура 1. Същност на модела за вероятност от неплатежоспособност (PD)

Логиката на модела се основава на бъдещата пазарна стойност на активите
(Market value assets) в определен бъдещ период (обикновено година), която в зависимост от това, каква волатилност има и колко далеч е тази стойност от точката на неплатежоспособност има различна вероятност от неплатежоспособност. Точката на неплатежоспособност се явява прага под, който падането стойността на активите на
компанията я дефинират като неплатежоспособна. Дистанцията до неплатежоспособност (Distance to default-DD) от своя страна е разстоянието от пазарната стойност на
активите в бъдещ момент до точката на неплатежоспособност. Колкото по-голяма е
тази дистанция толкова по-малка би следвало да бъде вероятността от неплатежоспособност. Основен проблем на този етап е сложността по определянето на дистанцията
до неплатежоспособност, пазарната стойност на активите и тяхната волатилност. Приносът на професор Robert Merton е в успешното моделиране на тази дистанция до неплатежоспособност, изразена чрез модела Black –Scholes.
Oldrich Vasicek и Stephen Kealhofer доразвиват разработката на Black-ScholesMerton относно разработването на модел за „вероятност от неплатежоспособност”
познат като Vasicek-Kealhofer (VK) модел. Моделът предполага, че фирменият
собствен капитал е постоянна опция и има точка на неплатежоспособност действаща
като абсорбираща бариера за стойността на фирмените активи. Когато стойността на
активите достигне точката на неплатежоспособност фирмата е предразположена към
фалит. Данните се използват за това да се извлече емпирично разпределение свързано
с разстоянието до фалит, което да служи за дефиниране на вероятността от неплатежоспособност. По този начин връзката между стойността на активите и задълженията
може да бъде установена без да се прибягва до значително по-сложен модел характеризиращ фирмените пасиви.[7]
MKMV имплементира VK модела, за да калкулира вероятността от неплатежоспособност през следващите години за фирма с публично търгуван капитал. Установяването на PD изисква цените на капитала и определени позиции от финансовия
отчет на компанията. Най-общо са налични три стъпки при дефинирането на PD за
определена компания: 1. Установяване стойността на активите и тяхната волатилност –
определя се от волатилността на пазарната стойност, изменчивостта на собствения капитал и счетоводната стойност на пасивите); 2. Калкулиране на разстоянието до неплатежоспособност – калкулира се от стойността на активите и тяхната волатилност
7

Цит.произв., Bohn, J. Crosbie, P., p.10
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(установени чрез първата стъпка) и счетоводната стойност на пасивите; 3. Калкулиране на вероятност от неплатежоспособност – определя се директно от дистанцията до
неплатежоспособност.[8]
В първия етап от процеса по дефиниране на PD за фирмата се събира необходимата информация и се правят няколко допускания. Нужен е период за който да се установи вероятността от неплатежоспособност, който обикновено е една година, но е
възможно, периода да е по-дълъг. В практиката на кредититирането и анализа на кредитните експозиции на корпоративните клиенти се прави преглед на финансовото
състояние по-често и изчислението на ЕDF, за повече от една година няма голямо
практическо приложение.
При събирането на историческа информация са необходими дневните котировки
на акциите на компанията, броя акции за предходната година и счетоводната стойнсот
на пасивите от финансовите отчети на компанията. Чрез тези данни се изчислява
пазарната стойност на собствения капитал на компанията (пазарната капитализация):
1

[9]

∗

Таблица 1. Пазарна капитализация
Пазарна капитализация към 31.12.2015 г.(в хил.лв.)
М+С Хидравлик АД
Софарма АД
Монбат АД
Неохим АД
29877
369346
312000
123162
Източник: финансови отчети; http://www.investing.com/ и изчисления на автора.
След установяването на пазарната капитализация за всеки от дните с налични
котировки следва да се изчисли нейното изменение и на база това да се установи волатилността на пазарната стойност на собствения капитал, която в последствие се
анюализира. Волатилността и нейното анюализиране се изразява както следва:
2
̅

[ 10]

(3)

√ ∗

[11]

, където:

σ – стандартното отклонение; n – периодите на наблюдение; хi – стойността на
изменението в пазарната капитализация към текущия период; ̅ – средноаритметичната стойност на изменението за целия период; n –борсовите сесии през годината.
Таблица 2. Стандартно отклонение и анюализирано стандартно отклонение
М+С Хидравлик АД
Софарма АД
Монбат АД
Неохим АД
0.05077700492
0.017881117
0.01530792324 0.04469632981
0.80285494156
0.282725287
0.24203951841 0.70671102625
Източник: http://www.investing.com/ и изчисления на автора.
В модела се използват анюализираните стойности на стандартното отклонение
като израз на волатилността. С изключително висока волатилност се характеризират
8

Цит.произв., Bohn, J. Crosbie, P., p.10
Вж. http://www.investopedia.com/articles/basics/03/031703.asp (Последно влизане: 28.03.2016 г.)
10
Вж. Пътев, Пл., Управление на портфейла. В. Търново, 2015, с.28
11
Вж. БИМА. Анализ и измерения на пертфейлното представяне при колективните инвестиционни схеми в България. 2011, с.2
9
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Неохим АД и М+С Хидравлик АД, което според методологията на прилагания модел
означава, че е твръде вероятно те да бъдат с най-високи вероятности от неплатежоспособност.
След установяване на стойността на пасивите от финансовия отчет и пазарната
стойност на собствения капитал се залага пазарната стойност на активите, която да е
максимално близо до тяхното ниво според модела, като след прилагане на оптимизационно уравнение се получава стойността, която на практика се използва в модела за
изчисление на PD. Допустимата стойността на активите се изразява по следния начин:
4

5

Е

[12]

, където:

VA – пазарна стойност на активите; VE – пазарна стойност на капитала на
фирмата; Lt – счетоводна стойност на фирмените пасиви; σЕ – анюализирано стандартно отклонение на капитала на фирмата; σA – анюализирано стандартно отклонение на активите на фирмата.
Таблица 3. Първоначални допускания
М+С Хидравлик АД Софарма АД
Монбат АД
Неохим АД
VA
39358
770533
388221
163680
(в хил.лв.)
0.6094552870
0.135521113
0.1945189203
0.5317691860
σAyear
Източник: финансови отчети; http://www.investing.com/ и изчисления на автора.
След намирането на пазарната стойност на фирмените активи моделът изисква
да се намери волатилността на активите, което става посредством изменчивостта на
пазарната стойност на капитала и вече намерената стойност на активите. Тъй като
волатилността на собствения капитал е функция на стойността на активите Jones
(1984)[13], това позволява да се изрази и стойността на волатилността на активите.
След преобразуване на следното уравнение се намира приблизителната волатилност
на активите, която се подлага на оптимизацията.
Логично е при връзката между волатилността на капитала и фирмените активи,
компаниите обект на анализ да имат подобно степенуване по отношение волатилността на техните активите. Изводът е, че М+С Хидравлик АД и Неохим АД отново имат
сравнително най-високите нива на волатилност.
Втората основна стъпка изисква изчислението на основата върху която се извежда вероятността от неплатежоспособност, а дистанцията до неплатежоспособност
(Distance to default – DD). Изчислението на DD се извършва на основата на известния
модел за оценка на европейски тип опции Black-Scholes, където се определя и основния принос на Merton. Важен момент е определяне на предполагаемата стойност на
безрискова доходност, която е нужна при изчислението на модела на Black-Scholes).
Всички компании обект на оценка оперират в условията на българска икономика и
държавно регулиране, въз основа на което като най-подходящ измерител за безрискова доходност се определя годишната доходност на десет годишните държавни
ценни книжа на Република България. Капиталът се изразява от модела като „цената
на опцията” (пазарната стойност на капитала), както следва:
12
13

Цит.произв., Bohn, J. Crosbie, P., p.10
Цит.произв., Hull, J., p.6
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1

2 , където:

N – нормалното разпределение ; Х – стойността на пасивите; е – Неперово число –
2,71828182845904; r – безрискова доходност. А d1 и d2 от модела се изразяват по
следния начин:
А

7

А

[14 ]

8

√

1

√

[15]

√

VA на практика изразява текуща цена на активите (тези за които е конструирана
опцията), Х според модела е цената на упражняване (Strike price) на опцията, или в
случая тази цена се явяват пасивите.
Таблица 4. Стойности на елементите от модела преди оптимизационната задача
М+С Хидравлик АД
Софарма АД
Монбат АД Неохим АД
30129.46
378625.04
313762.87
124147.96
VЕ(в хил.лв.)
0.793192
0.275796606
0.240680
0.699932
2.678676
5.056320132
8.586602
2.935404
d1
2.069221
4.920799019
8.392083
2.403635
d2(DD)
Източник: финансови отчети; http://www.investing.com/ и изчисления на автора.
Според първоначалните допускания за пазарната стойност на капитала и неговата волатилност (Вж. Таблица 1 и Таблица 2) и резултатите от модела за същите елементи (Вж. Таблица 5) се установява минимално отклонение. Оптимизационната
задача има за цел да настрои допусканията за стойността на активите и тяхната волатилност така, че да се изглади тази разлика (грешка). Оптимизационната задача минимизира грешката:
Е

1

9 Относителна грешка

Е

1

Оптимизационната задача може да се изрази така:
10 min

1

Е
Е

1

,

След оптимизирането, настъпват минимални промени. Така на практика посредством промяната на допусканията за , , техните стойности вече са резултат от
модела на Black-Scholes и по този начин като следствие от оптимизацията се установяват нови стойности за d1 и d2.

14
15

Вж. Пътев, Пл., Управление на портфейла. В. Търново, 2008, с.919
Цит. произв., Пътев, Пл., J., с.919
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Таблица 5. Оптимизирани стойности от модела на Black-Scholes-Merton
М+С Хидравлик АД Софарма АД
Монбат АД
Неохим АД
39102.06
761253.65
386458.11
162688.83
VA (в хил. лв.)
0.6159543836
0.13717259
0.1954062463 0.5359926404
σAyear
0.802855
0.282725
0.242040
0.706710
σEyear
29877.22
369345.45
311999.97
123162.19
VЕ(в хил. лв.)
2.646276
4.908758
8.525205
2.905146
d1
2.030322
4.771586
8.329798
2.369154
d2(DD)
Източник: финансови отчети; http://www.investing.com/ и изчисления на автора.
Стойностите, резултат от оптимизацията, са близки до първоначално допуснатите, но са коректни за елементите необходими на модела. Това прави възможно преминаването към последния етап по дефинирането на вероятността от неплатежоспособност на бизнес обекта. Акцентът пада върху стойностите на d1 и d2, които стойности
резултират тази на EDF. Както вече стана ясно, колкото по-голяма е дистанцията до
неплатежоспособност, толкова е по-малка PD стойността, между двете променливи
съществува обратна зависимост. От данните на Таблица 6 може да се очаква, че наймалка PD стойност ще има бъде Монбат АД, а с най-висока ще бъде М+С Хидравлик
АД.
Третият основен етап настъпва след изчисленията за DD, който изисква да се
установи станадртното разпределение на отрицателната стойност на дистанцията до
неплатежоспособност, което реално представлява вероятността от неплатежоспособност на фирмата. Тази логика може да се обясни с Фигура 1, а PD се представя така:
12

[16]

Таблица 6. Вероятност от неплатежоспособност (PD, EDF)
М+С Хидравлик АД
Софарма АД
2.116193447698%
0.0000913905%
PD
Източник: изчисления на автора.

Монбат АД
0.000000000000004%

Неохим АД
0.891441946%

Стойностите представени чрез Табица 7 потвърждават очакванията, според
които най-висока вероятност от неплатежоспособност е налице при М+С Хидравлик
АД, следвана от Неохим АД, Софарма АД и Монбат АД. Въпреки, че капиталова
структура на компанията е относително оптимална за спецификите на нейната дейност, волатилността на активите се определя като решаващ фактор, което я прави найуязвима.
В заключение може да се констатира, че компаниите обект на преглед и оценка
по методологията на Moody’s К-M-V имат ниски стойности на EDF и не могат да се
класифицират като твърде рискови към края на 2015 г. Въпреки чувствително и неколкократно по-високите стойности на М+С Хидравлик АД и Неохим АД те са все
още далеч от опасност според приложения модел. Трябва да се отбележи, че споменатата волатилност като решаващ фактор в случая е резултат от борсовите котировки на
акциите на компаниите. При изчислението на други показатели, основаващи се на методологии съдържащи в себе си само счетоводна информация би дало коренно раз-

16

Цит.произв., Bohn, J. Crosbie, P, J., p.18
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лични резултати[17]. Важен момент при икономическото и финансово тълкуване на
стойностите на PD е отрасловата принадлежност на компаниите, икономическия цикъл, пазарна конюнктура, типове бизнес, контрагенти и други фактори.
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Вж. повече Angelov G. Options for modelling the financial viability of sofix companies in the postcrisis years. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса
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АНАЛИЗ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА БАНКОВИЯ ПАЗАР
В БЪЛГАРИЯ
Антонио Валентинов Дичев
Стопанска академия „Д.А.Ценов” – гр. Свищов

ANALYSIS CONCENTRATION OF BANKING MARKET IN
BULGARIA
Antonio Valentinov Dichev

Abstract: Market concentration has a significant role in the expectations of the banking
sector, regarding possible consolidation and change in the banking market, its products and
participants. The paper studies the banking market in Bulgaria by means of the HerfindahlHirschman Index (HHI) and the concentration ratio (CR).
Key words: banking market, concentration, market environment, banking system
Банковият сектор е важен стълб от социално-икономическия живот, а ролята на
банките като разпределители на финансов ресурс налага необходимостта от осъществяване на непрекъснато наблюдение и контрол на тяхната дейност. Във връзка с това,
стабилната и правилно функционираща банкова система сe определя като важна предпоставка за поддържане благосъстоянието на националната икономика. Пороците в
икономическата среда и по-конкретно в банковата система в повечето случаи са причинени от лоши практики на банковите институции и недостатъчен и ефективен надзор. Освен посочени съществуват и редица социални, пазарни, политически и други
фактори, които също оказват известен негативен ефект върху банките и икономиката
като цяло. Въпреки че представените проблеми са обект на широк обществен интерес
и са често дискутирани в научните среди, съществуват отделни аспекти от тях, които
остават в сянка. Поради това, фокусът на настоящата разработка е насочен към изследване нивото на концентрация на банковия пазар у нас. Последните години са изключително динамични по отношение на банковата ни система и нейната структура, а
наблюдавания процес на консолидация поражда необходимостта от анализ на конкурентостта на банковия пазар.
Пазарът на банките в България към края на 2015 г. е разпределен между 22 банки и 6 клона на чуждестранни банки. Банковата система е обособена в три групи, като
към първа група се отнасят 5-те най-големи кредитни институции по отношение на
размера на управляваните активи. Във втора група са включени останалите банки
подредени по същия признак, а в трета група са обособени клоновете на чуждестранни банки опериращи у нас1. Като обект на настоящата разработка се определя българската банкова система, а целта която си поставя авторът е да изследва и анализира нивото на концентрация и конкурентност на банковия сектор в България за периода
1

Разпределението е изготвено и представено от Управление „Банков надзор“ на БНБ и се
отнася към края на 2015 г. http://bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCI
FinansReports/BSCIFRBankingSystem/BS_201512_BG
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2009-2015 г. Използваният подход при оценката на концентрацията на пазара е динамичен анализ посредством индекс на Херфиндал-Хиршман(HHI) и коефициент на
концентрация(CR).
Индекса на Херфиндал-Хиршман (HHI) е най-известният метод за установяване
на конкурентността на пазара. Неговата методология се състои в сумата от повдигнатите на квадрат пазарни дялове на всички участници на определен пазар. Методологията на подхода е лесно приложима при наличието на достатъчно и качествена
информация.
[2]

1

, където:

Si – представя пазарния дял на фирма i при n на брой фирми;
N – брой на банките, притежаващи съответните пазарни дялове.
Получената стойност на индекса НHI дава възможност за оценка на концентрацията на съответният пазар, като стойностите варират в диапазон от 1 до 10 000. Регистрирана стойност на индекса около 1 характеризира пазара, като наситен с много
фирми, които заемат малък пазарен дял, а при величина от 10 000 е налице монопол с
един участник с пазарен дял от 100%. По-подробно референтните стойности резултат
от приложението на метода са представени в Таблица 1.
Таблица 1. Класификация на стойностите
на индекса на Херфиндал-Хиршман
Стойности

Степен на конкурентност
нормален конкурентен пазар с ниско ниво
на концентрация
сравнително конкурентен пазар със средно ниво
на концентрация
слабо конкурентен пазар с високо ниво
на концентрация

под 1000
от 1000 до 2000
при стойности на НHI
над 2000. [3]

Освен представения индекс на Херфиндал-Хиршман широко приложение намира и анализът базиран на коефициента на концентрация.. Методологията му изисква
използването на пазарния дял на първите четири или три пазарни участници – продавачи. Коефициента се определя по следния начин:
[4]

2

,

където:

k – броят на участниците с най-голям пазарен дял; обикновено k = 3 или k = 4.

2

Вж. Вътев, Ж. Анализ на банковата дейност. Авангард принт. 2016, с. 49
Вж. Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и
критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара. 2012, с. 6-7
http://www.crc.bg/files/_bg/Metodika_2012_DV.pdf (Последен достъп: 28.03.2016 г.)
4
Пак там, с. 6-7
3
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Референтните стойности за СR3 и СR4 на съответният пазар може да се дефинират според класификацията в Таблица 2.
Таблица 2. Класификация на стойностите
на коефициента на концентрация
Стойности
при СR3 по-малък от 40 и СR4
по-малък от 50

Степен на конкурентност
нормален конкурентен пазар с
ниско ниво на концентрация
сравнително конкурентен пазар със
средно ниво на концентрация
слабо конкурентен пазар с високо
ниво на концентрация

СR3 от 40 до 70 и на СR4 от 50 до 85
при стойности на СR3 над 70 и на СR4
над 85. [5]

С цел обстоятелствен анализ в настоящата разработка оценката на концентрацията в българската банкова система се базира и да двата измерителя. Поради чувствителната разлика в пазарните дялове между първите три и следващата банка от първа
група, спрямо стойността на управляваните от тях активи, анализът се фокусира върху трите най-големи банки в България. Друг важен фактор обосноваващ избора на
банките е сравнително малкият пазар на банкови услуги в нашата страна.
Таблица 3. Динамика в концентрацията на активите
и отпуснатите кредити и аванси
Година
Активи
HHI Кредити и
аванси
Активи
CR Кредити и
аванси

2009
839

2010
777

2011
754

2012
729

2013
721

2014
827

2015
920

860

822

807

822

809

943

970

40.09% 37.03% 35.39% 34.33% 33.89% 39.31% 42.44%
40.96% 38.87% 37.97% 36.83% 36.61% 42.99% 43.04%

Източник: БНБ и изчисления на автора.
Стойностите за концентрация на банковия пазар в България, касаещи активите,
според индекса на Херфиндал-Хиршман са между 721 и 920. Своята най-ниска стойност измерителят отбелязва през 2013 г., след което се отчита по-силна концентрация
на пазара. Сходни са и стойностите според коефициента на концентрация, между
33.89% и 42.44%. Съгласно методологията на HHI пазара се дефинира като „нормален
конкурентен пазар с ниско ниво на концентрация”, от гледна точка на управляваните
активи. А според CR той е такъв в периода 2010-2014 г., след което преминава към
„сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация”.
Отпуснатите кредити обикновено представляват относително най-големия дял
от активите на банките. Кредитирането у нас регистрира концентрация по-висока от
тази тази на активите със стойности в диапазона 809 – 970 (HHI) и 36.61% – 43.04%
5

Вж. Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и
критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара. 2012, с.6-7
Електронен ресурс:http://www.crc.bg/files/_bg/Metodika_2012_DV.pdf (Последно влизане:
28.03.2016 г.)
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(CR). Кредитите също бележат своята най-ниска концентрация през 2013 г., когато
най-ниски стойности отбелязват и активите. Според методологическите съгласно
индекса на Херфиндал-Хиршман те се дефинират като „нормален конкурентен пазар
с ниско ниво на концентрация”. Подобна е ситуацията и при концентрацията на активите след 2013 г., пазара характеризиран от коефициента на концентрация е „сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация”. Динамиката в нивото
на концентрация на управляваните активи и отпуснатите кредити от банките имат
своето логическо обяснение и то е обвързано с наблюдаваната консолидация в нашата
банкова система. След 2013 г. редица банки се сливат с други по-малки и по този
начин съсредоточават повече ресурс в по-малко на брой кредитни институции, а фалита на „Корпоративна търговска банка” АД засили тази тенденция, предвид относително големия пазарен дял, който тя заемаше.
Таблица 4. Динамика в концентрацията на отпуснатите кредити
и аванси по сегменти
Година
2009
2010 2011 2012
2013
2014
800
833
925
Предприятия
769
760
760
Експозиции на
1463
1481 1477 1385
1334
1325
дребно
HHI Жилищни ипотечни
1455
1470 1474 1430
1397
1368
кредити
Потребителски
1353
1365
1539
1574 1570 1422
кредити
Предприятия
33.3% 32.0% 29.7% 32.7% 33.4% 40.7%
Експозиции на
56.7% 57.0% 56.6% 45.9% 45.0% 46.4%
дребно
CR Жилищни ипотечни
58.9% 59.3% 59.3% 48.4% 47.8% 49.6%
кредити
Потребителски
54.7% 54.8% 53.8% 43.2% 42.2% 43.2%
кредити

2015
926
1312
1313
1399
39.8%
46.8%
48.1%
42.9%

Източник: БНБ и изчисления на автора.
Основен приходоизточник в банковата дейност са отпуснатите кредити, което
предопределя и високата конкуренция този сегмент. Кредитирането при корпоративните клиенти се характеризира с висока конкурентност за периода на перглед и регистрира стойности характеризиращи го като “нормален конкурентен пазар с ниско
ниво на концентрация”. Засилващата се концентрация след 2011 г. доближава пазара
на корпоративни кредити до пазар със средни нива на концентрация. Предвид процесите на концентриране, продължаващи към днешна дата, се очаква сегмента да премине в категория на пазар с по-ниска конкурентност.
Показателят HHI за експозициите на дребно се движи между 1312 и 1477, за периода на преглед, а коефициента на концентрация възлиза на 45.02% и 57.02%. От
своя страна пазарът на дребно се състой от две големи основни групи кредити. Едната
е на потребителските кредити с индекс вариращ между 1399 и 1570 и коефициент в
рамките на 42.17% - 54.75%. Другата група, на жилищните ипотечни кредити, e със
стойности на концентрация е в дипазона 1313 - 1455(HHI) и 47.78% - 59.29%(CR).
Потребителското кредитиране и неговите сегменти според двата метода на установяване на конкурентност се класифицират като „сравнително конкурентен пазар със
средно ниво на концентрация”. Установената тенденция, подобно на цялата стойност
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на активите се характеризира със спад до 2010 г. и последваща консолидация.
Тенденцията след 2013 г. вероятно е следствие на повишеното кредитиране на дребно
през последните две години и понижените лихвени нива.6
Таблица 5. Динамика в концентрацията на привлечените средства
по сегменти
Година
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Привлечени
833
758
735
714
708
809
средства
Институции,
789
759
730
788
736
894
HHI различни от
кредитни
Граждани и
998
941
918
882
866
939
домакинства
Привлечени
39.6% 35.9% 34.2% 33.7% 33.3% 38.9%
средства
Институции,
32.4% 30.9% 28.7% 29.9% 30.7% 38.2%
CR различни от
кредитни
Граждани и
42.1% 39.2% 37.3% 39.8% 38.0% 42.6%
домакинства

2015
911
1083
975
42.3%
40.0%
44.8%

Източник: БНБ и изчисления на автора.
Привлечените средства на банките са важен и основен източник за финансиране
на отпусканите кредити. Коректно е да се отбележи, че сходната динамика в концентрацията на привлечените средства и активите на банковата система у нас е съвсем
нормална и се обусловя от особеността на банковия финансов баланс, който се характеризира с изключително ниски нива на собствено финансиране и високи обеми на
привлечени средства (спрямо фирмите). Стойностите на пазарната концентрация се
движат между 708 и 911, според HHI, и в рамките на 33.26% и 42.31%, според
коефициента на концентрация. Пазарът е определен като “нормален конкурентен
пазар с ниско ниво на концентрация” съгласно HHI, а според коефициента CR през
2015 г. той преминава към “сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация”. В края на периода индекса на Херфиндал-Хиршман се намира на границата с преминаването в категория с по-висока концентрация.
При банкирането с граждани и домакинства концентрацията според HHI варира
от 866 до 998, а коефициента между 37.34% и 44.81%. Най-ниската концентрация е
отчетена на пазара на привлечените средства от граждани и домакниства достигната
през 2013 г. според HHI и 2011 г. според CR. В последните години подобно на останалите сегменти се наблюдава тенденция към засилване на концентрацията на пазара, за
което свидетелства и преминаването на пазара към “сравнително конкурентнен със
6

Подробни изследвания относно тенденциите при развитието на кредитирането на дребно от
българските банки и лихвените проценти в банковата практика са представени от Маринов, И.
Банковият потребителски кредит - компонент на бизнес сегмента "Банкиране на дребно".
Народностопански архив, 2014, бр. 3, с. 82-100 и Ангелов, Г. Тенденции в развитието на
лихвените проценти в българската банкова практика (2010–2014). Европейски практики и
национални рефлексии в планирането: Международна юбилейна научно-практическа
конференция: Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015 г., с. 295-302
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средно ниво на концентрация”, според CR през 2015 г. и очаквания за същата тенденция при HHI, който макар и все още в най-благоприятната категория от гледна
точка на конкурентността е съвсем близо до по-горната степен на концентрация.
При институциите и фирмите концентрацията за периода се движи между 730 и
1083 (HHI) и от 28.68 до 40.01% (CR), като в периода 2013-2015 г. концентрацията се
засилва чувствително. И двата метода определят пазара през 2015 г. като „сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация”, като следствие от силното
намаление на конкурентността.
При анализ на пазарната концентрация и конкурентнция на банки и банковата
система не е коректно да се отчита благоприятно силата конкуренция и концентрация,
без да се вземен под внимание и влиянието на различни фактори и особености при
кредитните институции. Тяхната значимост за националното стопанството ги превръща в обект на надзор и изследвания, а редица анализи обвързват динамиката в пазарната концентрация на банките с тяхната стабилност. Различните разбирания за проблема показват и отстояват различни мнения и тези. Така според различните възгледи
наличието на множество банки с малък размер, според активите, прави банковата система по-податлива на кризи отколкото такива при които са налице няколко по-големи
банки Allen и Gale (2000, 2003). От своя страна привържениците на неконцентрираните банкови пазари смятат, че наличието на пазар, разпределен между по-малко на
брой и по-големи по размер банки не е толкова стабилен, колкото този разпределен
между по-малки банки.[7]
На база показателите за измерване на пазарен дял по отделни аспекти от банковата дейност може да се заключи, че банковият пазар в България не е твърде концентриран и се наблюдава тенденция по консолидация относно повечето сегменти и страни от банковата дейност. Това може да се подкрепи с данните на ЕЦБ и нейния
преглед за банковата структура за страните от ЕС.8 Сравнен с банковите пазари в тези
страни, пазарът в България не е прекомерно концентриран, а е на равнища изключващи определянето му като твърде диверсифициран или концентриран пазар.
Сложността на определянето на нивото на концентрация според данните произтича от факта, че различните страни и пазари не са еквивалентни по отношение на условия, среда и фактори. В анализа и прегледа на данните не са отчетени редица фактори, имащи пряко влияние върху концентрацията на банковия пазар. Едни от тези
фактори са нивото на развитие на банковата система, бизнес процесите, които протичат в нея, типът на разглежданите кредитни институции, сектор от банкирането, политически, социални, демографски и други фактори. Факт е обаче, че в последните години се наблюдават усилени темпове и индикации за концентрация на банковия сектор. За това свидетелства преструктурирането на някои банки посредством закриване
на клонове и офиси, сливането с други банки и други подобни процеси. Затова до колко конкурентна е банковата система у нас значение оказва и локалния анализ – по населени места. Основните два извода за България относно банковия пазар са, че системата е с тенденция към повишаване на концентрацията и към момента тя е със средно
ниво на концентрация, клонящо към слабо такова предвид условията на пазарната
среда.

7

Вж. Beck, T. Bank concentration and crises. 2003 http://www.nber.org/papers/w9921.pdf
Вж. ECB, Banking structures report. 2014 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
bankingstructuresreport201410.en.pdf (Последно влизане: 28.03.2016 г.)
8
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ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ВЪЗХОД НА КИТАЙ (1978 – 2015)
Христо Иванов Косев
Бургаски свободен университет

CHINA’S ECONOMIC RISE (1978 – 2015)
Hristo Ivanov Kosev
Burgas Free University
Увод
Ролята на Китай в икономиката за последните 35 години стана огромна. Китай е
вече на първо място дори преди САЩ по брутен вътрешен продукт (измерен по
паритет на покупателната способност), докато само преди няколко десетилетия е
сравняван с едни от най бедните държави в света. Това е свидетелство за огромния
ръст на производството (постигнат с реформи, започнали през 1978 г.), продължаващ
благодарение на огромното количество евтина работна сила, което е предпоставка за
превръщането на страната в световна работилница, както и на работещата смесица от две различни системи (от една страна Китайската
Народна Република, а от друга –
Хонг Конг и Макао). Малко са местата на планетата без китайски стоки, чието производство продължава
да се увеличава. Поради това и в
САЩ става все по-силно настроението срещу глобализацията, засилват се страховете от икономически
конфликт с Китай, възвръща се като
че ли духът на протекционизма,
доскоро отхвърлян от преобладаващия неолиберализъм. А в Европа,
чийто търговски дефицит с Китай
бързо нараства, се появяват притеснения и се търсят решения срещу
настъплението на китайската икономика. Вследствие на концентрацията на световното производство в една страна произтичат множество проблеми за
околната среда и природата, а оттам и за нормалния начин на живот в китайските
мегаполиси. Освен този проблем, икономическият бум на китайската икономика води
и до голяма диференциация в доходите. Облагодетелствани са главно крайбрежните
градове за сметка на тези от вътрешността на страната. Стойността на индекса на
Джини за разпределение на доходите за Китай е 0.474 за 2012 г., като достига своя
връх от 0.491 през 2008 г. Но някои скептици твърдят, че реалните стойности са дори
по-високи.
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Кратка икономическа история
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12,274.9
3.8
новяване на специ6,593.0
6.2
13,093.7
3.3
ални икономичес- 2005
ки зони и въвежда- 2006
7,657.1
6.1
13,855.9
2.7
не на пазарни сти- 2007
8,974.1
6.0
14,477.6
1.8
мули в държавни 2008
10,031.7
6.1
14,718.6
-0.3
компании. Освен 2009
11,037.9
6.2
14,418.7
-2.8
това, Китай започ2010
12,357.0
6.3
14,964.4
2.5
ва да участва в
2011
13,810.3
6.4
15,517.9
1.6
глобалната иконо2012
15,154.3
6.5
16,155.3
2.2
мика с присъеди16,585.0
6.6
16,663.2
1.5
няването на стра- 2013
18,088.1
6.7
17,348.1
2.4
ната към Между- 2014
19,510.0
6.8
17,968.2
2.6
народния валутен 2015
фонд (МВФ) и
Световната банка (СБ).
Когато през 90-те години на ХХ век Дзян Дзъмин идва на власт, повечето от
държавните дружества, с изключение на големите монополи, се приватизират или
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ликвидират, като по този начин се разширява ролята на частния сектор в икономиката
с цената на милиони безработни. Също така се слага край на държавното планиране и
се премахват някои търговски бариери.
Смяната на лидерството през 2002 г. (Ху Дзинтао) води до нови приоритети: намаляване на различията в доходите между крайбрежните градове и тези във вътрешността на страната. Увеличават се субсидиите, намаляват се селскостопанските данъци, забавя се приватизацията на държавни активи и се насърчава социалното благосъстояние. Световната финансова криза от 2008 г. засяга и Китай. Тя принуждава
властите да въведат агресивен пакет от стимули и да провеждат активна парична политика. Сегашното правителство предприема реформи в опит да осигури модел на
устойчиво развитие.
Формулата „една държава, две системи“
Уникална е китайската формула „една държава, две системи“, която улеснява
безпроблемната интеграция на коренно различните системи на Макао и Хонг Конг и
използването на техните огромни възможности за развитието на китайската икономика. Първоначално оттам идват значителни ресурси, а известно е, че Хонг Конг е седмото по своя стокооборот морско пристанище и най-голям финансов център в Азия.
Неговите валутни резерви само през 2000 г. са около 100 млрд. американски долара.
Около половината от външнотърговския стокооборот и от валутните плащания на
Китай преди обединяването с Хонг Конг минава през него. За да напасне своята икономика с икономиката на Хонг Конг по формулата „една държава, две системи“, в
продължение на едно десетилетие преди обединението Китай планово, бавно и плавно
снижава курса на юана към американския долар и го изравнява със съотношението
между хонгконгския и американския долар. Самият хонгконгския долар е обвързан с
американския долар, заедно с него плава устойчиво на международните пазари. Такава обвързаност се постига и между китайския юан, от една страна, и американския долар, от друга страна. Така от 1995 г. се стига до приблизително равенство – за 100
хонгконгския долара китайците дават 106-108 свои народни юана. По този начин се
получава стабилно финансово обвързване на континентален Китай с особения административен район Хонг Конг. И юанът, и хонгконгския долар са ефективно защитени
и не могат да бъдат срутени отвън с активната позиция на валутни спекуланти или по
идеята на една или друга държава. Причина за това е фактът, че курсът на юана се определя не от пазарното търсене на валутата, т.е. от тези, които биха искали да изнасят
капитал или да обменят юани за долари, а от вътрешните цени на основните видове
суровини и полуфабрикати, чието производство почти изцяло се намира в ръцете на
държавата. От своя страна хонгконгския долар като заместител на юана на външните
пазари е свръхстабилна валута, чиито котировки са подобни на златен стандарт. Така
Китай може да маневрира чрез две валутни системи и да води самостоятелни
действия в свой интерес на световните финансови пазари.
Търговска структура
Китай преживява растеж на търговията през последните десетилетия, и особено
след присъединяването си към Световната търговска организация през 2001 г. Като
икономика силно интегрирана в световната търговска система, страната се възползва
от сериозното подобрение в своите условия на търговия оттогава насам. Въпреки това, световната икономическа криза от 2008-2009 г. води до намаляване на промишленото производство, което поставя в застой търговския сектор. Също така Китай участва и в няколко двустранни и многостранни търговски споразумения, които отварят
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нови пазари. Споразумение за свободна търговия (FTA) между Китай и страните от
АСЕАН влиза в сила през януари 2010 г., с което се създава третата по големина зона
за свободна търговия в света по отношение на номиналния БВП. Китай също установява договори за свободна търговия с държави като Чили, Коста Рика, Пакистан,
Перу, Нова Зеландия, Тайланд и Сингапур. Освен това, предстоят и други такива,
които са в процес на преговори: с Австралия, Япония, Корея и Норвегия.
Износ

Електрониката и други видове машини съставят около 55% от износа, облеклата –
около 13% и около 7% – строителните материали и оборудване. Продажбите за Азия
представляват над 40% от общите доставки, докато тези към Северна Америка и
Европа имат експортен дял съответно от 24% и 23%. Въпреки че износът към Африка
и Южна Америка се разширява бързо, той представлява само 8%. Докато износът
търпи рязко свиване през 2009 г., което се дължи на спад в световното търсене, през
2010 г. и 2011 г. той се връща на обичайните си равнища от годините преди финансовата криза, започнала през 2008 г. През 2012 г. и 2013 г., ръстът на износа е средно
7.8%. В номинално изражение, износът на стоки нараства от само 267 млрд. щатски
долара през 2001 г. до 2,2 трлн. щатски долара през 2013 г., което представлява среден
годишен ръст от 20.2%.
Внос

За снабдяването на фабрики и поддържането на бързото развитие на Китай, вносът в страната се състои от широка гама от стоки, като най-голям дял имат петролът,
желязната и медната руда, както и зърнените култури. Покачващото се търсене на суровини тласка цените им към повишаване в световен мащаб през последните години,
като по този начин спомага за подобряване на състоянието на много от развиващите
се страни и икономики, разчитащи на стоковия износ. Доставките на вноса в Китай са
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доминирани основно от азиатските страни, с комбиниран дял от почти 50 % от общия
внос. На покупките от Европа и Северна Америка се падат съответно 17% и 10%. Като основен глобален купувач на стоки, покупките от Африка, Австралия, Близкия
изток и Южна Америка се увеличават значително през последното десетилетие и днес
представляват общо като дял около 23% от вноса. Паралелно с главоломно растящия
износ, ръстът на вноса на реални стоки и услуги нараства в периода 2002-2008 г., като
средно годишното нарастване е от 24,4%. Вносът се свива през 2009 г. в резултат на
глобалната криза, но бързо се съвзема през 2010 г. и 2011 г. В периода 2012-2013 г.
вносът отчита скромен ръст от 7,2%. В номинално изражение вносът на стоки се увеличава повече от осем пъти в периода 2001-2013 г., като нараства от 244.0 млрд.
щатски долара през 2001 г. до 2.0 трлн. щатски долара през 2013 г.
Валута
Преди 1980 г. обменният курс на юана е изкуствено фиксиран на малко под 2.5
за долар. Той обаче не отразява правилно паритета на покупателната способност.
Малките девалвации от 1984 г. нататък са недостатъчни, за да се предотврати развитието на черен пазар. В USD/CHY
същото време на чужденците, посещаващи Китай, се из- 1980
1,5
дава отделна валута (обменни валутни сертификати), която
1981
1,7
се ползва само в ограничен тираж, докато юанът се ползва
1982
1,89
само от домакинствата. Организации, включително чуждестранни инвестиционни предприятия, с помощта на голе- 1983
1,98
ми количества чужда валута, имат възможност да провеж- 1984
2,32
дат ограничени сделки в суап центрове, където обменният
2,93
курс е по-нисък от официалния фиксиран курс. През 1994 г. 1985
3,45
валутата е ефективно девалвирана, когато официалните и 1986
суаповите курсове се обединяват.
1987
3,72
От 1995 г. до 2005 г. Китай запазва своята валута 1988
3,72
фиксирана спрямо американския долар на около 8.28 CNY
1989
3,76
за 1 USD. Такъв е случаят до 2005 г., когато Китай преми4,78
нава към управляванo плaване на валутата, за да се улесни 1990
контролираното поскъпване на юана. Въпреки това, в ре- 1991
5,32
зултат на световната финансова криза, Китай фиксира 1992
5,51
своята валута към щатския долар на 6.82 CNY за 1 USD от
5,76
юни 2008 г. до юни 2010 г. През 2010 г. Китайската народ- 1993
8,62
на банка позволява на юана да се търгува по-гъвкаво. До- 1994
като китайският юан е свободно конвертируема валута по
текущата сметка, тя остава строго регламентирана в капиталовата сметка. Китайските
власти изразяват готовност да позволят на юана да бъде напълно конвертируема валута в близко бъдеще.
Китайските власти постепенно увеличават използването на валутата в други части на света с цел насърчаване превръщането на юана в световна валута. Въпреки че
процесът далеч не е завършен, Китай вече е създал търговски споразумения с определени страни и е започнал поредица от споразумения валутен суап с повече от 20 централни банки. В допълнение, Китай бързо се разраства като офшорен пазар на юана.
Отварянето на капиталовия пазар на страната ще бъде решаваща стъпка в пътуването
на юана, за да се превърне той в основна резервна валута. През ноември 2015 г. МВФ
включва юана в кошницата от резервни валути, използвана за изчисляване на стойността на специалните права на тираж (СПТ). От 1 октомври 2016 г. юанът, заедно с
долара, еврото, японската йена и британската лира са валутите, които ще определят
стойността на СПТ.
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Отношенията Китай – САЩ
Един от ключовите фактори за успеха на ускорената реформа в Китай е реализирането на експортно ориентиран икономически растеж благодарение на много по-ниската цена на труда. А политиката на „отворени врати” и огромният американски пазар
за китайски стоки е предпоставка за стимулирането му. Разчита се на откритите пазари на САЩ, които са най-големият вносител на стоки. Стимулира се износът, като се
ползва свръхпотреблението на стоки в страните от капиталистическия център, при съобразяване с тамошния потребител, като стоките са произведени при много по-ниска
цена на работната сила. Така се печели от гигантския дисбаланс между износа и вноса, който през 2007 г. се изразява в това, че търговският дефицит на ЕС с Китай нараства всеки час с 15 млн. евро и достига през 2007 г. около 170 млрд. евро. Още поголям е той със САЩ, като през 2006 г. достигна рекордната сума от 233 млрд. долара.
Търговският излишък на Китай само през първите пет месеца на 2007 г. е
85,72 млрд. долара, което е с 83% повече от същия период през 2006 г. Курсът на
юана към долара е фиксиран, държавата изкуствено задържа доходи и цени и прави
бум на износа, натрупвайки все по-големи доларови капитали.
Средното заплащане на китайския индустриален работник е 25 пъти по-ниско,
отколкото на американския, и тази огромна разлика рязко поевтинява китайските
стоки, изнасяни за САЩ. Китайската икономика по този начин е силно обвързана с
американската, в която има силен дефицит по текущата сметка и бюджетен дефицит,
който се финансира в значителна степен от Китай. От спестените от положителния
търговски баланс със САЩ долари Китай купува американски дългови ценни книжа и
така финансира американския дефицит, поддържайки изкуствено стабилността на
американската икономика.
Китай все още има резерв от около 200 млн. души, които предстои да се интегрират в световния пазар на труда, а произведените от тях стоки ще продължават да заливат американския и европейския пазари, за да служат на ускореното му развитие.
Китай успява да използва предимството на огромния трудов резерв на пазара на труда, който се превръща в създател на стоки за глобалната, а не за националната икономика, както е при индустриалните модели на догонващо развитие в условията на държавен социализъм от съветски тип.
Възниква ситуация на засилваща се взаимна зависимост между американската и
китайската икономика, която въпреки нарастващите в САЩ страхове от възхода на
китайската мощ води до продължаване и заздравяване на връзката между двете страни. От една страна, евтините китайски стоки подобряват жизнения стандарт на голяма
част от бедните американци и американците от долната средна класа, като се има
предвид, че техните доходи се задържат в общи линии такива, каквито са били преди
четвърт век. Оценките са, че американците с по-нисък жизнен стандарт са го повишили с 5–10% поради възможността да купуват китайски стоки, а като цяло това допринася за ниската инфлация и за избягване на рисковете на бизнес циклите.
От друга страна, оцеляването на американската икономика в много висока степен зависи от готовността на Китай да финансира американския бюджетен дефицит,
купувайки ценни книжа, а ускореното развитие на Китай залага твърде много на
отвореността на международните пазари и особено на САЩ и все повече и на Европейския съюз.
Екологични проблеми
Все пак тежката индустриализация и многобройността на населението създават
множество природни проблеми за Китай. Последните изследвания показват, че замърсяването в Китай убива повече от 1,5 милиона души всяка година (4400 всеки ден),
като това са 17% от смъртните случаи за страната.
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Замърсяването на въздуха е голям проблем и представлява опасност за публичното здраве. Вследствие интензивното използване на въглища във въздуха се натрупват фини частици, много от които са причинители на астма, бронхит, хронични заболявания и затруднения при дишането. Също така Китай е на първо място в света по
емисии на въглероден диоксид. В опит да се понижи замърсяването на въздуха, китайското правителство решава да наложи по-строги мерки след рекордните нива на замърсяване на въздуха през 2012 и 2013 г. Правителството също има план за справяне
с проблемите на замърсяването на въздуха чрез намаляване използването на въглища,
затваряне на замърсяващите околната среда заводи и преминаване към по-екологични
източници на енергия. През последните години Китай затваря 84 000 малки предприятия със силно замърсяващо производство, в над 90% от 23 800-те промишлени
предприятия са премахнати основните замърсители. В резултат на това степента на
замърсяване по главното течение на река Хуанхъ видимо е намаляла, както и на
Ханхъ и Ляохъ. В няколко контролирани области общото количество на емисиите на
серен диоксид е силно намаляло, областта на разпространение и честотата на киселинните дъждове постоянно намалява нивото си.
Работата по подобряването на качеството на въздуха в Пекин също дава своите
резултати. Напредва и работата по борбата със замърсяването в Бохайско море. В опитите си да се справи със замърсяването на въздуха, северната китайска провинция
Хъбей, където се произвежда най-много стомана в Китай, ще спре до края на 2020 г.
производствени мощности за 86 млн. тона стомана, около 1/3 от сегашния капацитет в
провинцията. Правителството на Хъбей обявява, че целта му е да изведе от експлоатация мощности за производство на 60 млн. тона стомана преди 2017 г. и още на 26 млн.
тона преди края на 2020 г.
Заключение
За последните 35 години Китай успява от една бедна страна да се превърне в
световна икономическа сила. Това е постигнато чрез редица реформи: отварянето на
китайската икономика за света през 1978 г, успешната девалвация на китайския юан
за периода 1980-1994 г., присъединяването на Китай към Световната търговска организация (2001 г.) и успешната симбиоза на две различни системи. Всички тези фактори, подкрепени с огромно количество евтина работна сила и широки пазари за реализация обуславят превръщането на Китай в това което е днес. Темповете на растеж на
тази икономика едва ли ще бъдат повторени някога. И този модел едва ли ще бъде
приет някъде другаде поради не само икономическите, но и демографските и културни различия на Китай с останалия свят. Но все пак този икономически феномен има и
своята цена в лицето не толкова на голямата подоходна диференциация, колкото в щетите, които причинява на околната среда и опасността за живота на хората, които
имат смелостта да излязат без маска по Пекинските улици (или било то на улиците на
който и да било от другите китайски мегаполиси).
Източник на данни:
1. http://www.focus-economics.com/
2. http://data.worldbank.org/
Литература:
1. Списание „Понеделник”
2. Вестник „Китай днес”
3. Списание „Time”
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SPEARMAN'S RHO, KENDALL'S TAU И COPULA
ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ СЪВМЕСТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УСЛОВНО ЗАВИСИМИ ФИНАНСОВИ ПРОМЕНЛИВИ
Никола Илийчев Илиев
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

SPEARMAN’S RHO, KENDALL’S TAU AND COPULA FOR
STUDYING JOINT DISTRIBUTION OF CONDITIONALLY
DEPENDENT FINANCIAL VARIABLES
Nikola Iliychev Iliev
Abstract: The use of traditional measure of correlation – Pearson’s Rho, is highly
overrated. The main reason for this lies in all assumptions about studied data, that
statisticians make – normal distribution, stationarity and stochasticity. One can overcome
this assumption, by using alternative measures of correlation, as given by Spearman’s Rho,
Kendall’s Tau and Copula
Key words: Spearman’s Rho, Kendall’s Tau, Copula, Joint Distribution, Concordant vs
Discordant Pairs
Фундаментални за съвременната икономика, инвестициите и портфейлната
теория стъпват върху основополагащ принцип, третиращ корелацията между активите. Според нея цените имат сходна динамика, а обяснението за това е, че активите
се подчиняват на едни и същи пазарни принципи. От значение обаче е не наличието
на корелация, а стойността ѝ, тъй като същата засяга изграждането на портфейли.
Измерването ѝ става чрез статистически формулен апарат, стъпващ върху основите на
иконометрията и редица тежки допускания – нормално разпределение, стационарност
и стохастичност. Наличието им на практика възпрепятства направата на заключения и
изводи.
Разработката допуска следните хипотези – изброените тежки иконометрични
допускания не позволяват свободното използване на корелацията, и е необходимо
извеждането на алтернативни показатели, позволяващи направата на заключения и изводи, при неспазване на въпросните допускания. Обект на разработката са въпросните показатели, а предмет – корелирани финансови променливи. Тестването на хипотезите позволява доказване на авторската теза, а именно – Spearman’s Rho, Kendall’s
Tau и Copula са по-добри показатели от корелацията, чрез изпълняването на следните
задачи: дефиниране на същност, предимства, недостатъци и допускания, които всеки
показател прави; емпиричното им тестване, сравняване и оценка.
Теоретичен преглед:
Корелацията, известна още като коефициент на Пиърсън или корелация на
Пиърсън представлява стойност в диапазона 1; 1 измерваща колко е силна връзката между две променливи. Стойност близка до 1 се тълкува като силна връзка, а
стойност близка до 0, като слаба връзка.
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Стойност близка до -1 се тълкува като силна обратна връзка. Основни недостатъци на коефициента са резултат от въпросните допускания – изследваните данни да
са нормално разпределени, стационарни и стохастични.
Нормално разпределение е налице, когато наблюденията в променливите са симетрично разположени около средната си, на едни и същи разстояния от нея (брой
стандартни отклонения) и при едни и същи вероятности за реализация на същите.
Стационарността задължава на свой ред променливата да притежава константна средна, стандартно отклонение и автокорелация. Стохастичността съчетава двете, изисквайки недетерминистични данни, при които няма ясно изявен тренд.
В действителност обаче финансовите променливи рядко изпълняват въпросните
допускания, особено ако става дума за цени. Същите следват борсовата търговия, търсенето и предлагането и инвеститорската нагласа. Това задължава цените да търпят
трансформация, каквато например са първите разлики – калкулиране на изменението
на цените и използването на него вместо тях. Така калкулираните доходности са поблизо до стационарност, стохастичност и нормално разпределение, но не изцяло. Поради тази причина корелацията изчислена върху тях, макар и по близо до действителната, е несъвършена.
Възможно решение за това е използването на алтернативни измерители, каквито
са ранковата корелация на Спиърман и коефициента на Кендал (на английски –
Spearman & Kendall), известни още като Ро на Спиърман и Тау на Кендал (Spearman’s
Rho & Kendall’s Tau). Ранковата корелация стъпва на допълнително преобразуване на
доходностите, а именно тяхното ранкиране и калкулация на корелация върху тях.
Така всъщност се преодоляват две допускания – наличие на нормално разпределение
и стационарност, от гледна точка на средната. Тау на Кендал също използва ранкираните стойности на доходностите, но изследва съотношението между т.нар. брой съчетаеми и брой несъчетаеми двойки наблюдения от всяка променлива. Той също преодолява две допускания – наличие на нормално разпределение и стационарност, но от
гледна точка на стандартното отклонение.
Друго възможно решение е използването на копула (от английски Copula),
представляваща компонент от уравнението на съвместното разпределение на две променливи. Същият този компонент допуска че корелацията между две променливи е
непостоянна, което от своя страна решава две допускания – наличие на стационарност
от гледна точка авто-корелацията на променливите и наличие на нормално разпределение.
Сам по себе си всеки от показателите позволява изследването на корелацията, но
когато същите се съчетаят е възможно точното определяне на действителната взаимовръзка, която изследваните променливи имат.
Формулен апарат:
За калкулацията на класическия измерител на корелацията – коефициент на
Пиърсън се преминава през следната методология:
I.
Избор на две финансови променливи
и , чиято корелация ще се изследва. Същите трябва да съдържат еднакъв брой наблюдения:
1
II.
Калкулация на първи разлики на двете финансови променливи –
като натурални логаритми на съотношенията нова цена спрямо стара цена:
2 ln
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Тъй като всяка стойност се калкулира на база две цени, броя наблюдения след
калкулацията на първи разлики е вече:
1
1
3
В работна среда MS Excel, калкулацията на натурален логаритъм е чрез:
⁄
4
където е клетката, съдържаща цената в момент ;
– клетката, съдържаща цената в момент
1.
III.

Калкулация на корелацията между
5

∑
∑

%

и

̅

∗∑

̅ ∗

%

където ̅ и са средни стойности на променливите
Excel, калкулацията може да стане чрез функцията
където

и

чрез статистическата формула:

%

6
;
са масиви от данни с една и съща дължина:
7
1

и

%.

В работна среда MS

1

IV. В резултат от калкулацията се разполага с единична стойност – силата на
корелацията между двете финансови променливи.
За калкулацията на ранковата корелация – коефициент на Спиърман се
преминава през I-ва и II-ра стъпка от калкулацията на коефициента на Пиърсън, но
се добавя нова стъпка III преди връщане към III-та и IV-та (вече IV-та и V-та):
III. Калкулация на ранкираните стойности на първите разлики на двете
финансови променливи – X и Y . В работна среда MS Excel, калкулацията на
ранкирани стойности може да стане чрез функцията:
8
RANK. AVG i , I, 1
където е клетката, съдържаща доходността в момент ;
– целият масив, съдържащ доходностите за целия разгледан период.
IV. Калкулация на корелацията между
и
чрез същата статистическа
формула или същата функция. при използване на работна среда MS Excel, но и двата
случая – върху ранкираните стойности на първите разлики на двете финансови
променливи;
V.
В резултат от калкулацията се разполага с единична стойност – стойността
на ранковата корелация на Спиърман, чиято стойност се приема че е възможно да се
различава от корелацията на Пиърсън.
За калкулацията на съотношението между брой съчетаеми и брой несъчетаеми
двойки – Тау на Кендал се преминава през I-ва и II-ра стъпка при калкулацията на
коефициента на Пиърсън, но след това методологията се отклонява в различна посока:
III. Избор на двойка наблюдения y и x от всеки масив Y и X и сравнението
им с произволно избрана друга двойка наблюдения y и x .
В случай че стойностите на и са едновременно по-големи или по-малки от
стойностите на и се приема, че двойката е съчетаема. В случай че стойностите
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, а
(или обратното), се приема, че двойката е несъчетаема. При
използване на работна среда MS Excel, калкулацията може да стане чрез:
a.

Конструиране на информационна матрица, притежаващи следния вид:
⋯
,
,
⋮
⋱
⋮
9
⋯
,
,
и . В
Същата изследва взаимовръзката между всяка двойка наблюдения
случай че за наблюдения е налице връзката
, стойността на ,
1. В
случай, че е налице
, стойността на ,
1. Последователно се конструира и
матрица ;
b.
Конструиране на калкулационна матрица, притежаваща следния вид:
⋯
, ,
, ,
⋮
⋱
⋮
10
⋯
, ,
, ,
където , ,
∗ , ;
,
IV.

Калкулиране на действителната стойност на Тау на Кендал по формулата:
11
∗

В работна среда MS Excel, калкулацията е чрез модифициране на формулата във вида:
∑
∗∑
12
, ,
където

е броя редове;
– броя колони;
;

За изграждането на копула се преминава през I-ва и II-ра стъпка от калкулацията на коефициента на Пиърсън, с цел разполагане с доходностите на изследваните, в случая, цени. В последствие се преминава към:
III.
менливи:

Дефиниране на функциите на кумулативните разпределения на двете про-

13
~
14
.
~
При използване на работна среда MS Excel, калкулацията става чрез функцията:
15
.
, ,̅ ,
IV. Дефиниране на уравнението на съвместното разпределение на двете променливи:
,
,
;
~
16
V.
Дефиниране на уравнението на копулата, като компонент от съвместното
разпределение на двете променливи:
,
,
17
VI. Извеждане на уравнението на копулата чрез уравненията на функциите на
кумулативните разпределения на двете променливи:
18
,
,
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VII. Избор на уравнение на копула, което ще се използва1. В случая се избират
два варианта за копули – тези на Клейтън и Франк, дефинируеми чрез уравненията:
19

:

,

∗

20

:

∗

1

,

1

21

,

VIII. Извеждане на условно зависими стойности на
формираните уравненията на копули с цел извеждане на ~
22

IX.

∗

:

23

∗

∗

1

:

от чрез използване на транс| , чрез уравненията:
∗ ∗

∗

1

Графично изобразяване на копулата чрез scatter plot между X и V.

Емпирични данни – Изследване на корелацията на цената на публична компания спрямо стойността на основен пазарен индекс.
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Фиг. 4 – Кумулативно разпределение

1

Изборът изхожда от различните възможни копули, които могат да се използват, сред които
копули на Клейтън, Франк, Гъмбел, Али-Михаил-Хак, Джоуи (от английски Clayton, Frank,
Gumbel, Ali-Mikhail-Haq, Joe)
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R² = 0,8655
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R² = 0,6897
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Фиг. 5 – Копула на Клейтън
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Фиг. 6 – Копула на Франк

Таблица 1 – Взаимовръзка между финансовите променливи
SOFIX Albena SOFIX Albena SOFIX Albena Clayton Frank
Return Correlation Spearman's ρ
Kendall's τ
Copulae
0,60
0,48
0,92
0,82
0,36
0,23
0,86
0,68
0,34
60,15 -0,11% -0,09%
260
260
0,51
0,50
23,96 3,21%
4,79%
150
150
0,24
0,25
4,62

SOFIX Albena
Price Correlation
0,92
0,84

ρ
ρ2
τ
μ 638,17
σ 395,74
θ

Изхождаме от анализираните условно зависими финансови променливи. В случая същите са цената на акцията Albena AD и стойността на индекса SOFIX за периода 2006-2015. Наблюдавайки динамиките им (Фиг. 1) внимание привлича огромното съвпадение, което същите реализират. Калкулирана към този момент корелацияще е много висока – 0.92 | 0.84 (виж Таблица 1). В действителност обаче същата |
та е продукт на детерминистични, а не стохастични процеси, от една страна, а също и
нестационарни, а не стационарни процеси, от друга.
Необходимо е калкулирането на доходностите на същите и използването на тях.
Наблюдаваме Фиг. 2 където ясно се вижда че корелацията е вече друга – 0.60 | 0.36.
Същата е всъщност корелацията на Пиърсън, която дава информация, но не цялата,
изхождайки от описаните по-горе допускания.
Калкулираме корелацията на Спиърман, посредством ранкиране на доходностите. Фиг. 3 показва нова корелация – 0.48 | 0.23. Същата е избягнала допусканията,
които корелацията на Пиърсън прави.
Въпросът, който обаче възниква е, каква е ситуацията от гледна точка на броя
съчетаеми спрямо броя несъчетаеми двойки наблюдения (респективно Тау на Кендал). Калкулираме същият коефициент и получаваме
0.34. Тъй като показателят е
алтернативен измерител на корелацията, използването на същата е вече невъзможно.
Продължаваме с конструиране на копули на Клейтън и Франк. На Фиг. 4 са
представени функциите на кумулативните разпределения, които двете променливи
имат. Реално измерването на корелацията между двете функции е излишно, тъй като
същите се изменят в диапазона на единичен корен 0; 1 . Затова корелацията, която би
била получена в случая е 0.50 | 0.26. Същата не ни дава никаква информация.
Прилагайки обаче уравнения (22) и (23) получаваме стойности чието изобразяване
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на графика с кумулативното разпределение на
ни дава гореспоменатите
копули.
На Фиг. 5 (Копула на Клейтън) може да се забележи особена зависимост – при
ниски стойности на наблюденията корелацията е видимо по-силна, отколкото при техните високи стойности. Именно това изкривяване възпрепятства ясното дефиниране
на взаимовръзка единствено чрез корелацията на Пиърсън. Допълнително за копулата
е възможно калкулиране на , а оттам – апроксимирането на корелация.
има стойността 0.86, а корелацията – 0.92. Стойностите съвпадат със тези при корелацията на
Пиърсън. Видимо обаче (от фигурата) е налице процес, който остава скрит.
На Фиг. 6 изследваме същата зависимост, но представена чрез копула на Франк.
Тук отклонението не се реализира при високите стойности на променливите, а при
средните. Причина за това е допускането за нормално разпределение на същите. В
действителност такова не е налице на 100% от където и невъзможността корелацията
на Пиърсън да установи действителната връзка.
R² = 0,6897

1

R² = 0,6897

1

0,75

0,75

0,5

0,5
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0,25

0

0
0
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0

Фиг. 6а – Копула на Франк без алтернативен
тренд

0,25

0,5

0,75

1

Фиг. 6б – Копула на Франк с нанесен
алтернативен тренд

Ако обаче се вгледаме в разположението на наблюдението, вниманието привлича определен брой стойности, формиращи права линия. Същите могат да се нарекат „алтернативен тренд“, който описва действителното разположение, в частност
неговата симетричност. Същият е нанесен на Фиг. 6б, паралелно разположена до Фиг.
6а за да е възможно визуалното им сравнение. Този „алтернативен тренд“ допълнително изкривява корелацията на Пиърсън, от където и в случая на копула на Франк
се получават алтернативни стойности на
и корелация, а именно – 0.68 | 0.82.
Заключения и изводи:
Впечатлението, което така проведеното емпирично изследване оставя е че
дефинираните показатели могат да калкулират взаимовръзката между променливите,
но не могат аргументирано да отговорят на въпроса как същите са по-добри от
корелацията на Пиърсън. В действителност това е така, но са налице два основни
контрааргумента – от една страна същата прави тежки допускания, които много
инвеститори и изследователи пропускат да съобразят. От друга един често даван
пример, свързан конкретно с копулите, в частност техните уравнения. Оказва се че
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същите са известни като „Уравненията което убиха Уолстрийт“ (от английски The
formula that killed Wall street)2.
Но нека се върнем на емпиричните стойности – налице при дадения пример е
взаимовръзка, която след всяка последваща трансформация намалява. Същото не е
нищо повече от продължаване на логиката, която калкулирането на доходностите прави – първоначалната взаимовръзка между цените (в случая цена и стойност на индекса) е недействителна, тъй като не са изпълнени конкретни иконометрични правила
и изисквания. Авторът допуска че случаят е същият и с корелацията на Пиърсън – същата не изпълнява определени изисквания – нормално разпределение, стационарност
и стохастичност. Ако това беше налице, може би корелацията на Пиърсън би могла да
обхване в действителност взаимовръзката между изследваните финансови променливи. Дотогава обаче е необходим не единствено и само корелационен анализ, а комплексен анализ, включващ ранковата корелация на Спиърман, Тау на Кендал и
Копули.
Насоки за бъдещи изследвания в направлението е тестване на комплексната
методология за корелационен анализ върху други финансови променливи – както
времеви, така и пространствени (при cross-section изследване). От друга страна е възможно разширяването на методологията до включване на допълнителни алтернативни
измерители на взаимовръзката (а такива в действителност съществуват). Възможно е
още и използването на така дефинираната методология за прогнозиране, при което за
финансовите променливи се премахва необходимостта от допускането че са неусловни, тъй като в действителност, същите са такива.

2

Felix Salmon. The equation that killed Wall Street. <http://www.wired.com/2009/02/wp-quant/>
Последно влизане 29.03.2016
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Егор Гальцев
Артем Тарасов
Бургаски свободен университет

RESEARCH ON ENERGY PERFORMANCE OF LED LIGHTING
Egor Galtsev
Artem Tarasov
Burgas Free University
Abstract: Before mass adoption of power electronics in furniture hormones are not seen as
a real problem, because their influence in the distribution system as a whole was negligible.
At present, the presence of harmonics begins to seriously affect all sectors of economic
activity. The influence of non-linear consumers on the distribution network is viewed feast
use of LED lighting.
Key words: LED lighting, energy, harmonics.
Въведение
"Преди масовото въвеждане на силовата електроника в обзавеждането хормониците не са разглеждани като реален проблем, тъй като тяхното влияние в разпределителните мрежи като цяло е било незначително. По настоящем присъствието на хармониците започва сериозно да влияе върху всички сектори на икономическата дейност.
Влиянието на нелинен консуматор върху разпределителната мрежа е разгледано пир
използване на LED осветление.
Хармониците се получават от товари, които консумират ток с формата на вълна,
различна от тази на захранващото напрежение (т.е. това са нелинейни товари).
Нелинейните товари могат да бъдат:
 промишлено обзавеждане (заваръчни машини, изправители);
 задвижвания с асинхронни двигатели или с постояннотокови двигатели с
регулируема честота на въртене;
 източници на непрекъсваемо захранване (UPS);
 офис обзавеждане (компютри, копирни машини и д.р);
 битови електрически уреди (ТV; микровълнови печки; луминесцентни и LED
лампи);
 устройства с магнитно насищане (трансформатори).
I. НЕЛИНЕЙНИТЕ ТОВАРИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ХАРМОНИЦИ
В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ
Най-често срещаните хармонични съставни в трифазните разпределителни мрежи са от нечетен ред. С увеличаване на честотата, амплитуда на хармониците обикновено се намалява.
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Достатъчно точни резултати за хармоничните съставни се получават при регистрирането им 30-тия ред. Електроснабдителните компании следят хармониците от
3-ти, 5-ти, 7-ми, 11-ти и 13-ти ред в захранващите мрежи. Обикновено това е достатъчно за да се поддържа необходимото качество на електоенергията. При по-изчерпателен контрол се отчитат хармониците до 25-ти ред включително.
1. 1. Защо е необходимо да се откриват и отстраняват хармониците?
Смущенията, които се предизвикват от хармониците, протичащи в разпределителните мрежи, водят до влошаване на качеството на електрическата енергия. Тези
смущения пораждат цял ред от отрицателни ефекти:
 претоварвания в разпределителните мрежи поради увеличена ефективна
стойност на тока;
 претоварвания в нулеви проводници, поради сумиране на токове с висши хормоници, кратни на три, които се генерират от еднофазни товари;
 претоварвания, вибрации и ускорено стареене на генератори, трансформатори
и електродвигатели, както и увеличен шум при тяхната работа;
 претоварвания и ускорено стареене на кондензаторите, предназначени за повишаване на фактора на мощността;
 изкривяване на формата на захранващото напрежение, което може да смущава работата на чувствителни потребители;
 смущения в комуникационните мрежи и телефонните линии.
Хармониците, нарушаващи нормалната работа на електроразпределителните
мрежи предизвикват значителни икономически последици, такива като:
 ускорено стареене на обзавеждането, изискващо замяна на елементите му
преди планирания срок, освен, ако за него от самото начало не е предвидено съответно преоразмеряване;
 по-високи нива на потребление на електрическа енергия и увеличаване на загубите;
 изкривяване формата на кривата на тока, водещо до неправилно сработване на
автоматичните прекъсвачи, което може да води до спиране на производствения процес.
1.2. Oсновни ефекти от влиянието на хармониците в електрически уредби. Това са:
 Резонанс. Едновременното използване на капацитивни и индуктивни устройства в разпределителните мрежи предизвиква паралелен или последователен резонанс, който се проявява в много големи или много малки стойности на пълното
съпротивление. Тези изменения предизвикват промяна на тока и напрежението в разпределителната мрежа. При достигане на резонансна честота пълното съпротивление
достига максимална стойност и възниква хармонична съставна на напрежението с голяма стойност. Тя предизвиква значително „изкривяване на формата на захранващото
напрежение;
 Увеличени загуби. Хармоничната съставна влияе върху всички елементи на
обзавеждането. В проводниците, поради хармонични изкривявания (THD) се наблюдава увеличение на топлинните загуби във всички проводници, в които протичат хармоници, както и допълнително повишаване на температурата в трансформатори, устройства и кабели. В трансформатори хармоничната съставна на токовете предизвиква
увеличаване на загубите в „желязото”, поради поява на вихрови токове. Хармоничната съставна на напреженията е причина за загуби в „желязото” и от хистерзис. В кондензаторите хармоничните съставни на напреженията предизвикват поява на токове,
пропорционални на честотата на тези хармоници. Тези токове предизвикват допълнителни загуби;
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 Претоварвания на обзавеждането. При захранване на нелинейни уреди от
генератора трябва да се има предвид, че неговите номинални характеристики трябва
да бъдат по-високи. Заради хармоничните съставни от нелинейни товари работните
параметри на генератора ще се намалят приблизително с 10% (при хармонични съставни от неленейни товари 30% от общия товар). При компютърни системи често се
използват UPS. Токът, потребяван от компютърните системи има много голям пикфактор. Затова мож се се получи ситуация, в която UPS не може да осигури необходимия максимален ток и да се окаже претоварен. При нулеви (неутрални) проводници
токът е с по-голяма ефективна стойност от този във фазовия проводник, с √3 пъти (за
трифазен захранващ източник). Затова нулевият проводник трябва да има по-голямо
сечение.
1.3. Решения за намаляване на хармониците
За да се ограничи разпространението на хармониците има няколко основни решения, които трябва да бъдат взети под внимание още при проектиране на уредба/
система:
 Физическо обособяване на нелинейни товари. Първият важен момент е
разполагането на нелинейните товари по-близо към захранващ източник. Второ – групиране на нелинейните потребители в отделни контури, за да изключи тяхното влияние на чувствителни и линейни товари. Ако е възможно може да се свържат нелинейните товари към отделен захранващ източник;
 Филтриране на хармоници. За филтрация на хармоницте се исползват пасивни, активни и хибридни филтри. Изборът зависи от общата мощност на нелинейните товари.
А. Пасивни филтри. Паралелно с нелинеен товар се включва LC-контур, настроен на честотата на хармоничната съставна, която трябва да се филтрира. При необходимост от значително намаляване на изкривяванията на няколко хармоника, могат
да се използват няколко паралелно свързани филтри. Пасивните филтри са сред решенията на проблемите с хармоничните замърсявания на електрическите мрежи. Този
вид филтри биха могли да бъдат инсталирани за един или за няколко товари. Представляват серия от няколко “етажи”, всеки от които е проектиран специално да гаси
определен ред на хармониците. Най-често се филтрират хармониците от 5-и и 7-и ред.
За да се проектира ефективно работеща система от пасивни филтри е необходимо
предварително да се направи задълбочен анализ на захранващата система. Оразмеряването зависи от импеданса на захранващия източник и хармоничния спектър. Решението на проблемите с хармоничните замърсявания на мрежата чрез използването на
пасивни филтри е ефективно, но само ако системата е оптимално проектирана, изпълнена и, не на последно място, спектърът на хармониците остава постоянен във времето. При използването на пасивни филтри следва да се има предвид, че в приложения, за които е характерна динамична промяна на хармоничния спектър, решението
не е ефективно. Пасивните филтри се използват при: индустриални ел. уредби с няколко нелинейни товара с мощност НАД 200kVA; електрически уредби, в които е
необходима компенсация на фактора на мощността; електрически уредби, в които
трябва да се намали изкривяването на напрежение, за да избегне смущения на чувствителни уреди; електрически уредби, в които трябва да се намали изкривяванято на
тока, за да избегнат претоварванията.
В. Активни филтри. Тези филтри са изградени на база силова електроника,
монтират се последователно и паралелно на нелинейния товар и компенсират хармоничната съставна на тока и напрежението. Наричат се автоматични, тъй като реагират
автоматично на появата на неочаквани хармонични токове. Най-често се свързват
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между захранващия източник и генериращия хармоници товар. Сред възможностите
на предлагани и на българския пазар активни филтри е компенсирането от 2-ри до 25и хармоник, както и компенсирането на хармониците в нулевия проводниик и на
фактора на мощността. По-принцип, активните филтри за хармоници са съвместими с
всички видове товари, независими са от захранващата система – включват се паралелно и в произволна точка от инсталацията. Съвременните модели активни филтри
предлагат възможности и за дистанционно управление, каскадно включване и избор
на предварително зададени видове компенсиране. Според техническите спецификации на някои производители, използването на активни филтри намалява консумацията на електрическа енергия с до 30%. Чрез приложението им се изключва опасността
от претоварвания на мрежата. Редица модели активни филтри предлагат и симулиращи програми и експертна диагностика. Активните фелтри се използват при: електрически уредби в офисни и търговски сгради с няколко нелинейни товари с мошност
ДО 200kVA; електрически уредби, в които трябва да се намали изкривяването на тока,
за да се избегнат претоварванията.
С. Хибридни филтри. Те представляват комбинация на активни и пасивни
филтри, свързани в една система. Прилагат се при: индустриални електрически уредби с комплект от нелинейни товари с мощност НАД 200kVA; електрически уредби, в
които е необходима компенсация на фактора на мощността; електрически уредби, в
които трябва да се намали изкривяването на напрежението, за да избегне смущения на
чувсвителни уреди; електрически уредби, в които трябва да се намали изкривяванято
на ток, за да избегнат претоварванията; електрически уредби, в които трябва да се
спазва много строго ограничаването на хармонични емисии в мрежата.
II. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИ ТОВАРИ И ИЗТОЧНИЦИ НА
ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА БСУ
В конкретния случай е разгледана LED осветителна инсталация в лаборатория на
БСУ, която се явява нелинеен товар в електроразпределителната система.

Фиг. 1. Форма на тока и напрежението при консумация
387

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

С помощта на специален уред - мрежов анализатор, е извършено изледване на
влиянието на нелинейните товари върху разпределителната мрежа.
Като резултат са получени следните данни за формата на напрежението (U) и
формата на консумирания ток (I) – Фиг. 1.
От получените данни се вижда, че формата на тока не съвпада с формата на
напрежението.
Видно е, че пикът на тока изпреварва пика на напрежението. Това означава, че
LED осветлението като консуматор има капацитивен характер.

Фиг. 2. Спектрален анализ на тока и напрежението

На Фиг. 2 е показан спектралния анализ на напрежението (в %), на тока I (А) и
на мощността P (W) на съответните хармонични съставни.
От тези спектри се вижда, че влиянието на напрежението е прекалено малко, в
рамките на един процент.
В същото време, стойностите на хармоничните съставни на тока са много големи, в сравнение със стойността на основния хармоник.
На Фиг. 3 са показани основните характеристики на LED осветителната система
и техните параметри:
 захранващо напрежение – ефективна стойност; пикови стойности; изкривяване на напрежение.
 консумиран ток – ефективна стойност; пикови стойности; изкривяване на
тока;
 мощност – активна мощност; пълна мощност; реактивна мощност; фактор на
мощността.
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Фиг. 3. Параметри на консумираната енергия

Заключение
Съвременното техническо осигуряване дава възможност не само да се прави анализ на консумираната енергия, нейните параметри и качество, но и да се проследяват
и да се контролират параметрите на електроразпределителната мрежа.
Тъй като темата за качеството на електроенергията е много важна за всички
сектори на икономика, съществуват много различни възможности за въздействие и
подобряване на нейните параметри. Още при проектиране на електрообзавеждането
или на консуматорите на електрическата енергия трябва да се има предвид тяхното
влияние върху качество на електроенергията.
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БЮДЖЕТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНФЛАЦИЯТА
И БЕЗРАБОТИЦА
Габриела Илиева Георгиева
Стопанска академия „Д.А. Ценов”

INFLUENCE OF THE GOVORNMENT BUDGET OVER THE
INFLATION AND UNEMPLOYMENT
Gabriella Ilieva Georgieva
„D.A. Tsenov” Academy of Economics
Abstract: Global macroeconomic recession influenced almost every perspective in the
economic environment. The goal of this report is to test the relationship between the
government budget, inflation and unemployment rate. Our findings show that in the wake of
the post-crisis recovery the deficits have negative impact on unemployment rates.
Key- words: Deficit, inflation, unemployment, cross-sectional linear regression
Въведение
В условията на пост-кризисно възстановяване е необходимо преразглеждане на
основополагащите икономически и финансови теории и механизми върху, които
стъпва пазарната икономика. Проблемът с безработицата засяга широк кръг от икономически агенти и е барометър за икономически растеж на една икономика. На лице са
множество от изследвания, които анализират връзката между бюджетният дефицит
(основен инструмент на държавата) и процесите инфлация и безработица. Целта на
настоящото изследване е да се анализира теоретично поставената връзка между трите
макроикономически променливи. Обект на изследване са 28-те страни членки на
Европейският съюз, а негов предмет е бюджетното въздействие върху инфлацията и
безработицата. Поставят се три изследователски задачи както следва: преглед на
теоретичните постановки по проблема, разработена методология за изследване на
взаимовръзките и тестване с реални икономически данни на взаимовръзките. Тезата,
която се защитава е, че глобалната финансова икономическа криза изменя начинът, по
който бюджетният дефицит влияе върху инфлацията и безработицата. Останалата
част от разработката е структурирана както следва: в първа точка е извършен теоретичния преглед на проблематиката, във втора е разработена методологията за тестване
и в трета са изведени емпирични изводи и заключения.
1. Теоретични основи на бюджета, безработицата и инфлацията
Безработицата е икономически и социален проблем, който от икономическа
гледна точка означава нарушаване на равновесието и непълно използване на трудовите ресурси, в резултат на което икономиката функционира под своя потенциал.
Понятието безработица обхваща всички лица, които не са заети активно, но се стремят да получат работа и лица които очакват да се върнат на работните си места или да
намерят други. Групата на безработните спада към категорията на активната работна
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сила, която формира пазара на труда. Тази категория е сбор от заетите и безработни
лица. Освен безработицата като основен проблем в съвременната икономиката се
явява и инфлацията. Тя е явление, което води своето начало с появата на парите, още
от дълбока древност. Като понятие инфлацията се използва по-широко след Първата
световна война и означава дълготраен процес на покачване общото равнище на цените на крайните продукти за потребление, и на производствените фактори. Главната
причина за инфлацията е че количеството пари в обръщение нараства по-бързо от количеството стоки и услуги.Инфлацията е многофакторен процес, зад който стоят различни предпоставки и причини. За явленията безработица и инфлация можем да кажем, че по между им съществува стабилна връзка и зависимост. Тази връзка е открита от английският икономист Олбън Уилям Филипс, който пръв открива зависимостта, че при ниска безработица търсенето на работна сила е по-голямо, от нейното предлагане, което води до нарастване на цената на труда. Кривата,която описва тази зависимост носи името на своя откривател – „Крива на Филипс”, тя показва темповете на
изменение на цените и на безработица. За кратък срок кривата изразява обратна зависимост между величините, а за дълъг срок изразява тяхното едновременно повишаване. Тази крива често бива описвана като меню за избор между инфлация и безработица.
Държавният бюджет е основен финансов план, изразяващ множество аспекти от
дейността на държавата. Той обхваща планираните приходи и разходи, които се установяват във връзка с формирането и изпълнението на правителствените програми.
Той е основа за генерално управление на икономическите, социални и обществени явления и процеси. От юридическа гледна точка бюджетът може да бъде определен като
законодателен акт или като закон. Погледнато технически на бюджета той представлява таблица, отразяваща приходите и разходите на държавната власт.
Бюджетът представлява оценка на приходите и разходите за бъдещ период или
обратното оценка на сметката, отчитаща финансовите транзакции след извършването
им. Като са включени програми за образование, здравеопазване, социално осигуряване, отбрана и др, които се основават на извършените правителствени разходи и техните източници за осигуряване – данъци и такси. Бюджетът се изгражда в определен период – една година. При неговото формиране и изграждане е възможно приходната
част да превиши разходната, което образува бюджетен излишък. Възможен е и об-ратният случай, където разходите да превишат приходите, тогава е налице бюджетен дефи-цит. При равни приходна и разходна част бюджетът е балансиран. Съотношението
между приходите и разходите в бюджета зависи от провежданата правителствена политика.
Две от основните направления на бюджетната политика са именно безработицата и инфлацията. Към основните инструменти на фискалната политика са измененията в данъците, трансферните плащания и държавните разходи. Съвременна фискална
политика се насочва към изменение на съвкупното търсене и съвкупните разходи,
което повлиява върху равнището на безработицата и инфлацията. Много важно значение оказва това какви цели си поставя държавата с провеждането на бюджетната политика, или иначе казано как влияе държавната намеса в икономиката. Съществуват
различни подходи няколко подхода за провеждане на фискална политика. Един от тях
е Класическият подход, който е за саморегулиране на икономиката и за намеса на
държавата в икономическия живот. При него държавата се третира не като производител, а като потребител, бюджетът трябва да е малък, неутрален и годишно балансиран, с други думи да не се нарушава съотношението на икономическите сили, формирани от пазара. Продължителната рецесия през 1929-932г. налага появата на нова концепция за ролята на държавата и нейната фискална политика. Според Кейнс държа391
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вата трябва активно да подпомага изпадналата в криза икономика, увеличавайки бюджетните разходи, включвайки и бюджетен дефицит. Кейнсианският подход се осланя
на тезата, че бюджетът трябва да е голям, циклично балансиран и активен фактор за
постигане на пълна заетост и устойчив растеж, въздействайки върху съвкупното търсене.
След краткият преглед на основните научни постановки около бюджетното въздействие върху инфлацията и безработицата можем да изведем теоретичните взаимовръзки между трите макроикономически индикатора. На първо място би следвало повисокият бюджетен дефицит да бъде катализатор за по-високите нива на инфлация.
Според горе описана крива на Филипс по-високите нива на инфлацията следва да занижат безработицата в краткосрочен аспект. Следователно, ако правителствата поддържат високи нива на дефицит би следвало да имат по-ниска безработица.
Финансово-икономическата криза започнала 2008 г. в САЩ и до 2010 г. обхванала страните в Европейският съюз, породи доста парадокси в икономическите изследвания. След кризата се наблюдават редица процеси, които не могат да бъдат обяснени от традиционните механизми на пазарната икономика. Поради това е необходимо да се провери гореописаната връзка между бюджетен дефицит – инфлация – безработица в новата финансова-икономическа реалност. В следващите части на изследването ще бъде разработена и приложена методология за тестване на връзката, като за
обект ще послужат страните от ЕС.
2. Изследване бюджетното въздействие върху инфлацията и безработицата
В настоящата част от доклада ще представим приложима методология за изследване зависимостта между макроикономически променливи. Съществуват два основни
подхода за изследване на подобни зависимости – във времето и в пространството. Когато се изследва зависимостта във времето анализът показва как двете променливи се
ко-променят. Анализът в пространството показва как двете променливи варират в дадена група субекти към точно определен момент във времето. В конкретният случай
времевият анализ е не приложим поради спецификата на изследваните променливи в
частност бюджетният дефицит, тъй като той се измерва единствено на годишна база.
Поради тази специфика на настоящото изследване, за да получим значими резултати
трябва да използваме данни от началото 90-те години на миналия век, в които обаче
са действали съвсем различни икономически процеси. По този начин се спираме на
пространствения анализ към различни моменти във времето. Зависимостта между
трите изследвани променливи ще бъде описана чрез три пространствени регресии. За
тази цел на първо място трябва да изберем подходящи проксита, които адекватно измерват макроикономическите процеси
 Бюджетно въздействие – измерва се чрез годишният дефицит/излишък на
бюджета, като необходимите данни са взети от Евростат;
 Инфлация – от съществуващите измерители на инфлацията избираме да
ползваме индекса на хармонизираните потребителски цени (HICP), като отново неговите стойности са взети от Евростат;
 Безработица – за прокси на безработицата използваме измерената от Евростат
дългосрочна безработица на годишна база.
За да опишем цялостното бюджетно въздействие върху безработицата извършваме поотделно изследване на трите взаимовръзки в следната последователност: дефицит – инфлация, инфлация – безработица и директната връзка дефицит – безработица.
Анализът е приложен към 28-те страни членки на ЕС за годините в периода 20092014г. Иконометричният модел се специфицира по следния начин:
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∗
∗
∗

(1)
(2)
(3)

където:
– константа на регресионните уравнения;
– параметър бета на регресионните уравнение, изчислен по метода на обикновените най-малки квадрати (OLS);
– грешка на регресионния модел;
– инфлационен индекс на страна i;
– бюджетен дефицит като процент от БВП на страна i;
– ниво на безработица на страна i.
Уравнения 1, 2 и 3 описват трите теоретични зависимости между изследваните
макроикономически променливи чрез метода на линейната регресия. За да потвърдим
статистическата зависимост на резултатите от уравненията е необходимо да извършим два допълнителни статистически теста. На първо място, за да сме сигурни, че резултатите не са продукт на случайност прилагаме F-test:
(4)
Изчисленият показател F притежава т.нар. f – разпределение, което означава, че
за нуждите на нашият модел показателят Significance F1 трябва да е по-нисък от 10%
за да можем да твърдим, че полученият резултат не е в следствие на случайни
събития. Другият тест, който провеждаме е Student’s t-test:

(5)
където:
– изчислен параметър бета от модела;
– стандартна грешка на параметъра бета.
Тестът следва t- разпределение, което означава, че неговата абсолютна стойност
трябва да е по-висока от 1.96, за да можем да твърдим с 95% интервал на доверителност, че изчисленият параметър е статистически различен от 0. При доказване на
тази хипотеза ще означава, че с 95% сигурност получената от модела връзка между
променливите е налице.
Допълнително за да сме убедени в правилността на получените резултати от
уравнения 1,2 и 3 е необходимо да проверим дали те отговарят на изискването за хомоскедастичност, като при наличие на хетероскедастичност е необходимо да моделираме данните по начин, който я премахват. За детекция на хетероскедастичността използваме известният White test:
∗

1

Показателят е изчисляван от използваният статистически модул Data analysis Toolpack на софтуера MS Excel.
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където:
– грешките от регресионния модел;
и – регресионни параметри;
– независимата променлива.
На практика теста на White показва дали съществува статистически значима
връзка между независимата променлива х и грешките на модела . Чрез Student’s t-test
проверяваме дали коефициентът е статистически различен от 0, ако не е статистически различен изпълняваме правилото за хомоскедастичност. Докато ако се окаже
значимо различен от 0 имаме наличие на хетероскедастичност, с която трябва да се
справим.
Така установената процедура за изследване на трите зависимости е необходимо
да бъде извършена за всяка една година по отделно в периода 2009-2014г. с цел проверка устойчивостта на описаните взаимовръзки. В следващата част на доклада прилагаме разработената методология към реалните икономически данни на Евростат.

3. Анализ на взаимовръзките между излишък/дефицит, инфлация и
безработица
В настоящата точка ще приложим разработената методология за тестване зависимостите към реалните данни от Евростат. От теоретичната част на доклада стана
ясно, че по-високият бюджетен дефицит води до по-висока инфлация и от там съгласно кривата на Филипс се постига по-ниско ниво на безработица в краткосрочен аспект. Сега следва да проверим до колко теоретичната постановка е подкрепена от
наблюдаваните реални взаимовръзки.
На първо място изследваме влиянието на бюджетния дефицит върху инфлацията. Съгласно уравнение (1) регресираме в пространството стойностите на индекса
HICP спрямо наблюдаваните нива на бюджетен дефицит като процент от БВП за страните от ЕС. Този анализ се повтаря за всяка една година в периода 2009-2014г. с цел
да се провери изменението на връзката във времето. На графика (1) е илюстрирана
връзката между двете променливи чрез XY Scatter plot и регресионна линия. Веднага
може да се забележи, че всъщност е налице права връзка между излишъка и инфлацията, което противоречи на теоретичните постановки.
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Графика 1. XY Scatter plot между бюджетния излишък/дефицит и инфлацията
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Полученият резултат за обратна връзка между дефицит и инфлация е доказателство за промените в икономическата среда, за които допринася световната икономическа криза. За да потвърдим този резултат е необходимо да приложим всичките тестове за статистическа значимост разработени в предходната точка и извършим
анализът за годините преди 2014г.. Резултатите са показани в таблица 1:
Таблица 1. Резултати от пространствените регресии между
бюджетния дефицит/излишък и инфлацията

Beta
R-square
t-stat
Significance F
White Test

2009
0.028
0.004
0.338
0.738
3.088

2010
0.071
0.064
1.328
0.196
0.267

2011
0.040
0.017
0.663
0.513
0.088

2012
0.073
0.045
1.110
0.277
0.999

2013 2014
0.057 0.102
0.042 0.127
1.064 1.948
0.297 0.062
1.330 (1.177)

През целия разглеждан период се наблюдава обратната връзка между бюджетният дефицит и инфлацията. Но значимостта на получената връзка е под въпрос тъй
като с изключение на 2014г. показателят t-stat е под граничната стойност над 95%
интервал на доверителност, което ни кара да стигнем до заключението, че получената
връзка е в най-добрия случай колеблива. Поради този факт продължаваме с прилагането на уравнение (2) за изследване на кривата на Филипс или връзката между инфлация и безработица. Регресионните резултати за връзката инфлация-безработица
потвърждават логиката на кривата на Филипс. Съвсем очаквано се наблюдава обратна
зависимост, което е съвместимо с теоретичното разбиране, че в краткосрочен аспект
увеличаване на инфлацията води до намаляване на безработицата. По-интересна е
директната зависимост между бюджетния излишък/дефицит и безработицата. Резултати от уравнение (3) са показани в таблица 2:
Таблица 2. Резултати от пространствените регресии
между бюджетен дефицит/излишък и безработица

Beta
R-square
t-stat
Significance F
White Test

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(0.434)
0.205
(2.588)
0.016
1.205

(0.250)
0.117
(1.857)
0.075
0.016

(0.772)
0.367
(3.887)
0.001
0.184

(1.192)
0.391
(4.085)
0.000
2.128

(0.937)
0.341
(3.665)
0.001
0.080

(1.151)
0.291
(3.265)
0.003
(0.999)

Резултатите от таблица 2 потвърждават изведеният от по-рано резултат за негативният ефект на високите дефицити на страните от ЕС върху безработицата. Видимо
всички бета коефициенти са негативни, което означава, че именно ниската безработица е резултат от високият излишък. В същото време тестът на White отхвърля наличието на хетероскедастичност и заедно с положителните тестове за статистическа
значимост потвърждава правилността на изведените резултати.
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Основният извод, който можем да направим от нашето изследване, е че
потвърждаваме поставената теза за обърнатото влияние на дефицита върху безработицата и инфлацията. Също така изведеният резултат за взаимовръзките е статистически
значим и в регресионните уравнения липсва хетероскедастичност. Настоящият доклад
може да послужи като отправна точка в изграждането на по-оптимална държавна
бюджетна политика.

Литература:
1. Брусарски Румен и др. Финансова теория / Румен Брусарски, Андрей Захариев,
Георги Манлиев/ - Велико Търново:Фабер, 2015 г.
2. Икономически теории / Методи Кънев и др. – В. Търново: Абагар, 2005 Др. авт.
Методи Кънев, Любен Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван
Петров, Петър Маринов, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев,
Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова
3. Лилова Румяна и др. Бюджет и бюджетна политика /Румяна Лилова, Стефан
Симеонов, Анелия Радулова- избрани лекции/ -В. Търново: Фабер, 2015
4. Макроикономика /Любен Кирев и др.- В. Търново: Абагар, 2010 Др. авт. Любен
Кирев, Снежана Найденова, Димитър Найденов, Иван Петров, Петър Маринов,
Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен
Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова.
5. Финансов анализ /Андрей Захариев и др. – В. Търново: Фабер, 2016 Др.авт.
Андрей Захариев, Ангел Ангелов, Александър Ганчев, Петър Братанов, Живко
Тодоров, Никола Илиев, Калоян Петков.
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МНОГОФАКТОРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РИСКА ВЪРХУ
ДОХОДНОСТТА – ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Георги Добромиров Йорданов
Стопанска Академия „Д. А. Ценов“

MULTIFACTOR INFLUENCE OF RISK OVER RETURN –
EMPIRICAL STUDY
Georgi Dobromirov Yordanov

Abstract: In the paper we describe how some factors influence the return of Bulgartabac
Holding AD, using multifactor regression. We test for statistical significance versus the
different factors and measure risk exposition using regression coefficients.
Key words: multifactor regression, alpha, beta, significance
Цел на доклада е да се установи и изследва многофакторното въздействие на
риска върху доходността (посредством емпирично изследване). Обект на изследване
е компанията Bulgartabac Holding AD (BUL:57B), в частност цените на акциите й, а
предмет на изследване е доходността на компанията от една страна и факторите,
които й влияят, от друга. Задачата на научната разработка е да се докаже влиянието,
което макроикономическите фактори оказват върху доходността от акциите на
Bulgartabac Holding AD, чрез използването на многофакторна линейна времева ре-гресия за периода от 2008-2014 година, като цяло и отделно година за година.
Въведение: Макроикономиката винаги е била фактор влияещ върху фондовата
борса. През последните години, под влияние на световната икономическа криза, ние
станахме свидетели на много и различни по рода си дисбаланси и явления, променящи пазара. Налице са рискове, като промяната в инфлацията, валутните курсове, доходността на дългосрочните държавни облигации, цената на петрола и други, които
засилиха колебливостта върху финансовите пазари. Това се отрази пряко върху компаниите и в частност, върху цените и доходността им.
След спад в икономическата дейност през 2009 г., у нас e отчетен слаб ръст, около 1 % годишно като се очаква това да остане в краткосрочен план. Беше отбелязана
стагнация на цените, която бе последвана от дефлация в средата на 2013 г.
Политическата нестабилност и сътресенията в банковия сектор имаха негативно
въздействие върху доверието през втората половина на 2014 г. Инвестиционните
посредници определиха макроикономическата среда като фактор с най-голямо влияние върху развитието и промените в фондовата борса.
И тъй като има рискове, които влияят върху цените на акциите на компаниите
във Фондовата Борса, трябва да покажем и начин, посредством модел (Времевият
многофакторен регресионен анализ), който показва как това влияние да се установи и
измери количествено. Според Пътев (2008), регресионният анализ е свързан с описването и оценяването на връзката между дадена променлива (наричана зависима или
резултативна, белязана с ) и една или повече други променливи (наричани независи397
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ми или факторни, белязани с )1. От една страна множествената линейна регресия
е статистически техника, която използва няколко променливи с пояснителна цел,
за да се покаже как те влияят върху друга дадена променлива, т.е. целта й е да обясни
как и колко зависещите променливи променят зависимата променлива . От друга
страна модела взема група от случайни величини (макроикономическите рискове), за
да предскаже зависимата (доходността на дадена компания), и се опитва да намери
математическа връзка между тях. Тази връзка е обикновено под формата на права линия (линейна регресия), която най-добре се доближава до всички отделни точки от
данни. Регресия често се използва, за да се определи колко специфични фактори, като
цената на една стока, лихвени проценти, определени индустрии или сектори оказват
влияние върху ценовото движение на даден актив.
Литературен преглед: За разлика от еднофакторния модел, който изцяло е изграден на базата на допускането, че зависимата се определя само от един зависещ
фактор, многофакторния модел гласи, че зависещите фактори са повече от един (т.е.
имаме повече от един ). Както знаем, използването само на един фактор не би ни дало нужната информация, именно за това използването на повече фактори ни позволява да дадем оценка, която ще е много по-достоверна. За това приемаме, че има и
други фактори освен, които оказват влияние върху характеристиката на дадена акция.
Поради тази причина многофакторният модел е много по-широко използван в реалния
свят.
И макар че математическата същност, между двата модела не се отличава
съществено, трябва да признаем, че има и известни затруднения при представянето на
същността на модела. Това е така, защото икономическата същност на многофакторните модели предлага много по-широка интерпретация, чрез която се излиза извън
стандартната рамка на регресионния анализ. Ако обикновената регресия, която се
прилага при еднофакторния модел, не обхваща всички фактори, влияещи върху зависимата, то множествената регресия би могла да преодолее това несъвършенство. И
понеже многофакторния модел е множествена регресия, включването на други допълнителни показатели, биха могли да опишат по-голяма част от рисковете влияещи върху зависимата. Важно е да се знае, че модела предполага, че факторите включени в
него са достатъчни за описване на зависимостите и че грешката от модела се дължи
някакви други случайни фактори, а също и, че факторите в сложната множествена
регресия, не трябва да са корелирани.
Според Farrell (1997)2 основните източници на риск върху акциите са разделени
в 4 подразделения – Пазар 30%; Пазарни сектори 15%; Отрасли 10%; Индивидуални
фактори 45%. Ако приемем че еднофакторния модел описва риска чрез фактора
„Пазар”, то той ще изследва само тази част от връзката, а останалите 70%3 би представил като индивидуален риск. Докато при многофакторния модел се описват допълнително още 25% (сектори 15% + Отрасли 10%) от общия риск на актива. Това прави
многофакторния модел много по желан.
Методология – времеви многофакторен регресионен модел – за множествена
регресия говорим, когато факторите са два или повече. Въпреки че включването на
нови променливи, повишава описателната способност на модела, той усложнява и изчисленията му. Моделът има следният вид:
1

П. Пътев, Н. Канарян. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА. В. Търново, издателство АБАГАР,
2008, с. 240
2
До същите заключения достигат и много други автори.
3
Това не дава възможност за точно прогнозиране и като цяло за получаване на точен резултат
за нуждите на регресията.
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Където:
∗
∗
∗ – детерминистичнен компонент на модела;
= случайния компонент на модела (регресионният остатък)
= променливата, която ние се опитваме да се предскажем;
, , , са на брой факторни променливи,
= коефициент на регресионно уравнение (алфа);
= измерва чувствителността спрямо движението на факторите.
Емпирична част: Важно е да се знае, че за статистическите методи на изчисляване е нужно данните да са еднородни и статистически съпоставими. Именно за това
за всички фактори е изчислена тяхната доходност, чрез функция
в Excel.
За се използват единадесет фактора, които са следните Oil Price Return (%) –
доходността на петрола на международния пазар; MSCI EM Return (%) – доходността
на развиващите се пазари измерени чрез единен индекс; FTSE 100 Return (%) – индекс
на лондонската фондова борса обединяваща стоте представителни компании за Великобритания; S&P VIX Index – индекса измерващ волатилността (риска); USD/EUR
Rate – курса на долара спрямо еврото; USD/EUR Change (%) доходността на долара
спрямо еврото- ; 10Y GBY (%) (PPP) – доходността по 10 годишни държавни облигации на Г10 претеглени с брутния вътрешен продукт на същите държави;
Unemployment (PPP) – доходността по 10 годишни държавни облигации на Г10
претеглени с безработицата им; CPI Change (PPP) (%) – доходността по 10 годишни
държавни облигации на Г10 претеглени с инфлацията им; S&P Global REIT Return (%) –
доходността на американската фондова борса измерен със съответния индекс и SOFIX –
индексът на българската фондова борса. За се използва доходността на Bulgartabac
Holding AD (BUL:57B)
В разработката, данните са взети за периода от 2008-2014 година на седмична
основа, което се равнява на цели 365 мини периода, изследвани както като цяло за
целия период, така и отделно година за година. За целта на анализа е нужно да се
обяни какво точно представляват, коефициентите които ще разгледаме. Коефициентът β е мярка за чувствителността на доходността на компанията, спрямо независимите фактори, които сме използвали. Стандартното грешка ни показва отклонението от
β, при 95% от възможните случаи. Коефициентът
ни дава информация за
вероятността, наблюдавания резултат да няма нищо общо с това което тестваме. Колкото по-малък е резултата, толкова зависимостта е по-голяма.
Изследванията на базата на целият период показват следното:
средно
за целия период на компанията, спрямо факторите, които сме изследвали ни дава информацията, че единствения значим фактор, който влияе върху доходността на
Bulgartabac е индексът на БФБ – SOFIX, който средно за целия период е ≈ 0.00. β
коефициентът е различен за всеки един независим фактор е различен, като спрямо
SOFIX той е ≈ 1,4812, което ни показва, че доходността на компанията ще нарасне
приблизително 1,4812 за всяка единица увеличение в индекса на БФБ. Стандартната
грешка е ≈ 0,0724, което означава че при 95% от случаите, β коефициентът може да
нарасне или намалее с нея.
(R на квадрат) ≈ 59,90%, което показва колко
процента от изменението на доходността, се обяснява с изменението на факторите.
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Table 1
За изследването на многофакторната регресия година по година за периода 20082014 година, са взети
, , . За 2008 година факторите с най-ниско
са индекса SOFIX ≈ 0,00 с β≈1,40 и грешка ≈ 0,11, курса на долара спрямо
еврото ≈ 0,07 с β≈1,78 и грешка ≈ 0,94 и S&P Global REIT Return (%) ≈ 0,21 с β≈0,44 и
грешка ≈ 0,34.

Table 2
За 2009 година,
ни казва, че има много повече фактори, които влияят
и имат нещо общо с доходността на нашата компания, като за SOFIX ≈ 0,00 с β≈1,45 и
грешка ≈ 0,19; за S&P VIX Index ≈0,08 с β≈0,01 и грешка ≈ 0,00; за USD/EUR
Rate ≈ 0,13 с β≈ -0,89 и грешка ≈ 0,57; за USD/EUR Change (%) ≈ 0,11 с β≈2,95 и
грешка ≈ 1,80; за Unemployment (PPP) ≈ 0,19 с β ≈ 0,06 и грешка ≈ 0,05 и за CPI
Change (PPP) (%) ≈ 0,16 с β ≈ 0,07 и грешка ≈ 0,05.

Table 3
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За 2010 година, най-значимо
има за индексът на БФБ ≈ 0,00 с β≈1,55 и
грешка ≈0,21, следван от S&P VIX Index ≈0,23 с β и грешка ≈0,00; 10Y GBY (%) (PPP)
≈ 0,02 с β≈-0,09 и грешка ≈0,04; Unemployment (PPP) ≈ 0,06 с β≈0,10 и грешка 0,05 и
CPI Change (PPP) (%) ≈0,15 с β≈0,21 и грешка ≈0,14.

Table 4
За 2011 година най-значимо
има отново за индексът на БФБ, който
отново е ≈0,00 с β≈1,73 и грешка ≈0,26 следван от Oil Price Return (%) ≈0,12 с β≈0,59 и
грешка ≈0,37 и от FTSE 100 Return (%) ≈0,07 с отрицателна β≈-1,44 и грешка ≈0,76.

Table 5

За 2012 година
за фактора SOFIX ≈ 0,11 с β≈0,88 и грешка ≈0,54, за
10Y GBY (%) (PPP) ≈0,20 с β≈0,13 с грешка ≈0,10 и за индекса Unemployment (PPP)
≈0,09 с отрицателна β≈-0,26 и с грешка ≈0,15.

Table 6
За 2013 година
за индекса на БФБ отново е ≈0,00 с β≈1,84 и грешка
≈0,48, следван от 10Y GBY (%) (PPP) ≈0,02 с отрицателна β≈- 0,21 и с грешка ≈0,08;
Unemployment (PPP) ≈0,03 пак с отрицателна β≈-0,33 и с грешка ≈0,15 и CPI Change
(PPP) (%) с
≈0,06 с β≈0,40 и грешка ≈0,20.

Table 7
И за 2014 година
за SOFIX за пореден път е ≈0,00 с β≈1,77 и с грешка
≈0,19; за S&P VIX Index ≈0,04 с отрицателна β≈-0,01 и с грешка ≈0,00; за курса на
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долара спрямо еврото е ≈0,13 с отрицателна β≈-3,37 и с грешка ≈2,15 и за S&P Global
REIT Return (%) ≈0,21 с β≈1,34 и грешка ≈1,04.

Table 8

В дадената разработка многофакторният регресионен анализ ни дава информация за това как дадените фактори влияят върху доходността на Bulgartabac Holding
AD. Установената многофакторна регресионна връзка между независимите фактори и
компанията, ни позволи да направим таблици, от които можем да заключим следното:
Рисковете ни дават едва 59,90% информация за това колко от изменението на зависимата е под въздействието на факторите. Като най-значим фактор за регресията се явява индекса на БФБ, който ни дава информация за това, че ако той се промени с една
единица, доходността на компанията ще се промени 1,48 [table 1] пъти средно за целия период, което нашето
доказва, че има сигурна връзка между тях. Останалите фактори нямат толкова голямо влияние върху зависимата, като коефициентите
показват, че дори част от тях нямат нищо общо с нея. Информацията получена чрез
статистическият метод на многофакторен регресионен анализ би спомогнала на редица научни работници, икономисти и прочие да изчислят, колко зависима е компанията от всеки един от факторите и как тяхната промяна в бъдеще, би или не би й
повлияла. Това също ни дава и възможност да си зададем въпроса как същите фактори
биха повлияли и на други компании, което би могло да бъде част от някое по-следващо научно изследване.
Литература:
1. П. Пътев, Н. Канарян. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА. В. Търново, издателство
АБАГАР, 2008
2. А. Захариев, А. Ангелов, А. Ганчев, П. Братанов, Ж. Тодоров, Н. Илиев, К. Петков.
Финансов анализ. В. Търново, издателство ФАБЕР, 2016
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КОМПЮТЪРНА ИГРА „TROMDG”
Кристиян Веселинов Демерджиев
Бургаски свободен университет

COMPUTER GAME „TROMDG”
Christian Veselinov Demerdgiev
Burgas Free University

Abstract: The computer game „TROMDG” is made in the programming environment
Microsoft Small Basic, written in the language Small Basic. The game revolves around two
shapes, controlled by two players, which leave behind trails as they go. The goal is to make
the other player hit a trail or the end of the screen which results in him losing the round and
the survivor being awarded one point. When one of the players reaches five points, he wins
the game.
Keywords: TROMDG, Small Basic, game, trails, arrays, two players, fast thinking, MDG

В днешно време компютърните игри са приети като средство за съревнование.
„TROMDG” е създадена с цел развитие на бързото мислене и рефлекси, тъй като следите, които обектите („TROM-овете”) оставят се развиват постоянно и с висока скорост. Играта бе създадена по възложен курсов проект по дисциплината „Основи на
компютърната техника и програмирането”. Идеята трябваше да е уникална и същевременно лесна за научаване и трудна за овладяване. Решението играта да бъде за двама
беше взето с цел да има повторяемост, тъй като на по-високите трудности има стени,
движещи се в случайни посоки, препречващи играчите и изискващи по-бърза реакция,
засилвайки съревнователността между играчите.
„TROMDG” е написана на езика Small Basic в програмната среда Microsoft Small
Basic. Представлява два обекта, червен и син „TROM”, които се движат в двуизмерното пространство, оставяйки следи след себе си. Първият обект се управлява с „W, A,
S, D”, а вторият със стрелките (↑←↓→). Целта на играта е да се препречи другият
играч, така че да се удари в следа (независимо чия) или стена, при което оцелелият
рунда получава една точка. Когато единият от играчите събере пет точки, той печели
играта. Има четири нива на трудност: При Easy и Normal скоростта на движение се
увеличава; При Hard, има прави стени, излизащи от различни точки на полето, движещи се в случайни посоки; При Master, стените се движат диагонално, изисквайки найвисоко ниво на концентрация и отреагиране.
Целият код на играта може да се види на http://smallbasic.com/program/?NJT865
или чрез командата „Import” в Small Basic, използвайки кода NJT865.
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Фиг. 1

Фиг. 2

На Фиг. 1 се вижда главното меню на играта. В него се включват четирите трудности на играта, както и инструкциите как се играе.
На Фиг. 2 са показани първите редове, включващи изпълнението на играта, както и проверките за трудност, които определят скоростта на играта.
На Фиг. 3 присъстват най-важните проверки в програмата. Това са проверките
дали двамата играчи се удрят помежду си или в стените (Фиг.4 и Фиг.5). Проверката
за докосване се извършва с масиви състоящи се от x и y координатите на обектите и
стените при по-големите трудности.

Фиг. 3
На тази фигура също се вижда и част от проверката за спиране на стените. Когато трудността е Hard или Master, стените, които се създават в полето са със случайна
посока и спират когато стигнат определени координати, за да не бавят програмата.
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Фиг. 4

Фиг. 5

Обектите, наречени „TROM-ове”, както и стените „w1” до „w4”, се движат по
определени посоки. Тези посоки са x и y координати, като при „TROM-овете” винаги
са зададени “Trom1” да се движи надясно по абсцисната ос, а „Trom2” наляво.
Следите, които оставят всички обекти в играта, се създават и записват в масиви,
които участват в проверката посочена във Фиг.3, а самите масиви (trail[x][y] = #) са
посочени на Фиг.6. Те биват изтривани след всеки рунд.

Фиг. 6
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Фиг. 7 започва с подпрограма за край на играта, която бива извикана при спечелване на пет точки от един от играчите. Трудностите се връщат в 0, за да не продължават да се движат „TROM-овете”, а играта се връща в менюто.
Под нея има още една подпрограма, която се извиква всеки рунд. Нейното приложение е да генерира число от сбора на Rmin (което е зададено като -5 в кода) със
случайно число от 1-10.
Ако числото е положително, то посоката на стените ще бъде положителна (надясно по абсцисната и нагоре по ординатната ос), а ако е отрицателно, посоката ще
бъде отрицателна (наляво по абсцисната и надолу по ординатната ос).
Ако числото е 0, то подпрограмата ще се изпълнява отначало докато не получи
число, различно от 0. Това се извършва с цел случайно генерирани посоки на стените
при Hard и Master, изисквайки от играчите да мислят бързо вместо да запомнят само
посоката на стените след няколко рунда.

Фиг. 7
На Фиг.8 се вижда проверката за трудността и в зависимост от дали е Hard или
Master, стените ще бъдат съответно прави и ортогонални една на друга или диагонални, като посоката им ще бъде избирана на случаен принцип (показан на Фиг. 7). При
първата проверка, някои от стените са със зададени deltax и deltay с цел да не тръгнат
по диагонал, докато при втората, стените могат да са с най-различни комбинации,
като има и шанс резултатът от генератора на случайни числа да бъде инвертиран
(Фиг. 9 и Фиг.10)
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Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10

Заключение и перспективи за развитие
„TROMDG” се основава на закона на Нолан, а именно, че „Игрите трябва да са
лесни за научаване и трудни за овладяване” и се придържа строго към него. Играта
може да бъде лесна и да служи за развлечение или да бъде съревнователна игра,
изискваща бързо мислене и рефлекси. Тъй като е написана на Microsoft Small Basic,
може да бъде обработена в език Visual Basic и прехвърлена на Microsoft Visual Studio
с едно натискане на бутона „Graduate”.
Перспективите за развитие са много, като сред тях най-подходящи биха били добавяне на онлайн компонент, оптимизиране за по-слаби компютри и портване на играта на
мобилни устройства, като всичко това е възможно при работа на езика Visual Basic.
Литература:
1. Microsoft Small Basic Website, Online: http://smallbasic.com
2. Microsoft Small Basic. Въведение в програмирането. Колектив: Димитър Минчев,
Мариан Панков, 2015, ISBN 978-619-7126-03-7,
Online:http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2013/11/Introducing-SmallBasicBulgarian.pdf
Научни консултанти:
проф. д-р. Ангел Тошков
гл. ас. д-р Димитър Минчев
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ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА „FCF TO FIRM” ЗА БЪЛГАРСКИ
ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ
Антоанета Деянова Кулаксъзова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

APPLYING THE „FCF TO FIRM“ MODEL FOR BULGARIAN
PUBLIC COMPANIES
Antoaneta Deyanova Kulaksazova
Abstract: Company valuation is a difficult process, requiring the knowledge and deep
understanding of corporate finance and investing. The paper aims at testing a valuation
model on public Bulgarian companies; for the purpose of understanding can a model be
used on them and how well it describes the company status. Here the model is the FreeCash Flow to Firm, used for three different public Bulgarian companies. The results
describe a diverse situation.
Key words: Free-Cash Flow to Firm, CAPEX Efficiency Ratio, WACC-g
В днешно време работа на финансовите аналитици при оценка на акции е фундаментална основа за развитието на икономиката. От тази гледна точка оценяването може да се определи като сложен процес, изискващ отлично познание както на теорията,
така и на практиката, които стоят зад корпоративните финанси. Основна част от моделите за оценяване на акции са дивидентно-дисконтните модели. Основен представител на групата е FCF to Firm модела. Същият е сложен, тъй като изисква направата на
много допускания. Съществуват обаче различни начини за преодоляване на допусканията, което да позволи на оценката от въпросния модел да не се изкривява много от
действителната цена на компанията, която се оценява.
Целта на настоящият доклад е прилагане на FCF to Firm модела. Обекта на разработката са три български публични компании. Задачите, които се поставят са изясняване на същността на модела, прилагането му за различните компании, чрез прогнозиране на бъдещите парични потоци, наблюдаване на получените резултати, сравнение на данните и анализ на получените резултати. В разработката е засегнат проблема
за честите разминавания между получената прогнозна цена с FCF to Firm модела и
реалната цена, която се достига след определен период от време. Затова е направен
т.нар. „бектестинг” (от английски – backtesting) на модела, за да се сравнят получените оценки с действителните цени на разгледаните български компании.
Теоретичен преглед:
Ненков (2012) казва че подходите и методите за оценка на компании могат да
бъдат класифицирани в три основни групи: на базата на активите, на доходите и на
пазарните сравнения. Най-широко използвани са последните два. Тези на базата на
доходи са известни като DCF методи и модели (за дисконтиране на паричните потоци). Обикновено с тях се постигат нереално оптимистични прогнози за бъдещите
парични потоци на оценяваните фирми, в съчетание с по-ниска рискова премия в нор408
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мата на дисконтиране.1 Основният проблем на дисконтовите модели е използването
на прогнозни данни като база на анализа, което е свързано с различни допускания
относно бъдещото развитие на компанията и предстоящите парични потоци, а това
пречи за достоверна крайната оценка за стойността на компанията. Именно тези
допускания водят до субективизъм при изчисляване на прогнозната цена.
Според Пътев (2008), при оценяването на фирми по модела на дисконтираните
парични потоци се дисконтират прогнозните парични потоци с цената на капитала,
след което стойността на фирмата служи за база за определяне на стойността на
собствения капитал. Моделът преминава през няколко етапа:
 Прогнозиране на паричните потоци или техните компоненти. Същото може
да започне от приходите или оперативната печалба, и се прави в номинално изражение, т.е. прогнозираните стойности трябва се дисконтират с номинален дисконтов
процент. В този етап се правят разнообразни допускания, относно нивата на растеж на
паричните потоци за отделните години;
 Определяне на терминалната стойност, представляваща бъдещата стойност на
компанията от края на нейното съществуване, до неизвестен момент в бъдещето, към
който се определя същата. Теоретично и двата момента са неизвестни, но практически
за терминален момент се използва годината след последния паричен поток. Стойността изисква направата на допускане за темпа на развитие на компанията в бъдеще;
 Дисконтиране на паричните потоци и определяне на стойността на фирмата –
прогнозираните парични потоци и терминалната стойност се дисконтират с изискуема
от инвеститорите (акционери и кредитодатели) цена на капитала, измерена чрез средната претеглена цена на капитала (WACC);
 Определяне на стойността на собствения капитал – ако фирмата работи с дълг
е необходимо от общата стойност на компанията да се приспадне стойността на задълженията и полученият резултат да се раздели на броя акции.
Свободните парични потоци на фирмата включват паричните потоци на всички
притежатели на ценни книги, акционери, облигационери и притежатели на привилегировани акции. Същите се изчисляват на база на печалбата преди лихви и данъци.2
Формулен апарат:
За калкулиране на реализираните свободните парични потоци се използва:
(1)

1

където:
EBIT (Earnings before interest and taxes) е оперативната печалба, която се получава като към печалбата от дейността се прибавят финансовите разходи и се извадят финансовите приходи за съответната година;
CAPEX (Capital expenditures) – изчислява се като сбор на паричните потоци от
инвестиционна дейност или по-точно сбора на паричните потоци от Покупка на
дълго-трайни активи, Постъпления от продажба на дълготрайни активи, Покупка на
инвестиции, Постъпления от продажба на инвестиции;
Depreciation – разходи за амортизации.
1

Ненков Д., „Премията за риск и оценка на обикновени акции на капиталовите пазари”,
Сборник „Корпоративните финанси на формиращите се пазари - изследвания и практики“, 2012
2
Пътев П., Канарян Н., Управление на портфейла, 2008, изд. „Абагар“, В. Търново, стр.329
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След определянето на реализираните свободни парични потоци е необходимо
тяхното прогнозиране в бъдеще. Възможно е използването на разнообразие модели,
като в случая фокуса на разработката не пада върху тях. След това обаче е необходимо калкулирането на терминалната стойност на компанията по формулата:
(2)
е очаквания свободен паричен поток за бъдеща година;
– цената на капитала;
– процента на растеж на компанията.
В последствие се пристъпва към цялостно остойностяване на фирмата на база
сумата от дисконтираните прогнози парични потоци и дисконтираната терминална
стойност, и дефинираната в теоретичната част на разработката терминална стойност.
Въпросната сума е стойността на фирмата:
∑

(3)

След изчисляването на същата е необходимо трансформацията и в целева стойност на компанията (т.нар. обща стойност на оперативните активи):
4

Накрая целевата цена се получава като получената целева стойност на компанията се раздели на броя акции, които същата има.
За изчисляването на WACC се използва следната формула:
1

(5)
– цена на капитала;
– цена на дълга;
– процент финансиране от собствен капитал;
– процент финансиране от дълг;
T – данъчна ставка.
Емпирични данни:

В тази част е приложен FCF to Firm модела за три български публични компании –
Албена АД, Монбат АД и Свилоза АД. За всяка компания е направен бектестинг на
модела за три годишен период. Проучването е направено за периода 2008-2015, като
за всеки три години има по една прогноза, която се сравнява с реалните данни. За
всяка компания е направена прогноза за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 и данните за получената прогнозна цена са сравнени с реалната цена през този период.
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Първата анализирана компания е Албена АД.
Таблица 1 – Данни за Албена АД
Indicators
Sales
Operating Margin
EBIT

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

94 753 85 661 97 889 97 900 100 625 101 972 106 292 107 408 101 018 103 563
22,72% 22,72% 15,60% 15,60% 23,77% 23,77% 30,54% 30,54% 26,44% 26,44%
21 524 19 459 15 267 15 269 23 915 24 235 32 463 32 804 26 712 27 385

Abs. Sales Change

-9 092

11

626

1 347

1 234

CAPEX

-3 557 24 397 -10 930

-1 622

-7 629

-1 974 -20 366

EBIT*(1-T)

19 372 17 513 13 740 13 742 21 524 21 812 29 217 29 523 24 041 24 646

Free-Cash Flow to Firm

17 967 537 638

Disc. FCF to Firm
Long Term Debt

-4 195

118 946

2 545

270

-7 026 -45 567

1 719

-1 296

4 337 153 954 16 286 273 964 12 097 371 804 -18 855 274 549

498 759

Cash and Cash Equivalents 7 165

1 116

142 718

255 466

350 590

253 029

100 141

83 196

75 652

98 810

952

3 545

3 385

3 861

Value of Operating Assets

498 759

142 718

255 466

350 590

253 029

Total Value of Op. Assets

386 978

43 529

175 815

278 323

158 080

Target price

90,56

10,19

41,14

65,13

36,99

Преди изчисляване на свободните парични потоци, се прави прогноза на продажбите за следващата година, на база на продажбите от настоящата и двете
предходни години (например за 2011 прогнозата е 85 661 хил. лв. и се прави на база
2008-2010). Следващата стъпка е изчисляване на оперативния маржин, който показва
каква част от приходите на компанията е останала след заплащане на променливите
разходи. Изчислява се като се раздели EBIT на приходите от продажби. За прогнозната година се допуска, че оперативния маржин няма да се промени, защото изследвания период е много малък и дори и да има промяна тя ще е незначителна. EBIT се изчислява като произведение на приходите от продажби и оперативния маржин.
Absolute Sales Change (изменението в продажбите спрямо бъдещ период) се изчислява
като от приходите от продажби за следващия период се извадят тези от сегашния.
CAPEX за прогнозната година се получава като се раздели изменението в продажбите
на усреднения CAPEX коефициент за периода. EBIT (1-T) е оперативната печалба
след начисляване на данъците. FCFF за последната година се пресмята по формула
(1), а този за прогнозната по формула (2). След това този прогнозен паричен поток се
дисконтира по формула (3).
Получените резултати могат да бъдат представени в следващата графика, като на
база същите прави следните изводи: FCF to Firm модела прогнозира цена, която се
различава от реалната, но следва нейната динамика. Моделът познава дали цената ще
се увеличи или спадне, но не показва точно с колко. Основната причина за това се
дължи на броя и тежестта на допусканията, които модела прави. Предполага се че
след тяхното отстраняване е възможно допълнително доближаване на целевата до
реалната цена.
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Графика 1 – Сравнение на прогнозна с реална цена на Албена АД
Следващата изследвана компания е Монбат АД.
Таблица 2 – Данни за Монбат АД
Indicators

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

Sales

160 994 137 010 182 554 210 300 202 068 212 734 239 425 249 024 228 415 246 003

Operating Margin

11,24% 11,24% 13,32% 13,32%

9,84%

9,84% 13,33% 13,33% 12,27% 12,27%

18 094

15 398

24 318

28 014

19 877

20 926

31 905

33 184

28 032

Abs. Sales Change

-23 984

-2 125

27746

21057

10 666

9 912

9 599

13 468

17 588

7009

CAPEX

-18 515

2 068 -19 506 -10 572

-8 469

-4 522 -12 625

-8 901 -12 487

-4 255

17 889

18 834

29 866

27 171

EBIT

EBIT*(1-T)

16 285

Free-Cash Flow to Firm

13 859

25 213

28 715

25 229

-421 155 085

4 812 140 195

11 408 136 825

19 280 244 082

15 545 194 171

140 642

126 939

123 869

224 775

173 674

Disc. FCF to Firm
47 892

Long Term Debt

21 886

30 190

Cash and Cash Equivalents 1 634

55 722

58 219

60 908

73 100

4108

2 626

7 673

20 538

Value of Operating Assets

140 642

126 939

123 869

224 775

173 674

Total Value of Op. Assets

94 384

75 325

68 276

171 540

121 112

2,94

2,55

2,09

4,67

3,11

Target Price

Изчисленията направени тук са аналогични на тези направени при предходната
компания. Получените резултати се обобщават по следния начин: Тук също се наблюдава следване на динамиката на прогнозната цена с реалната, без препокриване на
стойностите. За разлика от предишния случай тук постоянно целевата цена е под
действителната, макар и двете да следват една динамика.
10
8
6
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2
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Target Price
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Real Price at End
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Average Real Price

Графика 2 - Сравнение на прогнозна с реална цена на Монбат АД
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Основната причина за това се дължи на факта че българския капиталов пазар
надценява компанията, което завишава действителната ѝ цена. На практика това може
да се види в нивото, което целевата цена има.
Последната разгледана компания е Свилоза АД.
Таблица 3 – Данни за Свилоза АД
Indicators

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

Sales

110 749 56 538 108 151 170 316 94 454

Operating Margin

19,77% 19,77% 10,59% 10,59% 13,08% 13,08% 11,23% 11,23% 10,22% 10,22%

EBIT

21 899 11 180 11 452 18 035 12 354

Abs. Sales Change
CAPEX

-54 211

2 058 62 165 45 975

-3 810 201,43

-4 623

4 697

93 822 109 720 103 113 107 848 115 078
12 271 12 318 11 576 11 019 11 758

-632

-2 743

-6 607

-215

7 230

3 413

-3 028

5 890

-4 570

386

-9 496

-1 844

EBIT*(1-T)

19 709 10 062 10 307 16 231 11 119

Free-Cash Flow to Firm

18 089 89 231

6 829 162 631

9 326 148 615

7 748 111 183

1 523 73 484

80 027

144 089

133 413

101 335

65 675

Disc. FCF to Firm
Long Term Debt

75 374

Cash and Cash Equivalents 1 850

11 044 11 086 10 419

9 917 10 582

69 211

58 100

52 061

38 503

3 886

1 446

1 781

1 953

Value of Operating Assets

80 027

144 089

133 413

101 335

65 675

Total Value of Op. Assets

6 503

78 764

76 759

51 055

29 125

Target pricce

0,20

2,48

2,42

1,61

0,92

4
3
2
1
0
2011
Target Price

2012

2013
Real Price at End

2014

2015

Average Real Price

Графика 3 - Сравнение на прогнозна с реална цена на Свилоза АД
Изводи: При тази компания се наблюдава несъответствие между получената
чрез модела прогнозна цена и реалната. Причините за това са разнообразни, в частност разнородните данни, които компанията има в отчетите си. За разминаването в началото на периода влияние оказват нулевите стойности за печалбата от дейността и
големите промени в приходите от продажби (от 16 202 хил. лв. за 2009 нарастват до
110 749 хил. лв.за 2010). От там влиянието се насочва и към стойностите на оперативния маржин, които се разминават със значителни стойности. Друг фактор деформиращ крайния резултат са капиталовите разходи, които променят стойността си от 2008
към 2009 с повече от 100%. За края на изследвания период влияние оказват отново неравномерните промени в стойността на фирмените показатели. Тук FCF to Firm модела напълно не работи, поради специфичното фирмено състояние.
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Заключения и изводи:
На база на така направените изчисления, целящи приложение на модела FCF to
Firm за публични български компании е възможно направата на разнообразие от
заключения и изводи. На първо място впечатление прави неточността на модела. Това
е нещо напълно нормално, защото дори в най-близкия до теоретичната си същност
модела стъпва върху огромно количество тежки допускания, много от които свързани
с бъдещото състояние на компанията, индустрията и икономиката като цяло.
Преодоляването на същите е възможно, но изисква усложняване на модела и вземане под внимание на повече фактори, засягащи същите – състояние на компанията,
индустрията и икономиката, в която същите оперират. В случая на разработката това
не е необходимо, тъй като същата не преследва на всяка цена точното определяне на
целевата цена, а по-скоро тества самия модел FCF to Firm и доколко приложим е същия върху публични български компании.
Изхождайки от това и реалните резултати, които същите компании показват е
възможно да се изведе генерално заключение – модела е приложим, но само при наличието на постоянни и стабилни счетоводни показатели – продажби, инвестиционни
разходи и разходи за лихви. Ако същите се изменят, волатилността на прогнозата се
увеличава, което математически води до появява дори на отрицателни стойности за
целевата цена. В действителност компания не може да струва отрицателна стойност.
В тази връзка е възможно дефинирането на насоки за бъдещи изследвания, а
именно подобряване на модела, доближаването му до действителността, борба с тежките му допускания, а защо не модификацията му в авторски модел, който съществуващата финансова теория и практика не познават. Възможно е също тестването му
върху други публични компании, както български, така и чуждестранни, трансформацията му в Free Cash Flow to Equity модел или декомпозицията му на т.нар. Sum of All
Parts модел, изследващ отделните счетоводни пера на база структурата им в различни
звена на компанията, когато същата е например холдинг.
Основно заключение което разработката прави е че модела има своето място
както в теорията, така и в практиката, и особено в случая на прилагането му спрямо
български публични компании, стига същото да е съобразено с българската икономическа действителност.
Литература:
1. Захариев. Андрей и др. Финансов анализ – Свищов, АИ „Ценов“, 2015.
2. Ненков Д., „Премията за риск и оценка на обикновени акции на капиталовите
пазари”, Сборник „Корпоративните финанси на формиращите се пазари – изследвания и практики“, 2012.
3. Пътев П., Канарян Н., Управление на портфейла, 2008, изд. „Абагар”, В. Търново,
стр.329.

414

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
НА ДАННИ ОТ БСУ-МЕТЕО СТАНЦИЯ
Радостин Димитров
Бургаски свободен университет

SYSTEM FOR ANALYSIS AND VISUALIZATION OF DATA
FROM BFU-METEO STATION
Radostin Dimitrov
Burgas Free University
Abstract: In this work photovoltaics research is conducted via data received from the FRONIUS
Solar.Access program or from the Meteo.Logger extension. The process includes data management,
dynamic visualization, and database backup.
Key words: photovoltaic systems, databases, data management.

I. Въведение
„Метео“ програмата е написана с цел мениджмънт на данни от метеорологичната станция на Бургаския свободен университет. Оптимизирана е за работа с база
данни на Access, която натрупва информация чрез експортирани Excel файлове от
FRONIUS Solar.Access програмата. Системата включва следните елементи (Фиг.1):
 Захранващ блок - 12V DC, 1А;
 Модул за съхранение на данни – Fronius Datalogger Web. Този модул съхранява данните, постъпили от сензорите, служи за връзка с компютър и предава данни към
Fronius Solar.Web порталът. Връзката между модула за съхранение на данни и модула
за сензорите е серийна тип RS-232. Модулът предава данни в реално време и архивира
данни на всеки 5мин. Капацитетът на паметта е 16 MB (4096 дни);
 Модул за свързване на сензори – Fronius Sensor Box. Този модул служи за
свързване на сензори към него и транслирането на данните получени от тях, след което ги предава на Fronis Datalogger Web за съхранение. Има възможност за свързване
на: 2 входа за температурни сензори; 1 вход за сензор за вятър; 2 цифрови входа;
1 вход за сензор за слънчева радиация;
 Сензор за скорост на вятъра – Fronius Wind speed Sensor. Сензорът за измерване скоростта на вятъра е с голяма точност и в надежден корпус, издръжлив на лоши
метеорологични условия. Монтира се на открито място, като в близост няма предмети/уреди и др. които да го повредят. Тип на сензора – Анемометър; околна температура -20°C до +60°C; максимална дължина на кабел 30 m; Сензор за околна температура – Fronius Ambient temperature Sensor, PT1000. Сензорът има стоманена обшивка и
това му позволява да издържа на лоши метеорологични условия. Монтира се на място, което не е изложено на директна слънчева светлина;
 Сензор за слънчева радиация – Fronius Irradiation Sensor. В повечето случаи се
монтира на конструкцията, на която са разположени соларните панели, за да има същия ъгъл на наклона, като на соларните панели. Тип сензор – монокристален силициев, работно напрежение – около 70mV при 1000 W/m2, околна температура -40°C до
+85°C.
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A

В

Фиг. 1
II. Цел на приложението „Метео“
Основната цел на програмата е съкращаването на нужното време за извличане,
обработка и възприемане на таблични данни и тяхното визуализиране. Това се постига чрез:
 Улеснено импортиране на Excel файл, експортиран от FRONIUS. Импортирането в база данни се осъществява от работни листи на Excel към таблици на
Access. Ако не съществува таблица с името на някои от работните листове, такава ще
бъде създадена и използвана за процеса на импортиране от Excel файл. Импортирането елиминира дублирането на дати;
 Гъвкав обхват на входните данни. Заради проверката за дати-дубликати може да се импортират застъпващи се данни, без нужда от предварителна проверка за
техния период, тъй като вече съществуващите записи няма да бъдат добавени отново.
Тази проверка е създадена с цел да се избегне допускането на грешка при извличане
на желаните данни от метеорологичната станция;
 Графично изобразяване на избран период Добавена е възможност за извеждане на диаграми от данните в Excel файла и базата данни. Обхватът на графиката за
Access файла може да е избран за дни, месеци или години;
 Дълготрайно съхранение на голяма база данни. Капацитетът за съхранение
е около 5 таблици при случай, че съществуват 500 хиляди записа във всяка една от
тях. Ако записите са за данни през 30 минути, това се равнява на около 30 години;
 Елиминиране на нуждата от ръчно оптимизиране на базата данни. Една
неоптимизирана база данни може да с размер от стотици мегабайта. Въпреки, че процеса на уплътняване и оптимизиране отнема няколко секунди, това често може да се
пропусне, водейки до проблеми в случай, че компютърът няма достатъчно място за
информация на твърдия диск. Това не може да възникне като проблем. Всеки път, когато „Метео“ програмата се затвори, отворената база данни ще се оптимизира. При
нужда базата данни автоматично се записва преди оптимизацията.
III. Възможности на приложението „Метео“
Потребителят може да осъществи избор между няколко варианта в различни
ситуации. При отворен Excel файл има възможност за създаване на база данни с празни таблици, наименувани като работните листи от него, след което базата данни може
да се отвори за импортиране. Алтернативно може да се отвори съществуваща база
данни за същата цел и създаване на графики за желан период.
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Фиг. 2. Основен алгоритъм на „Метео“ програмата

Основните възможности на алгоритъма са показани на Фиг. 2. Те са следните:
 Отваряне на Excel файл и създаване на графики. Процесът на отваряне се
осъществява при използване на Open Database Connectivity (ODBC) драйвера и OLE
DB интерфейса за JET съхранение. Отворените работни листове на Excel се съхраняват в оперативната памет и се изобразяват в таблици. Този процес позволява ефикасното създаване на графики, използвайки данните в паметта. Графиките изобразяват
целия период на всеки един от работните листове на Excel. Създава се една обща
графика и 3 допълнителни, които вземат данните от първата на групи (Фиг. 3, а,в).

Фиг. 3,а. Основен прозорец след отваряне на Excel файл
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Фиг. 3,в. Алгоритъм за отваряне на Excel файл и създаване на графиките
Когато потребителя избере да отвори Excel файл се извършват няколко действия
за правилна визуализация на данните:
1. Данните от файла се зареждат в оперативната памет в табличен вид;
2. Всички празни колони и редове се премахват за прегледност;
3. Изгражда се обобщената диаграма използвайки заредените в оперативната
памет таблици;
4. Вторичните диаграми се създават като се базират на първата за повече ефикасност.
 Създаване на нова база данни използвайки Excel файл. Разопакова се празен шаблон на база данни с избраната от потребителя директория и име на файла.
Създават се празни таблици в новата база данни, при използване на имената на работните листове от отворения Excel за техните имена. За целта се използват SQL заявки.
След това програмата пита потребителя дали създадената база данни трябва да бъде
отворена сега.
 Отваряне на база данни. Процесът на отваряне се осъществява използвайки
Open Database Connectivity (ODBC) драйвера и OLE DB интерфейса за JET съхранение. Отворените Access таблици се съхраняват в оперативната памет. Това позволява
тяхната бърза по-нататъшна манипулация преди да бъдат записани в базата данни.
 Импортиране на работните листове от Excel файл в таблици на БД. За
ефективно изпълнение заредените в паметта Access таблици се сливат с техните Excel
таблици (работни листове). За целта трябва да съществува таблица с името на работния лист в базата данни, ако няма такава, тя се създава и зарежда в паметта. При сливането на двойките таблици се елиминират дублираните записи, а уникалните се подготвят за записване в БД. Прогресът се изобразява на всяка таблица.
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 Извеждане на графика за избрания период. Създадена е възможност да се
изобразяват години, месеци или дни. Генерираната графика е за таблицата, която е отворена при издаване на командата за изобразяване на период. Препоръчително е базата данни да се запише преди да се генерира графика от нейните данни (Фиг. 4).

Фиг. 4. Примерна графика за температурата през 2012 г.

 Извеждане на комплексна графика. Добавена е възможност да се създаде
комплексна графика, използвайки желаните периоди и Access таблици (Фиг. 5).

Фиг. 5. Графика за температурата и скоростта на вятъра през 2012 г.

 Записване и оптимизиране на базата данни. За перманентно записване на
промените върху твърдия диск на компютъра, самата база данни трябва да се обнови
(добавят се новите записи и други промени, ако такива съществуват). Този процес
може да отнеме няколко минути при голямо количество данни, но за целта не е нужно
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повече от натискането на бутон. Прогреса на записване се изобразява на всяка таблица след нейния запис под формата на пълнеща се лента (Фиг. 6).

Фиг. 6. Прозорец при записване на база данни и резултат от оптимиране

След като промените в една база данни се запишат, файлът вероятно ще бъде с
значително увеличен размер. На този етап е препоръчително да се оптимизира. Това
става с натискането на един бутон.
Процесът завършва за 2 секунди, след което размерът на файла намалява значително.
След оптимизирането се извежда съобщение със стария и новия размер. Ако при
затварянето на „Метео“ програмата е отворена база данни оптимизирането се извършва автоматично, след което се извежда съобщение със стария и новия размер на файла.
IV. Подпрограма „Meteo.Logger“
Това е оптимизирана програма, предназначена за дълготрайно извличане на данни от FRONIUS станцията без нужда от FRONIUS Solar.Access.

Фиг. 7,а. Основен прозорец на „Meteo.Logger“

Данните могат да се импортират през 5 минутни интервали. Паролата на отдалечения SQL сървър се запазва локално под криптиран вид (Фиг. 7, в).
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Фиг. 7,в. Основен алгоритъм на „Meteo.Logger“

Заключение
Предложеното програмното решение дава възможности за подобряване на ефикасността при работа с данни от БСУ-Метео станция.
Основната „Метео“ програма осъществява създаването на голяма бази данни,
която без затруднения може да се използва за дейности, изискващи информация за
слънчева радиация, производство на електроенергия, температура и скорост на вятъра
отминали периоди от време – дни, месеци или години.
Допълнителната програма „Meteo.Logger“ предлага алтернативни методи за бързо и ефективно импортиране в бази данни на Microsoft Access и SQL сървър.
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Акционерното дружество (АД) е основна организационна форма на големите
предприятия в пазарната икономика. За да осъществява стопанска дейност акционерното дружеството има нужда от капитал, който може да си осигури чрез различни източници. При неговото учредяване се съставя устав, в който задължително се посочва
размерът на капитала.
Целта на настоящата научна разработка е да представи способите и решенията,
които акционерното дружество може да ползва за промяна на капитала в два аспекта –
в посока на увеличение и в посока на намаление. Предмет на настоящия доклад са
нормативните разпоредби в Търговския закон (ТЗ)1, свързани с промяна на акционерния капитал, за което.се предоставят достатъчно законодателни възможности, които
да са в унисон с икономическите условия.
***
Акционерното дружество е представител на капиталовия тип търговски дружества. Това предполага акумулиране на сравнително голям размер на капитала, което
всъщност определя икономическата същност на АД. Дружеството може да се учреди
от едно или повече физически или юридически лица, които са акционери.2 АД се учредява на учредително събрание, на което следва да присъстват всички лица, които записват акции.3 Също така не са изключени случаите, когато АД може да бъде уч1

Обн. ДВ. бр.48 от 18 Юни 1991 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г.
При някои търговски дружества е необходим по-голям минимален брой учредители (напр. 3, 5
или 7 лица).
3
Чл.163, ал.1, ТЗ.
2
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редено чрез подписка за набиране на капитал, само ако специален закон предвижда
условията и реда за това. Такъв е Законът за публично предлагане на ценни книжа.
Капиталът на АД е разделен на акции4, чиито размер не може да бъде по-малък
от 50 000 лв. Акциите са структурни части от капитала на дружеството, чиято номинална стойност е равна на тази на капитала. Съгласно разпоредбите на ТЗ при учредяване на АД емисионната стойност на акцията (стойността, по която те се поемат от
учредителите, респ. подписващите се) не може да бъде по-малка от номиналната стойност (стойността, която е записана върху акцията). Допуска се възможността емисионната стойност да бъде по-голяма от номиналната, в този случай разликата между
двете се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.
При самото учредяване на АД, капиталът се отразява в Търговския регистър.
Възможно е една акция да принадлежи на няколко акционери, които упражняват права върху нея, като за целта се определя пълномощник. Търговският закон определя
минималната номинална стойност на една акция, която е един лев.
Акционерният капитал може да бъде променян в два аспекта – в посока на увеличение и респективно в посока на намаление.
В процеса на своята дейност е много вероятно АД да достигне до момента, в
който следва да се гласува увеличаване или намаляване капитала. За целта има няколко способи и решения, гласувани на общото събрание, чрез които е възможно изпълнението. Преди да се използват долуизброените способи, задължително е към датата
на извършване на промяната, да е налице реално внасяне на изцяло записания капитал.
Трите използвани способа, които следва да бъдат описани, са представени схематично (Фигура 1):
Способи за увеличаване на акционерния капитал

 Издаване на нови акции
 Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции
 Превръщането на акции в облигации по чл. 215 от ТЗ
Фигура 1. Видове способи, използвани за увеличаване на акционерния капитал

Първи и един от най-често използваните способи за увеличаване на собствения
капитал е издаването на нови акции. Избиран е поради редица предимства, които акционерите получават:
 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства
на неговия дял в капитала преди увеличаването.
 При акции от различни класове правото важи за акционерите от съответния клас.
Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в
който се издават новите акции.
 Правото на акционерите се погасява в срок, определен от общото събрание, но
най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

4

Чл. 158, ал.1, ТЗ.
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 Правото на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет, съответно съветът на директорите, представя
доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и
обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.5
Вторият способ е увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
Разходите са много по-ниски, процесът става най-бързо, а инвеститорите си запазват
процентното съотнишение в дела на дружеството.
Третия вариант, който може да се използва, е превръщането на облигациите в акции, по описания в чл. 215 от ТЗ начин.
До тук са изброени трите основни способа, чрез които може да се извърши промяна в посока увеличение на собствения капитал на едно АД. При свикване на общото събрание, има няколко типа решения, които могат да се вземат (Фигура 2). За да е
валидно, е необходимо мнозинство с 2/3 от гласовете на представителите на текущото
заседание. В устава е възможно предвиждането на по-голямо мнозинство или налагане на допълнителни условия за зачитане на гласовете. Следва да опишем решенията, които е възможно да бъдат взети.
Увеличаване на акционерния капитал с решение на общото събрание

 Внасяне на непарични вноски
 Увеличаване на капитала под условие
 Увеличаване на капитала от органи на дружеството
 Преобразуване на част от фонд „Резервен“ в капитал
 Трансформиране на резерва от обратно изкупените акции по чл. 187, ал.4 от ТЗ
 Трансформиране на текуща или неразпределена печалба в капитал
 За сметка на задълженията към акционерите
 Продажба на нови акции
 Внасяне на капитал, без получаване на акции
Фигура 2. Видове решения на общото събрание, целящи увеличаване на капитала

В първия случай, собствениците на акции могат да допуснат увеличаване на капитала чрез непарични вноски. В решението се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, които следва да се предоставят.
Изисква се оценяването на апортите от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. След извършване на
оценяването, вещите лица не трябва да констатират по-висока стойност от записана в
устава. В случай на надценка, вносителят може да се съгласи да доплати до записаната сума, да получи по-малък дял, или да се откаже от участие. На база това решение,
за реализиране на вноските, се използва способа за издаване на нови акции, които се
предоставят на вносителите.
Възможно е общото събрание да вземе решение капиталът да се увеличи под
условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу
5

Чл. 194, ТЗ.
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облигации на дружеството.6 За реализиране покупката на ценните книги, следва отново да се използва способа, чрез която се издават нови акции.
При втория случай, замяна на облигациите с акции, използваният способ ще бъде превръщане на облигациите в акции, описано в чл. 215 от ТЗ. Важно е да се отбележи, че този вид облигации нямат право да бъдат издавани от дружества, в които е
включено участие на държавата с повече от 50 на сто от капитала. Желаещите акционери могат да записват съответните облигации с предимството, при което се записват
акции от нови емисии. Органът на дружеството следва да определи точния ред по издаването им. Следва да се спази ограничението от законодателя в същия закон, което
гласи че емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от
номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.
Друг вариант е органите на дружеството (управителният съвет в случай на двустепенна система и съветът на директорите – при едностепенна), при овластяване в
устава, да увеличават капитала до определен номинален размер, издавайки нови акции всяка година. Според ТЗ, максималният срок е до 5 години след възникване на
предприятието да се увеличава постепенно капитала, в случай, че е предварително
предвидена опция. Ако не е, то до 5 години след внасяне в съда на изменението, е възможно изпълнението. Управителният съвет сам решава как точно да се извършва увеличаването на акционерния капитал – пропорционално, всяка година или определени
години след стартирането (напр. да се издават всяка година акции в следната пропорционалност: 15%, 35%, 50%; да се издават в равни пропорции акции след първата,
третата и петата година). Най-голяма е вероятността акционерите да предпочетат способа издаване на нови акции.
Общото събрание на акционерното дружество може да използва възможността
да повиши капитала си за сметка на резервите. Според чл. 246 ал 4. от ТЗ, когато
средствата от задължително формиращия се фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде
използван и за увеличаване на капитала. Този фонд също се използва за покриване на
загубата от текущата или от предходни години. Акционерите, предвидили в устава си
създаването на друг фонд – „Допълнителни резерви”, могат да трансформират него.
При едноличното акционерно дружество собственикът (държавата, общината,
физическо или юридическо лице) може да реши да увеличи капитала като се използва
резерва, съгласно учредителния акт (такова дружество се създава с учредителен акт).
Поначало той решава въпросите от компетентността на общото събрание, в т.ч. и въпроса за увеличаването на капитала.
Конкретно за АД е налице формирането и на друг тип резерв, а именно образуваният от обратно изкупените акции. Тези предприятия са задължени да заделят размер, равен на номиналната стойност на всички изкупени акции които подлежат на обратно изкупуване, при условия и по ред, установени в устава. Този резерв може да се
разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции,
както и да се използва за увеличаване на капитала.
Не е записано при трансформирането на резерв в акции кой способ се използва,
но е възможно използването на два – издаване на нови акции, разпределени според
притежаваните дялове на акционерите, или увеличаване на номиналните стойности на
вече издадените акции, като отново се спазва процентната база на собственост.
Друго възможно решение за увеличението на капитала е трансформиране на печалбата. При положителен финансов резултат, може да имаме печалба за текущата
година или натрупана от минали години. Взема се част или цялото, в зависимост от
6

Чл. 195, ТЗ.
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нуждите на дружеството. Общото събрание може да избере този вариант не по-късно
от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година. Необходимо е мнозинство 3/4 от акционерните гласове. Ако АД е еднолично, не е необходимо мнозинство. В този случай се издават нови акции, като способ за увеличаване на
капитала. Новите акции следва да бъдат разпределени между акционерите и дружеството, ако то притежава собствени акции, съразмерно дяловото им участие.
Вариант е и общото събрание да реши да преобразува задълженията към акционерите. Последните няма да получат парични дивиденти, а ще бъдат новоотпечатани
акции.
Общото събрание на акционерите може да реши да набере нов капитал чрез способа емитиране на нови акции. Ако ще се продават на по-висока от номиналната стойност, то следва да се посочи в решението минималната продажна цена.
Като последен вид решение, общото събрание може да вземе акционерите да
внесат капитал, без да получават нови акции. Тук се използва способа за увеличаване
номиналната стойност на вече съществуващите ценни книги.
Увеличаването на капитала в АД изисква прилив на „свежи” капитали, каквито
са и повечето решения, които управленските органи вземат. С цел да не се привличат
чужди средства, се използва и вътрешна трансформация на капиталите – от един вид в
друг. Без значение от използвания способ, повишаването на собствения капитал показва стабилност на фирмата.
Капиталът на АД може да се намали с решение на общото събрание на акционерите, което се взема с мнозинство от 2/3 от представения на съответното заседание
капитал. Съществува възможност в устава на дружеството да е предвидено по-голямо
мнозинство. В решението трябва да се съдържа целта за намаляването и начина, по
който ще се извърши.7 В противен случай Търговският закон по реда на чл. 74, отменя
намаляването на акционерния капитал.
Способите за намаляване на акционерният капитал са две: намаляване на номиналната стойност на акциите и обезсилване на акции (Фигура 3).
Способи за намаляване на акционерния капитал

 Намаляване на номиналната стойност на акциите
 Обезсилване на акции
Фигура 3. Способи за намаляване на акционерния капитал

Намаляването номиналната стойност на акциите е способ, при който не настъпва
промяна в членствените правоотношения между акционерите и дружеството. Единствено се променя числото, изразяващо номиналната стойност на издадените акции.
Стойността трябва да е еднаква за всички, като минималният размер е един лев. При
извършване намаляване на акционерния капитал, промяната следва да се отразява по
еднакъв начин. Възможни са случаи, при които акционерите могат да бъда освободени да довнесат невнесената част от записаните от тях акции. Този способ се използва
за редуциране стойността на капитала до наличния размер на актива на АД.

7
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Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.8
Принудително обезсилване на акциите се допуска, ако е предвидено в устава и
са записани при това условие.9 Този способ води до загуба за акционерите, тъй като
след тяхното амортизиране, следва да бъдат унищожени. В устава на АД задължително се посочват необходимите предпоставки и начина, по който следва да бъде извършено принудителното обезсилване на акциите. Тази процедура е забранена при
публичните дружества (виж чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК). Обезсилване се извършва по решение на общото събрание и не е необходимо акциите да бъдат прехвърлени на АД
чрез джиро, същите следва да бъдат унищожени, само и единствено ако са предадени
доброволно на АД от самите акционери.
Придобиването на акции от АД се извършва доброволно. Сделката за придобиването определя дали ще е възмездно или безвъзмездно. Законовата регламентация е
такава, че не урежда фактическия състав на придобиването. Когато акциите се придобиват възмездно в решението на общото събрание се посочва тяхната цена. Тя може
да бъде различна от номиналната стойност, независимо че с тази стойност следва да
бъде намален акционерният капитал. Акциите, които са придобити чрез тази способ
се обезсилват и унищожават.
Общото събрание на акционерите може да вземе решение за намаляване на
акционерния капитал основно поради две причини, които са представени схематично
(Фигура 4).
Решения на Общото събрание за намаляване на акционерния капитал

 Намаляване на акционерния капитал с цел намаляване на стопанската активност
на дружеството
 Покриване на загуба от текущата година или на натрупана загуба от предходни
години
Фигура 4. Решения на общото събрание за намаляване на акционерния капитал

В първия случай общото събрание взема решение да се намали капитала, за да се
намали стопанската активност на дружеството, акционерите следва да получат парични средства.
Във втория случай решението, което взема общото събрание е за покриване на
загуба – от текущата година, натрупана от минали години или и двете заедно. За да се
намали акционерният капитал е необходимо да се обезсилят част от акциите или да се
намали тяхната номинална стойност. Акционерите не получават парични средства,
т.е. не е налице връщане на капитал на акционерите, с който дружеството разполага.
Намалява се основния капитал, поради това, че с част от него се покрива възникнала
загуба.
Съществува възможност капиталът на АД да бъде едновременно намален и увеличен, този способ е известен като саниране на капитала. Капиталът на дружеството
може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.10 Търговският
8

Чл. 201, ал. 1, ТЗ.
Чл. 201, ал. 2, ТЗ.
10
Чл. 203, ал. 1, ТЗ.
9
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закон допуска възможност акционерния капитал да бъде намален под установения законов размер от 500 000 лв., ако с неговото увеличаване се достигне поне установени
законов минимум. Дружеството може да прибегне към този способ, ако например се
установи загуба за текущата година, която не може да се покрие напълно от резервите
и натрупаната печалба от минали години.
***
С оглед реда, по който ще се осъществява управлението, ръководните органи могат да използват различни способи и решения за промяна на акционерния капитал.
Тази промяна на капитала става с решение на ръководните органи, съобразно фирмената политика и целите, които се преследват. Главното фактическо предимство на АД
се свежда до възможността за образуване на значителен капитал и от там следва
ограничаване отговорността на акционерите до размера на притежаваните дялове.
Литература:
1.
2.
3.

Търговски закон, Обн. ДВ. бр. 48 от 18 Юни 1991 г.
Стефанов, Г., Търговско дружествено право, В. Търново, 2014 г.
Стефанов, Г. Основи на правото. В. Търново, 2012 г.

428

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

АЛГОРИТЪМ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ
С BFSAR СИСТЕМА
Галина Величкова
Бургаски свободен университет

ALGORITHM FOR VISUALIZATION OF OBJECTS WITH BFSAR
SYSTEM
Galina Velichkova
Burgas Free University
Abstract: In the present paper a Bistatic Forward Synthetic Aperture Radar (BFSAR)
algorithm for image extraction is suggested. Topology of the BFSAR system including
target, transmitter and receiver is described. Main geometric equations defining the current
position of the mass centre of the target and arbitrary point scatterer from the target are
derived. BFSAR signal model with Linear Frequency Modulation (LFM) is analytically
described. The basic steps of image reconstruction procedure presented. A numerical
experiment is carried out.
Keywords: Bistatic Forward SAR, BFSAR geometry, LFM signals, signal processing and
image reconstruction algorithms.
1. Въведение
SAR – Synthetic Aperture Radar или радиолокационна система със синтезирана
апертура (РСА) е кохерентен инструмент за визуализация на обвкти. Разделителната
способност по разстояние се реализира с високо информативни облъчващи целта
радио импулси, като линейно-честотно модулирани сигнали (LFM) и фазово-кодово
модулирани (PCM) сигнали. Разделителната способност по ортогоналната азимутална
координата се постига чрез кохерентно сумиране на отразените от целта сигнали,
притеглени с опорна функция, която съответства на сигнал, отразен от точка от целта,
движеща се със скоростта на целта.
BFSAR (от английски език- Bistatic Forward Scattering Synthetic Aperture Radar) е
радиолокационна система със синтезирана апертура за изобразяване на обекти при
разнесени в пространството предавател и приемник с право разпространение на
електромагнитно излъчване [1-3]. Едно от перспективните направления на използване
на BFSAR системи е при ранното оповестяване на пресичането на гранични зони или
зони с особено значение на националната сигурност (национални сухопътни, водни и
въздушни граници. Концепцията за използване на правото разпространение на
излъчените към целта електромагнитни вълни в радиолокационна мрежа, изградена от
разнесени в пространството микро предаватели и приемници, която се използва за
откриване и идентификация цели чрез прилагане на квазиоптималния принцип на
обработка на сигналите, е разгледана в [4]. Анализ на енергийните характеристики,
като ефективна отразяваща повърхност, мощност на облъчване на надземна цел и
ниво на мощността на преотразения от целта и разпространяващ се към приемника
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сигнал е направен в [5]. Решение на проблема на правото разпространение на
електромагнитни вълни от предавателя към целта и към приемника в случай на
наблюдение на транспортни колесни машини и тяхната класификация чрез
компонентен анализ и невронна мрежа е предложено в [6-7].
Целта на настоящата работа е да се разработи алгоритъм за възстановяване на
образа на обект, наблюдаван с бистатична радиолокационна система със синтезирана
апертура и право разпространение.
2. Обща характеристика на BFSAR система
Отличителна черта на BFSAR топологията е взаимното разположение на
предавателя, целта и приемника, което се дефинира с пространствен ъгъл, близък до
1800 (Фиг. 1).

Фиг. 1. BFSAR топология

Когато обектът пресича базовата линия „Transmitter-Receiver”, той се облъчва от
електромагнитните вълни, излъчени от антената на предавателя. При срещата им с
обекта тези вълни се преотразяват от краищате на облъчените участъци. Получава се
ефект на засенчване на електромагнитните вълни от обекта, който в този случай се
представя като вторична излъчваща антенна с геометрия, близка да тази на облъчения
обект [8].

Фиг. 2. Мрежа от приемо-предаватели за откриване на малки обекти върху морска
повърхност

Пример на приложение на BFSAR система е мрежа, съставена от приемопредаватели, разположени върху морска повърхност (Фиг. 2). Обектът се открива при
пресичане на една или няколко базови линии, образувани от двойка предавател430
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приемник на базата на измерените Доплерови честоти на отразените от целта сигнали
и времето на закъснение. Такава система се използва за откриване на малки
плавателни съдове или плувци, пресичащи защитената граница на охраняван обект.
3. Аналитично описание на BFSAR геометрия и кинематика на обекта
Анализът на BFSAR геометрия се извършва при допускане, че обектът е
съставен множество еднородни блестящи точки, разположени в координатна решетка
O’XYZ с дискретни координати съответно, i, j, k (Фиг. 3). Предавателят (s),
приемникът (p) и движението на обекта с вектор-скорост V са дефинирани в
координатната система на наблюдение (Oxyz). Основните геометрични зависимости
се описват със следните векторни уравнения, дефиниращи позицията на предавателя,
приемника, масовия център на целта и произволна блестяща точка от обекта в
дискретен момент от време p, съответстващ на номера на излъчения към обекта радио
импулс с период на повторение T p .

Фиг. 2. BFSAR геометрия, където обектът е съвкупност на блестящи точки

Разстояние от предавател до масовия център на обекта R s ( p) :
N

R s ( p )  R s  R 00 ( p )  R s  R 00 (0)  V   p T p ,

2

където R 00 ( p ) е вектор-разстояние от началото на координатна система Oxyz до
масовия център на обекта в дискретен момент p, R 00 (0) е вектор-разстояние от
началото на координатна система Oxyz до масовия център на обекта в дискретен
момент p = 0, R s е позиционният вектор на предавателя, N е броят на излъчените
импулси от предавателя към обекта.
Разстояние от масовия център на обекта до приемника R r ( p) :
N

R r ( p )  R r  R 00 ( p )  R r  R00 (0)  V   p T p ,
2



където R r е позиционният вектор на приемника.
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Разстояние от предавател до всяка ijk точка на целта R s ijk ( p) :
N

R s ijk ( p )  R s ( p )  AR ijk  R s  R 00 (0)  V   p T p  AR ijk ,
2


където А е координатна трансформационна матрица, R ijk е позиционният вектор на

ijk блестяща точка от обекта, дефиниран в координатната система O’XYZ.
Разстояние от всяка ijk точка на целта до приемника R r ijk ( p) :

N
R r ijk ( p )  R r ( p )  AR ijk  R r  R 00 (0)  V  p T p  AR ijk .

2

Модул на вектор-разстояние предавател-ijk точка-приемник:

Rijk ( p)  R s ijk ( p)  R r ijk ( p) .
Приведените аналитични изрази, дефиниращи позицията на блестяща точка от
обекта при синтеза на апертурата в BFSAR системата, се използват при моделирането
на преотразените от обекта сигнали.
4. Модел на BFSAR
възстановителен алгоритъм

сигнал

с

линейна

честотна

модулация

и

Моделът на линейно-честотен модулиран преотразен сигнал от обекта е
съвкупност от LFM сигналите, отразени от отделните блестящи точки и се описва с
израза:
t  t ijk ( p)
S ( p, t )   S ijk ( p, t )   a ijk rect
exp  j  t  t ijk ( p)  b t  t ijk ( p) 2 ,
T
ijk
ijk
където S ( p, t ) е сигналът отразен от ijk блестяща точка, t е началният момнет на

 

 

 

ijk

отчитане на закъснението от блестящите точки по разстояние, aijk е коефициентът на
отражение на ijk блестяща точка,  е ъгловата честота, t ijk ( p ) 

Rijk ( p )

е времето на
c
закъснение от ijk блестяща точка, с е скоростта на светлината, b е LFM индекс, Т е
t  tijk ( p )
е правоъгълна функция, която
продължителност на излъчения импулс, rect
T
ограничава времевата дължина на сигнала и има следните стойности:
t  t ijk ( p)

t  t ijk ( p) 1, при 0 
1
rect

T
T
0 , при останалитеслучаи.


След демодулация преотразеният BFSAR сигнал, дефиниран в дискретната
координатна система на BFSAR изображението, получава вида:
2
 
(k ijk min ( p )  k )T  t ijk ( p )
Rijk ( p )  2 Rijk ( p )  


Sˆ ( p, k )   a ijk rect
exp  j  2 k
,
 b

 
 
T
c
c
ijk
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където kijk min ( p) е номерът на строб по разстояние, където е регистриран сигнал,
отразен от най-близката ijk блестяща точка в момент p, k е номерът на LFM дискрет
по разстояние, T е времевата дължина на дискрета по разстояние,  k    2b.k .T
е дискретната ъглова честота, измерена дискретната координата k
Аналитичният израз за изчисление на Sˆ ( p, k ) се интерпретира като права
пространствена трансформация на тримерното изображение на обекта в двумерен
BFSAR сигнал, а двумерната функция Sˆ ( p, k ) като пространствен спектър на
изображението на обекта [9]. Оттук алгоритъмът за възстановяване на образова, т.е.
извличане на изображението от комплексния пространствен спектър се базирана
обратната пространствена трансформация, дефинирана с израза [9]
2
 
N K
Rijk ( p )  2 Rijk ( p )  


,
 b
a ijk ( pˆ , kˆ)    Sˆ ( p, k ). exp  j  2 k

 
 
c
c
p 1 k 1


 


който се интерпретира като трансформация на двумерния пространствен спектър
Sˆ ( p, k ) в двумерна функция на изображението, дефинирана в координатите pˆ , kˆ .
След двумерно Тейлорово разложение по координатите p и k на израза
2

Rijk ( p )  2 Rijk ( p)  





2
b
 k

  , се получава аналитичен израз, на базата на който може
c
c

 

да се дефинира възстановителният алгоритъм за получаване на изображението на
обекта. Този алгоритъм включва следните основни стъпки:.

1. Фазова корекция на комплексния демодулиран сигнал Sˆ ( p, k ) :
~
S ( p, k )  Sˆ ( p, k ). exp j( p, k ) .
2. Компресия по разстояние фазово коригирания сигнал чрез инверсна Фурие
трансформация - IFT(Inverse Fourier Transform):

~
kkˆ 
1 K ~
S ( p, kˆ) 
 S ( p, k ). exp j 2  .
K k 1
K

3. Компресия по азимут на компресирания по разстояние комплексен сигнал чрез
инверсна Фурие трансформация (IFT) и получаване на комплексния образ:

aijk ( p, k ) 

1 N ~
ppˆ 

.
 S ( p, k ). exp j 2
N p 1
N 


Фазовата корекция се реализира итерационно, като се използва функция, оценяваща
контраста на полученото на всяка итерация изображение [9]. Компресията по
разстояние и компресията по азимут се реализират със стандартни процедури на
бързо Фурие преобразование, реализирана в среда на Matlab.
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5. Числен експеримент
За илюстрация на разработените геометричен модел на BFSAR топология,
BFSAR сигнален модел и алгоритъма за възстановяване на образа на обекта се
провежда числен експеримент в среда на Matlab със следните изходни данни:

координати на стационарен предавател:

x s  250 m ,

ys  0 m ,

z s  15 m ,

координати на стационарен приемник: x r  300 m , y r  0 m , z r  12 m ; начални
координати на наблюдавания обект:
x00 (0)  25 m y00 (0)  150 m , z 00 (0)  0 m , параметри на вектора-скорост на обекта:
модул на вектора-скорост V  14 m/s и ъгли на скоростта:    / 2 ,    ,    / 2 ;
параметри на излъчващи импулси: дължина на вълната:   3.10 2 m , период на
повторени на импулсите: T p  3,2.10 3 s , продължителност на импулс: T  9.10 6 s ,
брой на излъчените импулси: N = 256 , брой на LFM дискрети по разстояние, K = 256.
На Фиг. 4 е представен BFSAR комплексен сигнал, отразен от обект (реална и
имагинерна част). На Фиг. 5 е представен компресиран по разстояние BFSAR сигнал
(реална и имагинерна част). На Фиг. 3 е представен компресиран по азимут на сигнал
(реална и имагинерна част). На Фиг. 7 е представено BFSAR изображение на обекта в
изометрична проекция на интензивностите на блестящите точки. На Фиг. 8 е
представен модулът на комплексния образ на наблюдавания обект, като изображение
на контурната линия, съставена от блестящи точкови излъчватели.

Фиг. 4. BFSAR комплексен сигнал, отразен от обекта (реална и имагинерна част)

Фиг. 5. Компресиран по разстояние BFSAR сигнал (реална и имагинерна част)
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Фиг. 6. Компресиран по азимут на сигнал (реална и имагинерна част)
без фазово изместване

Фиг. 7. BFSAR изображение на обекта в изометрична проекция на интензивностите на
блестящите точки след фазово изместване

Фиг. 8. Модул на крайно BFSAR изображение на наблюдавания обект с нормирани
интензивности

435

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Резултатите показват коректността на разработените математически модели,
описващи бистатичната топология, излъчените и приети отразени сигнали и
алгоритмите, възстановяващи образа на наблюдаваните обекти.
6. Заключение
В настоящата разработка е представен аналитико-геометричен и кинематичен
модел на BFSAR топология от стационарни предавател и приемник и движещ се
обект. Дефиниран е моделът на сигнала, преотразен от контурната линия на
облъчвания обект. Анализът на структурата на сигнала показва, че той може да се
интерпретира като права пространствена трансформация на функцията на
изображението в двумерен сигнал. Оттук следва изводът, че функцията на
изображението може да се изведе чрез обратна пространствена трансформация на
отразения комплексен сигнал. Численият експеримент потвърждава коректността на
моделите на топологията и на LFM сигнала, както и на възстановителния алгоритъм.
Оттук може да се направи изводът, че BFSAR е ефективна с висока резолюция
технология за откриване и разпознаване на цели, движещи се по земната повърхност,
водната повърхност, въздушното и космическо пространство.
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СИСТЕМА ЗА ЧЕТЕНЕ НА IBUTTON ЧРЕЗ ПЛАТФОРМА
С ОТВОРЕН КОД ARDUINO
Димитър Георгиев Андонов
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Бургаски свободен университет

SYSTEM FOR READING OF IBUTTON DEVICES BASED ON
ARDUINO OPEN SOURCE PLATFORM
Dimitar Georgiev Andonov
Dimitrinka Krasteva Atanasova
Burgas Free University
Резюме: В статията са представени резултатите от изследването на Ардуино базирана система за четене на iButton. Системата получава информация за идентификационния код на съответното устройство, проверява го за достоверност и изпълнява контрол на достъпа според зададени при програмирането права за достъп.
Направена е практическа разработка на системата.
Ключови думи: Ардуино, идентификационен код, iButton
Abstract: This article shows the results of testing an Arduino based system for reading
information from iButton. The system receives information about identification code of the
currently attached device, executes several checks and finally provides access control
according to the access rights which is declared durring the programing stage. A practical
emplementation of this system is developed.
Keywords: Arduino, identification code, iButton

1. Общи сведения и съществуващи технически решения
1.1. Общи сведения за iButton

iButton е разработка на Dallas Semiconductors и представлява компютърен чип,
затворен в цилиндър от неръждаема стомана, с дебелина 16 мм. Бутонът използва корпусa си като комуникационен интерфейс и посредством галванично разделяне с полипропиленова подложка се оформят две контактни повърхности – LID контакт,
който е свързан към шината за данни, както и BASE контакт, който е на маса [2]. За
комуникация с бутон се използва 1-Wire интерфейс.
Всеки един iButton притежава свой собствен идентификационен код (64-bit ID),
който е лазерно гравиран върху силиконовия му чип. Идентификационният код е 64битов и е съвкупност от три елемента:
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Фиг. 1 – формат на 64-bit ID[4]

Family Code – 8-битова поредица, която дава информация за серията и функционалностите на бутона.
Serial Number – 48-битова поредица, която според производителя е уникална за
всеки един iButton. В изключително редки случай е възможно да има съвпадение на
серийните номера на два бутона, но това е възможно единствено ако са от различни
серии, което запазва условието за уникалност на 64-bit ID.
CRC Byte – съдържа резултата от изчислението по специален алгоритъм на
предходните 58 бита. Алгоритъмът е известен като 8-bit DOW CRC и се реализира
чрез 8-битов полиномен генератор, съставен от изместващ регистър и XOR логика.[3]

Фиг. 2 – DOW CRC генератор[3]

IButton се произвежда в няколко различни серии, които предлагат различни
функционалности. Бутонът DS1990R, който използваме в нашата разработка, е от
серията Address Only и е с базова функционалност, характерна за всички останали
класове – 64-bit ID съхраняван в ROM. Този модел устройство получава захранване
през шината за данни. Това става чрез кондензатор с капацитет от около 800 nF, който
се зарежда в периодите, когато шината за данни не е активна, а по време на комуникацията осигурява необходимата енергия за функциониране на бутона.
1.2. Съществуващи технически решения за четене на iButton
В общия случай за четене на информация от бутон са необходими няколко основни компонента – четец, конвертор от 1-Wire към USB, RS-232 или паралелен порт,
както и софтуерно обезпечаване.
Съществуват множество решения за четене на iButton – професионални и любителски, като в обхвата на тази статия ще се спрем на решение предложено от производителя Maxim Integrated. За четене на DS1990R ни е необходим DS1402D Blue Dot™
Recеptor, който разполага с две гнезда за едновременно четене на два бутона. Към четеца е необходимо да добавим конвертор от 1-Wire към USB, като за целта можем да
използваме DS9490R USB Port Adapter. След като сме осигурили хардуерната
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свързаност между хоста и бутона, е необходимо да инсталираме OneWire Viewer –
софтуер, една от възможностите на който е да чете информация от iButton.

Фиг. 3 – хардуерно и софтуерно обезпечаване за четене на iButton[2]

2. Описание на техническо решение за четене на iButton чрез среда с
отворен код Arduino
2.1. Принципна схема на система за четене на iButton

Използвана е среда с отворен код Ардуино, изградена около микропроцесор
Atmega 328 и предоставяща така необходимите ни хардуерни и софтуерни инструменти за реализацията на проекта. За изобразяване на прочетената информация е използван LCD дисплей 16x2 със светодиодна просветка. Управлението на дисплея се
реализира програмно през дигиталните входно-изходни пинове на Arduino от 2-ри до
7-ми и се захранва с 3,3V директно от ардуиното.
Реализацията на 1-Wire комуникация с i-Button се осъществява през 12-ти дигитален входно-изходен пин на Arduino, който играе ролята на шина за данни и през
съответната контактна повърхност на четеца се свързва към LID контакта на бутона.
Към същия дигитален пин са подадени 5V през тримера R3, чиято роля е да осигури
високо ниво, когато шината за данни не е активна. Захранването на макета се осъществява през USB порт на компютъра или чрез външно захранване реализирано с
преобразувател на 5V.
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Фиг. 4 – принципна схема на система за четене на iButton чрез Arduino

2.2. Програмно осигуряване на макета – алгоритъм на работа
Както става ясно от фиг. 5 и фиг. 6, методите getKeyCode() и buttonPermitions()
са ключови в работата на системата. Метод getKeyCode() на първо място следи за наличие на iButon присъединен към 1-Wire интерфейса и при наличие на такъв записва
неговия 64-битов идентификационен код в специално създаден за целта 8-битов масив. Следват контроли по Family Code и CRC Byte. По този начин се проверява дали
съответният бутон е от модела DS1990R и дали информацията съдържаща първите 58
бита от кода е предадена без грешки. Едва когато тези проверки са преминали успешно, тогава серийният номер на бутона се изобразява на LCD. Ако някоя от контролите
не е преминала успешно, тогава на LCD се изобразява съответното съобщение за
грешка. Този метод представя възможните проверки, които могат да се реализират на
база 64-bit ID. Той представлява защита срещу използване на различни типове бутони
на Мaxim Integrated, както и срещу използване на непълно програмирани заместители
на оригиналния продукт.
Посредством метода buttonPermitions() е реализирано едно много популярно
приложение на iButton – електронен ключ. За целта, в началото на програмата е деклариран 10-байтов масив, в който са записани стойностите на CRC Byte на пет различни
бутона. С цел допълнителна защита стойностите в този масив могат да се променят
единствено с препрограмиране на системата. След изпълнение на метода
getKeyCode(), програмно се извлича стойността на CRC Byte за съответния бутон и се
сравнява последователно, чрез конструкцията if…..else if, със стойностите записани
в масива с оторизираните ключове. При съвпадение на двете сравнявани стойности,
на дисплея се изобразява информация за това, че съответният бутон е оторизиран
(„ACCESS GRANTED”). При липса на съвпадение, на LCD се изобразава информация
за липса на оторизация („ACCESS DENIED”). След определен период на изчакване
програмата започва да се изпълнява отначало
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Фиг. 5 - алгоритъм на работа на програмния код

Фиг. 6 - алгоритъм на работа на методите getKeyCode() и buttonPermitions()
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3. Тестване на експериментален образец. Експериментални резултати
Експерименталният модел, показан на фигура 7, е снабден с десет броя iButton
от модела DS1990R.

Фиг. 7 – експериментален образец на система за четене на iButton чрез Arduino

Половината от бутоните са оторизирани, като стойностите на техните CRC за
записани в декларирания за тази цел масив ( keyPermition[10] = {0xC0, 0xAE, 0xDD,
0x75, 0xD1}; ). По този начин е реализирана система за контрол на достъпа, а всеки
iButton играе ролята на електронен ключ. Промяната на информацията в масива
keyPermition е възможна единствено чрез препрограмиране на модела, като се цели
подобряване на сигурността на системата.
Резултатите от проведените тестове демонстрират безупречна работа на алгоритъма като за всеки един прочетен бутон бяха изобразени коректно серийният номер и
информация за назначените му права за достъп. Серийният номер на всеки един от
прочетените бутони се изобразява в шестнайсетичен код с разделител между всеки
байт информация. Както е видно от фиг. 8 и фиг. 9, изобразената информация напълно съвпада с гравираното върху корпуса на бутоните. Това отчитаме като слабост в
сигурността що се касае до устройствата с ONLY ADDRESS функционалност. Това
ограничава използването му до не толкова критични по отношение на сигурността
приложения. Тези ограничения не важат за по-високите класове бутони, които са
снабдени с допълнителни енергозависими памети и редица защити от неоторизиран
достъп до съхраняваната в тях информация.
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Фиг. 8 – резултати от четене на оторизиран бутон

Фиг. 9 – резултати от четене на неоторизиран бутон
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4. Изводи

Резултатите от проведеното изледване показват, че предложената от Maxim
Integrated технология е много добър избор за хардуерен идентификатор. Въпреки, че
използваните iButton са с базова функционалнист, това е напълно достатъчно да се
реализира контрол на достъпа, който бе осъществен успешно във всеки един от проведените експерименти.
Потенциална възможност за пробив в системата представлява копирането на
пълния идентификационен код на бутона върху съвместимо устройство. В настоящата
разработка е необходимо препрограмиране на системата за да се промени списъка на
оторизациите, което би могло да доведе до излишно забавяне. С цел избяване на такива ситуации в бъдеще се предвижда трансформирането на системата в напъно самостоятелна такава, като се добави възможност за бързо изтриване или добавяне на
идентификатори оторизациите. Тази промяна в списъка ще може да бъде инициирана
единсвено чрез специално назначен „master” iButton. Друга възможност за неоторизирана намеса е промяната на софтуерния код, като в бъдеще това ще бъде избегнато,
чрез използване на Ардуино, което няма вграден порт за връзка към компютър, както
и чрез заключване на достъпа до програмния код с парола.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА В ИХ
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по материалам социологического экспресс исследования
Бешиев Халид Ризванович
Тостоган Юрий Игоревич
Шлыкова Анастасия Андреевна

Среди приоритетных направлений в образовательной системе Российской Федерации на ближайший период и перспективу выделяется переход к новой культуре
качества отечественного образования, гарантирующий её возрастающий вклад в
развитие страны с учетом развития инновационных процессов в обществе и в том числе в экономике.
Беспрецедентную актуальность приобретает сегодня реализация принципа единства воспитания и образования будущих специалистов, научной и практической
деятельности в этом направлении нацеленной на преодоление актуальных проблем
подготовки кадров адекватных запросам экономики, рынка труда – инновационного
развития современного общества, в направлении доминирующего вектора Культуры.
Высшие учебные заведения во всем мире – главные центры научных исследований и подготовки специалистов непрерывно нуждаются в проведении теоретических
и практических исследований в области развивающегося образования.
Важнейшей проблемой становится теперь не столько внедрение в учебный процесс новейшей техники и на ее основе новейших технологических методов и приемов,
но главным условием становится воспитание человека, будущего специалиста – развитие его, пока еще недостаточно используемых, дремлющих способностей и возможностей в направлении эволюционного развития Культуры. Воспитание уважительного, с любовью отношения ко всем, альтруизма, взаимной снисходительности и,
особенно, привычки думать и рассуждать самостоятельно.
Главной целью нашего социологического экспресс исследования является изучение нравственно-этических способностей и качеств их характеризующих у наших будущих выпускников, молодых специалистов.
Одной из основных гипотез, подлежащих проверке в ходе исследования, было
предположение о доминирующей роли положительных нравственно-этических характеристик и достаточно высокой оценки их востребованности в будущем – в трудовом
коллективе по окончании университета.
Планировалась, также, проверка ряда рабочих гипотез и следствий из них,
рассказать о которых не представляется возможным в рамках отведённого мне времени.
В исследовании приняли участие около 100 студентов выборгского филиала государственного экономического университета (СПб ГЭУ), отобранных методом непреднамеренной выборки и опрошенных по специально подготовленному опроcному
листу из 10 вопросов.
Среди опрошенных – 72.5% женщин и 27.5% мужчин. По возрастному составу
выборочная совокупность распределилась, главным образом, от 16 до 25 лет – женщин 89%, мужчин 86%.
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Программой исследования было предусмотрено выявление и изучение этических ориентаций будущих специалистов, их представлений о характере взаимоотношений доминирующих в сфере их будущей профессиональной деятельности.
С этой целью сформулирован и предложен респондентам вопрос №1– „Считаете
ли Вы, что выпускник университета, Ваш коллега и будущий специалист должен обладать достаточно высоко развитыми нравственно-этическими способностями?”
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом: более 82% респондентов убеждены и в максимальной степени связывают свою будущую профессиональную деятельность с высокими нравственно-этическими идеалами. Среди мужчин эти показатели несколько выше (86%), чем у женщин (81%). В то же время 6.3%
опрошенных мужчин и женщин считают, что в их будущей профессиональной
деятельности развитые нравственно-этические способности – неуместны и 11.3% опрошенных выбрали вариант – „затрудняюсь ответить”. Или более 17,5% респондентов
не считают, что эти собственно человеческие качества необходимы в предстоящей
трудовой деятельности.
Вполне естественно, что следующий вопрос был нацелен на выявление конкретных характеристик, позволяющих уточнить и конкретизировать (аргументировать) ответы респондентов на предыдущий вопрос. Для этого было предложено ответить на
следующий вопрос №2 – „Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных ниже качеств (положительных и отрицательных), на Ваш взгляд, будут превалировать у выпускников – будущих специалистов.
Ответы респондентов подтвердили наше предположение о том, что положительные характеристики будут доминировать в ответах наших студентов и в первую очередь связанные с профессиональной деятельностью в коллективе, о чем свидетельствуют более 550 или 76% ответов респондентов. В их числе чаще других отмечались:
ответственность за порученную работу; уважительное отношение к коллегам; коммуникабельность. Причём, если женщины ставят на первое место ответственность за порученную работу; порядочность; коммуникабельность; желание работать в коллективе – 76% ответивших, то мужчины отдают предпочтение таким характеристикам, как:
уважительное отношение к коллегам; порядочность; доброта; ответственность за порученную работу и коммуникабельность – 66.5% ответивших.
Как и предполагалось, этические ценности общего порядка, такие как доброта,
бескорыстная помощь нуждающимся, сострадание, стремление помочь людям в трудную минуту оказались во втором эшелоне аргументации нравственно-этических характеристик будущих специалистов. Соотношение между предпочтениями женщин и
мужчин по перечисленным этическим признакам характеризуются суммарно, как
24.1% ответов женщин и 33.5% ответов мужчин. Очевидно, эти наиважнейшие, собственно человеческие качества в существенно большей степени значимы для опрошенных женщин, чем для мужчин.
С другой стороны, в вопрос №2 включены также и негативные этические характеристики присущие, порой, молодым, да и не только молодым, специалистам, которые были предложены респондентам для ранжирования. В результате, было получено
177 ответов или около 25% от общего числа ответов на этот вопрос.
Распределение ответов здесь показывает, что с отрицательной стороны респонденты ожидают, скорее всего, получить от своих молодых коллег: стремление
схитрить; выполнить работу по минимуму, оказывать помощь нуждающимся, но
только с выгодой для себя, стремление к необоснованному обогащения – 65% ответивших. Причём, по мнению респондентов мужчин среди молодых специалистов
чаще проявляются безынициативность, замкнутость, а также желание перекинуть работу на других, т.е. „спрятаться за их спины”, так считают 86% ответивших мужчин,
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тогда как женщины предполагают столкнуться прежде всего с безынициативностью,
жадностью, равнодушие, эгоизм – более 95% ответов респондентов.
Следующих вопрос – контрольный – предложенный респондентам под №3, „С
каким из приведённых суждений Вы согласны” и пятью вариантами ответов расположенными по убывающей от максимальной значимости нравственно-этических качеств специалиста до минимального их значения, но при этом, одновременно, со всё
возрастающей значимостью интеллектуальных способностей, знаний и трудовых навыков позволяет получить более общее представление об отношении будущих специалистов ВЭД к использованию (применению) своих лучших нравственно-этических
способностей в будущем. Здесь 71% ответивших женщин выразили твёрдую уверенность в доминирующей роли нравственно-этических качеств в своей будущей трудовой деятельности, но при этом, 28% считают интеллект и профессиональные знания
будущих специалистов более предпочтительными, нежели их нравственно-этическими качества.
Диаметрально-противоположную картину мы наблюдаем в ответах на этот
вопрос наших респондентов – мужчин. Лишь 35% из них выразили твёрдую уверенность в первостепенной значимости нравственно-этических способностей будущих специалистов в их трудовой деятельности, тогда как 55% – считают их менее
значимыми для будущих специалистов, чем интеллектуальные способности и знания.
Кроме того, 10% респондентов заняли нейтральное положение в ответе на этот вопрос, выбрав вариант – „затрудняюсь ответить”.
Ещё один контрольный вопрос под №9 был предложен нашим респондентам:
„Представьте на минуточку, что Вы – уже дипломированный специалист и устраиваетесь на работу. Считаете ли Вы, что ваши лучшие нравственно-этические качества
будут востребованы?”.
Среди участвовавших в исследовании студентов мужчин – 82% ответили утвердительно, никто из опрошенных не пытался им возразить, т.е. отрицательных ответов
не было зафиксировано, но при этом 18.2% респондентов выбрали нейтральный вариант – „затрудняюсь ответить”.
Иное распределение ответов мы наблюдаем среди женской части выборочной
совокупности. Здесь – 77% женщин ответили утвердительно – будут востребованы, но –
9% ответивших женщин пессимистически оценивают возможности проявить свои
лучшие нравственно-этические качества в будущей своей деятельности молодого специалиста. Кроме того, значительная часть ответивших женщин выбрала нейтральный
вариант ответа (14%) – „затрудняюсь ответить”.
Таковы первые результаты проведённого социологического исследования
субъективных представлений будущих молодых специалистов, связанных с их предстоящей профессиональной деятельностью и характеризующих соотношение морального и интеллектуального начала в их сознании, как отражение современного его
состояния на данной ступени эволюционно-циклового развития общества, человека.
Не секрет, что результат естественно-исторического процесса развития Культуры –
является отражением духовно-нравственного и интеллектуального состояния общества, его индивидуального и группового сознания.
Именно Сознание – единственная вечная Реальность, творящая и отражающаяся
в иллюзорных (приходящих) формах – „за ручку” вводит нас (наш разум) в совершенно новую область знания (опыта).1
В то же время, разум современного человека, поощряемый существующей
системой воспитания и образования, в своём отстранённом существовании от его
1

Е.П. Блаватская. Наука и жизнь. М., Сфера, 1999.
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нравственной силы – предопределён и ограничен господствующими сегодня
теориями об устройстве общества и социальной природе и потому ему трудно понять,
что материальное, кажущееся реальным, не обладает подлинным (независимым)
существованием, лишь служит проявлению глубинных процессов взаимодействия
желаний, воли и сознания.
Это не могло не найти своего отражения в реализуемой в настоящее время парадигме образования, противопоставляющей духовное (идеальное) – материальному,
настаивающей на ведущей роли последнего в социально-экономическом развитии в
разрез с эволюционным законом развития Культуры.
Научный руководитель – к.э.н., Григорьев Виктор Николаевич
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НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
Кораблёва Виктория Станиславовна
Мельник Диана Васильевна

В трудах древнегреческих философов Ксенофонта и Аристотеля экономика
рассматривалась как особый раздел моральной философии – часть этики (наука о
морали, нравственности, поведении человека), как определённое представление о
ведении домашнего хозяйства, справедливых ценах и ссудном проценте.
С сожалением сегодня приходится констатировать, что это направление, в дальнейшем, не получило необходимого изучения и развития.
Приоритетными стали исследования о „природе и причинах богатства народов”
(А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сей и др.), о хозяйственной деятельности и её результатах
(как совокупности имеющих ценность хозяйственных предметов). Позднее – в 19в. –
это был уже анализ предельных величин (У. Джеванс, К. Менгере, Л. Вальрас и др.),
известный как „маржиналистская революция”.
Если классическая политэкономия ставила в центр своих исследований происхождение богатства и способы его распределения, то неоклассики акцентировали
своё внимание уже на проблемах функционирования экономического организма как
такового. Например, каким образом человек принимает экономические решения – от
самых простых (каждодневные покупки и т.п.), до самых ответственных, перспективных (инвестиционные решения и т.п.).
В результате, экономическая теория из науки о хозяйстве, богатстве и его происхождении эволюционировала в науку о рациональном поведении человека в хозяйственной сфере, а затем и за её пределами.
Не случайно классическим определением экономической науки принято считать
определение данное Л. Роббинсом „Экономическая наука – это наука, изучающая
человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными
средствами, которые могут иметь различное употребление”.
Между тем, фундаментальная проблема экономической жизни общества, человека – удовлетворение непрерывно увеличивающихся и возвышающихся потребностей
и сегодня ещё далека от удовлетворительного её решения.
Очевидно, использование сегодня имеющихся ограниченных ресурсов (природных, производственных, трудовых, финансовых и др.) без учёта и часто в ущерб
удовлетворению собственно человеческих потребностей, отвечающих необходимым
(высоким) морально-нравственным критериям развития человека, общества (состраданию, взаимовыручке, бескорыстной дружеской поддержке нуждающихся и помощи
в трудный момент и т.д., и т.п.) не способствует успешному разрешению этого противоречия, несмотря на наращиваемые объёмы производства и достижения научно-технического прогресса.
Экономическая наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между выбором цели и ограниченными ресурсами постепенно утратила (невилировала) качественные критерии оценки выбора цели и способов её достижения,
подменив их достаточно абстрактными экономико-математическими и статистическими выкладками – разновидностью социально-экономической математики лишённой
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практической значимости в рациональном выборе цели развития общества, человека
несмотря на всю её аналитическую строгость и бескомпромисность.
Если хозяйственная сфера – это экономическая сфера жизни общества, где производятся продукты, товары, услуги и воспроизводятся материальные условия жизни
людей, то, естественно, деятельность людей по производству и воспроизводству материальных условий жизни является хозяйственной деятельностью или хозяйственной
практикой и предполагает ясное осознание цели и определённых условий и способов
её достижения.
В повседневной жизни выбор осуществляется на основе житейского опыта и в
этом случае рациональным или разумным выбором является выбор, опирающийся на
интуицию и здравый смысл. Но здравого смысла и интуиции достаточно лишь для решения рутинных или простых задач, тогда как для осуществления научно обоснованного, рационального выбора цели и способов её достижения, например, для решения
супер актуальной проблемы человеческого бытия – удовлетворения постоянно
растущих и неуклонно возвышающихся потребностей – этого, очевидно, недостаточно.
В рассматриваемом случае мы сталкиваемся не просто с познанием и моделированием тех или иных процессов и объектов, но с выбором из множества альтернатив
действия, поведения, способов и путей адекватных решению этой фундаментальной
проблемы.
Современный мейнстрим – концепции, в которых поведение людей рассматривается с точки зрения оптимизации (рациональности) и основным методом исследования эволюции экономических процессов является равновесный анализ, основывающийся на универсальных законах описывающих прошлое, настоящее и будущее.
С другой стороны, экономика соглашений и эволюционная экономика, а также
институциональная экономика и теория общественного порядка, то есть современные
неортодоксальные теории, их сторонники считают, что человек в большинстве случаев редко просчитывает последствия принимаемых решений и потому равновесие в
экономике является неустойчивым, а чаще отсутствует. Они считают, что будущее не
только неопределённо, но и непознаваемо, по причине отсутствия необходимой для
этого информации о будущем (М. Кейнс),а массовое внушаемое поведение населения
(потребителей) рассматривается как результат отсутствия (заменитель) знаний.
Известный американский экономист Т.Веблен (один из основоположников институционализма) в результате своих исследований показал, что в хозяйственной (экономической) жизни имеют место массовые, но рационально необъяснимые явления.
Например, „наведённое потребление”, „демонстрационное потребление” и т.п. – нерациональное поведение.
В настоящее время в экономической науке имеют место и иные подходы и толкования человеческого поведения – „теория иррационального поведения” и „теория
арационального поведения” и другие – однако, более подробное их рассмотрение
здесь не предусмотрено.
В целом, разные школы и направления (более ранние и современные) едва ли
могут предложить адекватное видение и решение проблемы рационального выбора не
пытаясь даже заглянуть в основы основ, потаённые уголки механизма рационального
выбора человека, группы людей, как проявления глубинной сущности его эволюционной природы во внешнем (физическом или материальном) мире.
Ориентируясь на индивидуальный выбор субъекта, экономическая концепция
выбора не всегда учитывает нерациональные и даже иррациональные решения и
действия хозяйствующего субъекта, которые могут привести не только к нежелательным, но к явно негативным последствиям.
450

ХVII Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIII, 2016

Так достижение максимальной выгоды или полезности каким-либо субъектом
хоззяйственной деятельности, или группой нередко приходит в противоречие с интересами общества,с одной стороны, а с другой – в противоречие с объективной необходимостью эволюционного развития общества и человека.
Человек обладает свободной волей, позволяющей ему мыслить и действовать самостоятельно, отвечая за свои мысли и поступки перед обществом и что важнее – перед всеобщим и непреложным эволюционным законом самосовершенствования.
Вот почему исследование рационального и иррационального поведения отдельных людей и социальных групп, наблюдаемого в реальной жизни, является сегодня
чрезвычайно актуальным и жизненно необходимым.
Приоритет духовно-нравственных ценностей выбора перед ценностями утилитарно-прагматического порядка приобретает сегодня особую значимость в ликвидации исторически сложившегося соотношения в сознании большинства людей духовного и материального начала.
Первостепенное значение приобретает сегодня нравственность человека, будущего специалиста, исключающая противопоставление идеального, духовного – материальному, позволяющая через актуализацию духовно-нравственной составляющей
образования – реализовать объективную необходимость преодоления злоупотреблений научно-техническим прогрессом.
Подмена этого важнейшего принципа эволюционного развития, когда всё чаще в
различных слоях общества можно услышать: „И не надоедайте мне с вашими терзаниями совести, это моя жизнь и я хочу прожить её красиво” – неминуемо ведет к периодам торжества в истории Культуры реликтов неондертализма, алчности, агрессии,
невежества и, в конце концов, к нравственной деградации человека, общества несмотря на все достижения научно-технического прогресса.
Пример этот чрезвычайно печальный, но достаточно распространённый – свидетельствует об ослаблении моральных устоев людей, нравственности, ведущем к
рассогласованности между знанием и этикой, к злоупотреблению полученными знаниями, распространению ложных знаний. Лишённые душевной мудрости, сострадания, человеколюбия интеллектуальные способности, знания очень быстро превращаются в ложное знание и обострённое чувство эгоизма, влекущее за собой высокомерие, враждебность и, в конце концов, социальный конфликт.
Как существо духовно-материальное человек в процессе своего эволюционноинволюционного циклового развития, взаимодействуя с материальным (внешним) миром форм, получает и усваивает уроки роста, приобретая, таким образом, знания и
опыт в своём движении к совершенству.
Поэтому практическая значимость теоретических и прикладных исследований
рационального выбора и целеполагания человеком, обществом, в этом направлении,
не вызывает сомнений.
Научный руководитель
к.э.н., доцент Григорьев Виктор Николаевич
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