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ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 
 
 

Георги Петрунов 
 
 

 
Увод 
 
Повече от десетилетие като основен аспект в 

борбата срещу тероризма се възприема и налага 
идеята за финансов контрол. Както посочват 
изследователите [3] финансовият контрол в тази 
сфера има превантивни, възпиращи, разследващи 
и аналитични функции. Информацията за движе-
нието на активите на терористите и начина, по 
който те ги управляват, дава възможност за по-
добро разбиране на начина на действие на те-
рористичната група и нейните международни 
връзки и контакти, което пък от своя страна може 
да подпомогне предотвратяването на бъдещи 
терористични атаки. Световната банка [5] също 
отчита, че акцентирането върху финансите на 
терористите е основният елемент в борбата срещу 
тероризма, тъй като те имат определящо значение 
за капацитета и тежестта на терористичните 
атаки. Като цяло мерките срещу финансирането 
на тероризма целят неговото идентифициране, 
проследяване и ограничаване, чрез което да се 
поставят сериозни пречки пред терористите в 
изпълнението на техните замисли.  

 
Финансиране на тероризма и стратегията за 

неговото противодействие 
 
Както всяка една организация, създадена с цел 

извършването на определени дейности, така и 
терористичните организации се нуждаят от сред-
ства за своето съществуване и функциониране. С 
колкото повече средства разполагат терористите, 
толкова по-лесно ще могат да реализират свои-         
те замисли. Често терористичните организации 
управляват средства, получени от различни из-
точници. Тези източници могат да се разделят на 
два основни типа – средства от несамостоятелно 
и от самостоятелно финансиране. При първия тип 
финансиране парите идват отвън, т.е. финансова 
подкрепа е осигурена от спонсорство или даре-
ния. А при втория тип средствата се получават от 
дейности на самата терористична организация. 
Самостоятелните източници на средства от своя 
страна могат да бъдат легални и нелегални, т.е. 
генерирани от престъпления. 

Независимо колко мащабна атака се замисля, 
терористите трябва да покрият някакви неизбеж-
ни разходи, т.е. нуждаят се от финансиране или 
от преките участници в плана, или от техните 
поддръжници. Тоест финансирането улеснява 
действията на терористите. Именно поради това 
политиките за борба с тероризма са насочени към 
разделяне на терористите от техните доходи, с 
което се цели ограничаване и затрудняване на 
действията им. 
Стратегията за противодействие финансира-

нето на тероризма е тясно свързано с противодей-
ствие на изпирането на пари. Причината за об-
вързването на политиките и мерките срещу фи-
нансирането на тероризма с политиките и мер-
ките срещу изпирането на пари е, че подобно на 
престъпниците и престъпните организации те-
рористите и терористичните организации се опит-
ват да прикрият връзката между себе си и източ-
ниците си на доход и искат да придвижват и 
управляват своите средства тайно, без да привли-
чат вниманието на властите. Терористичните гру-
пи, както отбелязва Фил Уилямс [10], извършват 
финансови дейности, които имат функционално 
сходство с изпирането на пари и използват много 
от механизмите и условията за прехвърляне на 
пари, които се прилагат и от транснационалните 
престъпни организации. Така макар изпирането 
на пари и финансирането на тероризма да са два 
различни феномена, те включват много общи ха-
рактеристики, техники и рискове. Затова могат да 
се използват еднакви методи и процедури за раз-
следване на този криминален феномен, каквито 
се използват и за противодействие на изпирането 
на пари. 
Основна разлика между двата процеса е, че 

при изпирането на пари в началото винаги стоят 
средства, получени от престъпна дейност. При 
тероризма невинаги парите, които се използват, 
са генерирани от престъпления. Те могат да бъдат 
получени по напълно легален начин, без да са 
имали досег с каквото и да е престъпление.  
Друга разлика между изпирането на пари и 

финансирането на тероризма е това, че след дей-
ствията, които се извършват със средствата при 
двата процеса, парите се използват за различни 
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неща. При изпирането на пари средствата могат 
да се използват в легалната икономика за инве-
стиции, покупки, забавления и т.н. Докато при 
тероризма парите винаги отиват за осъществяване 
на престъпна цел – терористичен акт. Така при 
процеса изпиране на пари в началото винаги има 
престъпление, от което се генерират средства, 
които след определени действия за прикриване на 
техния произход се използват в легалната иконо-
мика. Докато при финансиране на тероризма със 
средства, които може да са генерирани, както от 
престъпление, така и от напълно законна дейност, 
се извършват определени действия, с които да се 
подкрепят терористи и терористични действия, 
т.е. тук накрая винаги има престъпление.  
Но и при двата процеса се открива стремеж да 

се скрият следите на парите, т.е. чрез прикрива-
нето на пътя на парите престъпниците и терори-
стите могат да поддържат едни устойчиви източ-
ници на средства. Именно поради това, както 
вече бе посочено, стратегиите, прилагани за про-
тиводействие на изпирането на пари, се прилагат 
и за предотвратяване финансирането на терориз-
ма. Законодателната рамка на глобално ниво се 
изгражда от редица международни организации, 
ангажирани с борба с престъпността. Първият 
международен документ, който насърчава хармо-
низирането на националното законодеталство и 
осигурява минималната база за полицейско и 
съдебно сътрудничество по отношение борбата с 
финансирането на терроризма, е приетата от ООН 
през 1999 г. Конвенция за борба срещу финанси-
рането на терроризма [9]. Стандартите на Конвен-
цията се налагат както върху финансовите ин-
ституции, така също и върху други професии, 
занимаващи се с финансови сделки и транзакции. 
Мерките, предвидени в конвенцията, са сходни с 
тези, предназначени за противодействие изпира-
нето на пари – идентифициране на клиента и 
действителния собственик на юридическо лице; 
мониторинг на сделки и клиенти; събиране и 
съхраняване на информация за операции, клиенти 
и сделки; докладване на съмнителни операции и 
клиенти; обучение на персонала. Всичко това се 
препоръчва да се прави на базата на оценка и 
управление на риска за отделните видове задъл-
жени лица. В Конвенцията се набляга и на обмена 
на информация относно съмнения за финанси-
ране на тероризма, като се препоръчва държавите 
да създадат механизми за това.  
Създават се и редица други документи, уреж-

дащи действията срещу тероризма на глобално 
ниво. Мерките за противодействие изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, които се 
приемат на глобално ниво от различните между-
народни организации, са само минималният стан-

дарт в тази област и могат да бъдат допълвани от 
отделните страни. Република България е част от 
международните усилия за противодействие на 
тероризма и е ратифицирала и прилага междуна-
родноправните инструменти за борба с терориз-
ма. В отговор на заплахата от терористични 
действия и като изпълнение на резолюции 1267 и 
1373 на ООН българската законова рамка за 
борба с тероризма се изгражда от Закон за мер-
ките срещу финансиране на тероризма, приет на  
5 февруари 2003 г., от мерките, предвидени в 
Закона за мерките срещу изпирането на пари, 
както и от измененията и допълненията на Нака-
зателния кодекс (НК) от 13 септември 2002 г. 
Законът за мерките срещу финансирането на те-
роризма (ЗМФТ) предвижда блокиране на парич-
ни средства, финансови активи и друго имущест-
во; забрана за предоставяне на финансови услуги, 
парични средства, финансови активи или друго 
имущество, които са свързани с или са заподоз-
рени за връзки с тероризъм. По този начин се 
цели предотвратяване и разкриване на действия 
на физически лица, юридически лица, групи и 
организации, насочени към финансиране на теро-
ризма. От особено значение за ефективното функ-
циониране на стратегиите за противодействие из-
пирането на пари и финансирането на тероризма 
има съдействието на частния сектор, на финан-
совите и нефинансовите институции, през които 
преминават парите. Без тяхна помощ, без стрикт-
но и ефективно прилагане на мерките, предло-
жени от властите, усилията за противодействие 
на престъпните феномени ще останат само на 
хартия. 
Периодът, в който действа идеята за борба с 

финансирането на тероризма, не е толкова дълъг, 
за да могат да се направят заключения дали стра-
тегията е покрила или не очакваните резултати. 
От друга страна, е натрупана достатъчно факто-
логия, на базата на която експерти и изследо-
ватели започват да поставят въпроси относно 
ефектите от налаганите мерки за финансов 
контрол. 

 
Затруднения пред регулиране финансира-

нето на тероризма  
 
Като едно от първите предизвикателства пред 

мерките за противодействие финансирането на 
тероризма експертите посочват относително ни-
ските стойности на извършваните терористични 
операции. Една от основните мерки в стратегията 
за противодействие финансирането на тероризма 
е за докладване на сделки и/или транзакции над 
определен праг (15 000 евро за страните от ЕС). 
Но сравнително малките суми, от които се нуж-
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даят терористите за осъществяване на техните 
цели, им дава възможност те да ги разделят на 
части и да ги прехвърлят през формалната бан-
кова система без притеснение, че ще бъдат до-
кладвани. Томас Бийркастер и Сю Екерт [3] дават 
като пример атентатите в Бали през 2002 г., които 
са стрували в порядъка на 20 000 до 35 000 
долара; взривовете в Истанбул от 2003 г., за кои-
то са били нужни под 40 000 долара; взривовете в 
лондонското метро на стойност общо 15 000 до-
лара. Като в посочените суми, според изследо-
вателите, влизат всички разходи, направени по 
време на подготовката на терористичния акт. 
Малките суми не предизвикват съмнение и така 
терористите могат без затруднение да използват 
банковата система за прехвърляне на пари. Това 
затруднява изключително много разкриването на 
терористите.  
Друга значима пречка се явява трудният до-

стъп до информация. Дейвид Кънтър [4] отбе-
лязва, че сведенията, с които се разполага са най-
вече от разкрити и заловени терористи. Това 
обяснява факта, че изследователите се осланят на 
вторични и дори по-далечни източници на инфор-
мация. Тоест, информацията много често е полу-
чена постфактум.   
Освен оскъдната информация, която реално 

може да бъде използвана за разкриване на теро-
ристичните мрежи, проблем се явява и качеството 
и обемът на подаваните от задължените лица 
данни. Според законодателството, отнасящо се до 
борба с финансирането на тероризма, определена 
група лица – финансови и нефинансови инсти-
туции, различни уязвими професии – са длъжни 
да подават информация за своите клиенти, в слу-
чай че те или техните сделки/транзакции им се 
сторят съмнителни. Сю Екерт [6] обаче акцентира 
върху опасността обемът на тази информация да 
стане толкова голям, че не само да не може да 
бъде използвана, но и да блокира работата на 
съответните компетентни органи. Така например 
авторката дава за илюстрация статистика за 
докладвани подозрителни за тероризъм случаи от 
американски банки. За период от пет години пре-
ди терористичните атаки в САЩ от 2001 г. е 
имало общо 32 такива случаи. А за шест месеца 
след 12 септември докладите за съмнителни за 
връзки с тероризъм клиенти се оказват 1600. През 
2006 г. има вече един милион доклада за съмни-
телни операции. Екерт отбелязва, че по-малко от 
1% от тези доклади реално са свързани с теро-
ристични заплахи.  
Предизвикателство пред стратегията за проти-

водействие финансирането на тероризма пред-
ставлява и огромното разнообразие от методи за 
увеличаване, преместване и съхраняване на сред-

ствата, които терористите могат да използват 
днес. Те не се притесняват да прибягват както до 
формалната финансова система, така също и до 
системи за неформален трансфер на средства като 
Хавала например. Като източник на средства 
терористите също могат да използват както кри-
минални дейности, така също и легален бизнес, 
дарения, спонсорство от частни лица и/или от 
държавата, което допълнително затруднява раз-
криването на терористите.  
Но едно от най-съществените предизвика-

телства, пред които се изправя системата за про-
тиводействие финансирането на тероризма, е уси-
лието тя да бъде възприета и приложена по целия 
свят. Както Ернесто Хуго Савона [8] посочва, без 
глобално участие на всички страни и без ясни 
хармонизирани политики в тази област усилията 
срещу тези феномени ще бъдат напразни. Норми-
те и принципите са неефективни, ако не са при-
ложени навсякъде и голямото предизвикателство, 
което стои пред международната общност, е регу-
латорната рамка за противодействие финанси-
рането на тероризма да бъде приета и прилагана 
на практика както на глобално, така и на нацио-
нално ниво. Затова в следващата част на доклада 
ще представим накратко някои проблемни зони 
при прилагане мерките за противодействие фи-
нансирането на тероризма в България. 

 
Проблеми пред противодействие финанси-

рането на тероризма в България 
 
Както вече уточнихме, държавата ни е приела 

и ратифицирала основните нормативни докумен-
ти, създадени от международната общност. Въ-
веждането на разпоредбите на международните 
актове във вътрешното ни законодателство значи-
телно подобрява възможностите на България за 
противодействие и борба с финансирането на те-
роризма, както и сътрудничеството с чужди дър-
жави при превенция на тази престъпна дейност. 
Това се отчита в мониторинговите доклади на 
международни организации като Комисията на 
Европейските общности [1; 2] и Мънивал [7]. 
Основните изводи от посочените доклади могат 
да се обобщят накратко по следния начин: 

 
• българското законодателство отговаря на 

международните стандарти в тази област;  
• изградени са институции със специализи-

рани сектори към тях за противодействие на 
изпирането на пари и финансирането на теро-
ризма;  

• разработени са и специални механизми за 
по-добро взаимодействие между различните ин-
ституции, работещи по проблема;  
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• въпреки всичко това се посочва, че проти-
водействието трябва да бъде подобрено и същест-
вуват проблеми, за решаването на които трябват 
още усилия.  
Движещият механизъм, залегнал в стратегията 

за противодействие финансирането на тероризма, 
се явява гражданският сектор и по-конкретно 
лицата, които са задължени да идентифицират и 
докладват съмнителни хора, сделки и/или транз-
акции. Именно задължените лица (30 на брой в 
България) определят кои операции на техните 
клиенти са съмнителни за пране на пари или 
финансиране на тероризъм, вследствие на което 
са задължени да подадат сигнал. Съмнение за 
такива престъпни дейности възниква на базата на 
определени критерии и задължените лица преце-
няват дали съответният им клиент отговаря на тях 
или не и дали може да попадне в категорията 
съмнителна операция. 
Проблемът, който се идентифицира тук, e в 

това, че се наблюдава значителна липса на знание 
на тези лица за техните задължения по ЗМИП и 
ЗМФТ. Като потвърждение на това наблюдение 
ще цитираме данни от изследване на бизнеса в 
България. Изследването е проведено от Институт 
“Отворено общество” – София в периода 1 ноем-
ври – 15 декември 2010 година. Данните са пред-
ставителни за фирмите със седалища в област-
ните градове, а извадката е от 2034 фирми. От 
значение в случая е информацията за фирмите в 
извадката, които са декларирали при изследва-
нето, че техният предмет на дейност попада в 
дейностите на чл.2 и 3 от ЗМИП. Поради това 
данните не са представителни за всички задъл-
жени лица.  
Според резултатите от изследването едва една 

четвърт (23,6%) от задължените лица в извадката 
познават и закона, и правилника за неговото 
приложение, а повече от половината от тези 
фирми не познават изобщо нито едното, нито 
другото. Едва ли може да се очаква, че щом едва 
една четвърт от задължените лица в извадката са 
запознати с изискванията на ЗМИП и правилника 
за неговото приложение, процентът на фирмите, 
които имат правила за вътрешен контрол (което е 
едно от основните задължения според закона), ще 
е по-голям. Едва 25% от задължените лица имат 
такива правила. Вътрешните правила са тези, кои-
то залагат основната рамка, в която задължените 
лица (и техните служители) ще прилагат мерките, 
заложени в ЗМИП и ЗМФТ.  
Още по-висок е процентът на задължените 

лица от извадката, които не са преминавали през 
обучение относно мерките по ЗМИП и ЗМФТ – 
85,2%. Едва 14,8% от фирмите са преминавали 

през такова обучение, като честотата на тези 
обучения е различна. По-голямата част от фир-
мите (10,4%) са имали само едно такова обуче-
ние. Притеснителни относно ефективността на 
прилагане мерките по ЗМИП и ЗМФТ са отго-
ворите относно това, колко често са подавани 
сигнали към ДФР на ДАНС. Почти всички анке-
тирани в изследването (97,80%) отговарят, че 
никога не са подавали такава информация. А 
основната част от подадените доклади за съмни-
телни операции (в някои от годините над 95% от 
сигналите) са подавани от търговските банки, 
органите на НАП и митническите органи. Оста-
налите 27 категории задължени лица не изпъл-
няват достатъчно активно задължението си спо-
ред ЗМИП и ЗМФТ за докладване на съмнителни 
сделки и операции. 
Представените данни показват, че от една 

страна болшинството от задължените лица не 
знаят за съществуването на ЗМИП и ЗМФТ, съот-
ветно не са преминавали през обучение за мер-
ките, предвидени в закона и правилника за него-
вото прилагане, а от друга страна, и тези които 
знаят за тях (23,6% познаващи и закона, и пра-
вилника и 17%, които познават или само закона, 
или само правилника) не са подавали почти 
никаква информация към ДФР на ДАНС. По този 
начин замисълът на законодателя да прехвърли 
основната тежест върху задължените лица, за да 
може да се събира най-точна информация за хора-
та, осъществяващи различни финансови опера-
ции, и по този начин да се осъществява навре-
менно предвиждане и проверка на съмнителните 
за пране на пари и финансиране на тероризъм 
операции, не става реалност. Нишката между 
задължените лица, като основен източник на 
информация, и компетентните държавни служби, 
борещи се с престъпността, е прекъсната.  

 
Някои възможности за подобряване ефек-

тивността на прилаганите мерки в България 
 
В тази връзка могат да бъдат набелязани 

конкретни мерки, целящи повишаване ефек-
тивността на прилагане мерките, предвидени в 
ЗМИП и ЗМФТ, като:  
ó по-добро мотивиране на задължените лица 

по ЗМИП, чрез развиване на система от стимули 
и санкции – оказва се, че законът предвижда 
твърде малко и слаби санкции относно неизпъл-
нение на законовите изисквания. Не се откриват и 
никакви положителни стимули, които да насър-
чат задължените лица да обърнат специално вни-
мание на това. Създаването на една система от 
такива стимули и санкции може да има поло-
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жителен ефект върху количеството и качеството 
на информацията, която задължените лица трябва 
да подават към ДФР на ДАНС;  
ó гарантиране на конфиденциалност на източ-

ниците на информация – гарантиране пълна ано-
нимност на лицето, което подава сигнал за съм-
нение във финансиране на тероризъм или пране 
на пари, е ключов аспект в системата за проти-
водействие на тези престъпни феномени. Чрез 
повишаване сигурността в това отношение се 
очаква, че повече от задължените лица ще бъдат 
мотивирани да съобщават за случаи на съмни-
телни операции, ако имат информация за такива;  
ó развитие на образователни центрове и про-

грами, чрез които да се осигурява обучение от-
носно мерките, предвидени в ЗМИП и ЗМФТ, 
както от страна на задължените лица, така също и 
от страна на цялата общественост – запознаване 
на задължените лица с изискванията на законода-
телството в тази сфера, с критериите за съмни-
телни операции и начина, по който трябва да се 
реагира при поява на подозрение, имат същест-
вено значение за действието на цялата система за 
противодействие финансирането на тероризъм и 
прането на пари. В тези обучения могат да бъдат 
привлечени представители на различни научни 
институции, на неправителствени организации, 
които могат да бъдат полезни със своите знания и 
информация относно тези престъпни дейности.  

 
Заключение 
 
Представените дотук проблеми, които изсле-

дователите откриват при действието на страте-
гията за противодействие на финансирането на 
тероризма, са неизбежна част от процеса, който е 
в етап на разгръщане. Затова е естествено първо-
началните очаквания за ефектите и резултатите 
да се разминават в известна степен с това, което в 
действителност се случва. За да имаме ефективно 
работеща система за противодействие на фено-
мен като терроризма, е необходимо да се правят 
периодични оценки на това, в каква степен се 
разминават първоначалните очаквания с действи-
телните резултати, и съответно да се търси 
постоянно усъвършенстване на регулиращата 
рамка.  
Както се вижда от ситуацията в България, 

много по-лесно е да се приемат политики за 
противодействие финансирането на терроризма, 
но е много по-трудно те да бъдат приложени на 
практика. Предприемането на своевременни мер-
ки за преодоляване на проблемните зони в про-

тиводействие прането на пари и финансирането 
на тероризма се налага не само за да се изпълнят 
препоръките на международната общност. Значи-
мостта на този проблем произтича от опасността, 
която се създава, а именно – благоприятни усло-
вия за поява и действие на престъпни и/или теро-
ристични организации с всичките им негативни 
ефекти върху всяка една сфера от българското 
общество и върху всяка една държава по света.  
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The scope of this article is to research the 
academic literature and empirical evidence, 
referring to the topic of intangible assets in order 
to  find possible answers to the questions: Why  
the intangible assets are so important for the 
enterprises nowadays?; What is the reason for 
investments in intangibles?; Why are they so 
significant for the business activity of the 
enterprises? 
 

 
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  

В ПРЕДПРИЯТИЯТА 
 
 

Николина Грозева 
 
 
 
През последните години нарастващата значи-

мост на нематериалните активи за световната 
икономика е безспорна. На фундаментално ниво 
икономическата дейност може да бъде устойчива 
само ако в нея се ангажират непрекъснато вхо-
дящи интелектуални ресурси, тъй като пазарът на 
материалните ресурси е ограничен.1 В съвремен-
ната бързо развиваща се технологична иконо-
мика, базирана на знанието, инвестициите в ин-
формационни технологии, научноизследовател-
ска и развойна дейност, човешки способности и 
клиентски взаимоотношения са решаващи за 
доброто финансово състояние, представяне и фи-
нансови резултати на предприятията по принцип. 
Те са принудени да инвестират в нематериални 
ресурси с цел обновяване на дейността си, за да 
останат конкурентоспособни.  
Осъзнаването на нарастващата икономическа 

роля на нематериалните активи е бавен процес 
във всички сфери на икономиката и научноизсле-
дователската дейност. Нещо повече, дискусията 
относно счетоводните правила, касаещи немате-
риалните активи, е актуална още от тридесетте 
години на миналия век. Още през 1927 г. Янг 
отбелязва: “Много беше писано за репутацията, и 
то от известни специалисти, но дотолкова, до-
колкото авторът има правото да реши, обектът на 
изследване не е бил адекватно разглеждан от 
счетоводна гледна точка. Това е особено вярно, 
що се отнася до учебниците по счетоводство и 
дори до по-значими специализирани трудове, 
като тези на Дикси и Лейк, които в по-голямата 
си част са посветени на юридически-правната 
характеристика на репутацията и методите за 
нейната оценка. Справедливо е да се отбележи, че 
въпреки че спецификата на нематериалните акти-
ви отдавна е призната от професионалните сче-
товодители и бизнесмени, не е постигнат особен 
напредък в посока на истинско разбиране на 
същността на нематериалните активи... смятало 
се е, че е необходимо да се дискутират различ-
ните фази и интерпретации на репутацията и 
                                                 
1 Griliches, Z. 1994a; 1994b; 1994c; Webster, E. The 
Economics of Intangible Investment. United Kingdom, Edward 
Elgar Publishing Limited, 1999.  

свързаните с нея активи”. По-късно, през 1941 г., 
Дикерсон коментира на заседание на AICPA: 
“Искам да насоча вниманието ви към два типа 
обекти, които обикновено се срещат в счетовод-
ния баланс, дефинирането и третирането на които 
често е неясно, объркващо, подвеждащо и на-
пълно лишено от еднозначност. Имам предвид 
нематериалните активи и условните задължения. 
Прочел съм много от написаното от автори на 
учебници и практикуващи счетоводители, отнася-
що се до тези две групи счетоводни обекти, и съм 
впечатлен от нашите неясни и непоследователни 
опити за дефиниция и от липсата на еднозначност 
в предлаганата класификация на тези обекти в 
счетоводството и финансовите отчети... в голяма-
та си част тази липса на еднозначност се дължи 
пряко на несвързаното дефиниране и безотговор-
ното използване на понятията. Затова предлагам 
Комитетът по терминология към Института да 
разработи дефиниции на тези понятия, които да 
могат да бъдат интерпретирани и използвани с 
по-висока степен на еднозначност.”2 
Традиционно основната част от инвестициите 

в нематериални активи досега произлизаше от 
домакинствата, тъй като индивидите инвестират 
изключително в собствения си човешки капитал 
чрез образованието си. През последните години 
инвестициите в нематериални активи в частния 
сектор нарастнаха значително. В литературата и 
практиката навлязоха понятия като “нова иконо-
мика”, “интелектуален капитал”, “човешки капи-
тал”. Съществуват стотици, ако не и хиляди 
                                                 
2 Цит. по Zeff, S. A.  Study on measurement of intangible assets 
and associated reporting practices EU. 
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научни разработки и консултантски доклади, 
коментиращи тези нови икономически категории. 
Повечето от тях заклеймяват неуспехите на тра-
диционното счетоводство в сферата на новата 
икономика и предлагат (обикновено частни, а не 
принципни) решения.  
Ето защо целта на настоящата статия е да 

потърсим отговори на някои изследователски 
въпроси: Защо нематериалните активи придоби-
ват актуалност в икономиката на предприятието? 
Какво е тяхното значение за стопанската дей-
ност? Какво кара предприятията да инвестират в 
нематериални активи? Изведените вследствие на 
поставената цел изводи отразяват авторово виж-
дане и не претендират за изчерпателност. 
Възникването и развитието на икономиката на 

знанието според някои оценки е третата иконо-
мическа революция в човешката история. Новата 
икономика, наричана още информационна, е 
основана на производството, разпределението и 
използването на знанието, а нейна инфраструк-
тура е световната информационна мрежа. В това 
се състои смяната на парадигмата на икономи-
ческото развитие, при което съществено се на-
маляват материално-ресурсните и производстве-
ните ограничения на „границите на растежа”.3 
Преходът е от индустриално към информационно 
общество.  
Новата икономика е съвкупност от отрасли, 

характереризиращи се с:  
• висок дял на човешкия и интелектуалния 

капитал в сравнение с другите материални про-
изводствени фактори; 

• висока специфичност и даже уникалност на 
нематериалните активи за отделното предприя-
тие, която ги прави неизползваеми в други сфери 
на стопанска дейност; 

• много висок дял на иновационната компо-
нента и темп на обновление.  
Може да се каже, че обновяването на про-

изводствените технологии или продукти и услуги 
има перманентен характер.4 
Следователно ключови фактори за развитието 

на новия икономически ред са нематериалните 
активи като цяло и в частност – информацион-

                                                 
3 В тази връзка в студията си Р. Рангелова допълва: 
„Теорията на икономическия растеж се основаваше на двата 
основни производствени фактора – физически капитал и 
труд. Разходите за НИРД, проектиране, обучение, информа-
ционни технологии бяха признавани като съществен компо-
нент за развитие на бизнеса, но се схващаха повече като 
текущи разходи...” 
4 Илиев, П. Икономиката на знанието добавя различна 
стойност. Център за изследване на демокрацията, 
http://www.infosociety.bg/artShow.php?id=2545#  (20.02.2012). 

ните технологии. Нещо повече, дори и най-тра-
диционните производства се развиват в посока 
към информационна ера, където конкурентните 
предимства все повече се свързват с ресурси, 
различни от дълготрайните и ликвидните мате-
риални активи – каквито се разбират от счето-
водните принципи. Информацията и въвежда-
нето на производства, основани изцяло върху 
познанието, стават ключови, решаващи за ико-
номическото развитие5. 
През 2000 г. в Лисабон лидерите на Европей-

ския съюз си поставиха амбициозната задача да 
превърнат Европа в “най-конкурентната и дина-
мичната икономика, базирана на знанието”.6 За да 
измерва напредъка на страните членки към тази 
цел, Европейската комисия разработи и поддържа 
редица инструменти и показатели. Показателите, 
използвани от Европейската комисия, до голяма 
степен се припокриват с тези на Световната 
банка, която е водещата международна органи-
зация в разработването и популяризирането на 
концепцията за „икономика на знанието”. Като 
конкретен параметър в Лисабонската стратегия е 
посочено увеличението на разходите за НИРД на 
3% от БВП до 2010 г., две трети от които да идват 
от частния сектор.  
В специализираната литература съществуват 

множество разработки, акцентиращи върху раз-
лични аспекти в измерването на микро- и 
макроикономическо ниво, оценката, адекватното 
финансово отчитане, икономическите характери-
стики на нематериалните активи. Не толкова 
много обаче е писано относно причините, които 
обуславят засиления интерес на финансисти, 
счетоводители, мениджъри, статистици, финан-
сови анализатори и регулаторни органи към тези 
активи, и на второ място – за причините, под-
тикващи предприятията да инвестират в тях 
въпреки невъзможността за всеобхватното им 
признаване във финансовите отчети. Все пак 
биха могли да се очертаят най-общо следните 
две взаимосвързани икономически сили, обус-
лавящи стремежа към развитие на нематериални 
активи в икономиката: 
а) Интензивната стопанска конкуренция, 

обусловена от глобализацията на търговията и 
либерализацията на ключови икономически 
сектори (телекомуникации, електроснабдяване, 
транспорт, финансови услуги). 

                                                 
5 Рангелова, Р. Нематериални активи и икономически 
растеж. // Икономически изследвания, 2003, кн. 2,  с. 45–71. 
6 Лисабонска стратегия и приетият през март 2010 г. нов 
проект „Европа 2020”. 

http://www.infosociety.bg/artShow.php?id=2545#
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б) Появата и развитието на информационните 
технологии, включително интернет.7  
Подобно становище е застъпено в Лисабон-

ската стратегия, където глобализацията се раз-
глежда като обективен икономически процес, 
либерализацията – като мярка за неговото под-
помагане, а развитието на информационните и 
компютърни технологии е една от основните 
цели в страните членки. До подобен извод до-
стигат учените от БАН в работата си по проект 
на тема „Инвестиции в нематериални активи и 
икономически растеж”: „ИКТ (информационно-
компютърните технологии – бел.авт.) са в същи-
ната на протичащите процеси на икономиче-
ската глобализация, при която се наблюдава 
интеграция... и превръщане на мултинационал-
ните фирми в глобални играчи”.8 
Тези две фундаментални промени, едната – 

икономико-политическа, а другата – технологич-
на, промениха структурата на корпорациите и 
изведоха нематериалните активи като основен 
ресурс, създаващ стойност в стопанската дей-
ност на предприятията в развитите икономики. 
Доказателство за това е стремежът дори на 
големите индустриални компании към засиле-
ното внедряване на иновации в производството 
като основен източник на устойчиво конкурент-
но предимство, какъвто е случаят с компанията 
Ford например.9 
Търсейки отговор на втория въпрос – „Какво 

е значението на инвестициите в нематериални 
активи за стопанската дейност?”, можем да ана-
лизираме проблема, като проследим количестве-
ните показатели за реализираните инвестиции в 
частния сектор на база емпирични данни от из-
вършени изследвания, от статистически извадки и 
изчисления, за да се установи съответната тен-
денция и да се направят съответните изводи.  
Следва да се има предвид, че отговорът на този 
въпрос в голяма степен ще предопредели и 
необходимостта от анализ на третия проблем – 
ползите от инвестициите. 
Както макроикономическите, така и микро-

икономическите количествени изследвания на 
различни автори разкриват, че растежът на 
инвестициите  в нематериалните активи е све-
товен феномен.10 

                                                 
7 Lev, B. Intangibles: Measurment, management and reporting, 
Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2001, р. 9. 
8 Рангелова, Р. Нематериални активи и икономически ра-
стеж. // Икономически изследвания, 2003, кн. 2, с. 52. 
9 По подробно вж. Lev, B. Цит. съч., с. 10, 11. 
10 Вж. Griliches, Z. (1994a; 1994b) за подробен преглед на 
историята на това развитие. 

В исторически план едни от най-ранните 
количествени изследвания на някои автори сочат 
значително увеличение на дела на нематериал-
ните активи в общия размер на капитала в иконо-
миката на САЩ от 30-те до 90-те години на             
XX век. Данните показват увеличение на немате-
риалния капитал от 34,9% през 1929 г. до 53,5% 
през 1990 г. за сметка на „материалния” капитал, 
който се изменя със същия процент в посока 
намаление.11 Понятието „нематериален капитал” 
се използва за първи път от Кендрик и включва 
инвестиции в образование, научноизследовател-
ска и развойна дейност.12 
Представените данни включват всички разхо-

ди за НИРД в САЩ за периода, в т.ч. и разходите 
от страна на правителството. Затова безспорно 
може да се заключи, че тенденция към увели-
чение е съществувала още от началото на мина-
лия век, но не може да се очертае участието на 
частния сектор в нея, което е и предмет на 
разискване в настоящия параграф.  
Според изследване на ОИСР13 за периода 

1980–1993 г. в САЩ и Япония частният сектор 
финансира около 70% от разходите за НИРД, а в 
Европа – около 62%. Професор Накамура измерва 
брутните инвестиции в нематериални активи в 
САЩ.14 Той потвърждава дотогава необоснова-
ните предположения, че инвестициите в немате-
риални активи в частния сектор са се увеличили 
рязко в началото на 80-те години. В изследването 
си установява, че през 2000 г. инвестициите на 
предприятията в нематериални и материални 
активи са равни по размер (около 1 трилион щ.д.). 
До подобен извод достигат и други автори, като 
измерват увеличение на инвестициите в немате-
риални активи в САЩ от 70-те години досега 
около 8 пъти, като (във връзка с горните заклю-
чения) правят заключение, че в САЩ те достигат 

                                                 
11 Източник: Abramovitz, M. and David, P. A. Technological 
change and the rise of Intangible Investments: The US Eco-
nomy’s Growth – path in the Twentieth Century. // Employment 
and growth in the Knowledge-based Economy, 1995 OECD, p. 
27. Изчислено по данни в Kendrick, J.W. Total Capital and 
Economic Growth. // Atlantic Economic Journal, Vol. 22, N 1 и 
адаптирано от Рангелова, Р. в „Нематериални активи и ико-
номически растеж”. 
12 Abramovitz, M. and David, P. A. Technological change and 
the rise of Intangible Investments: The US Economy’s Growth – 
path in the Twentieth Century. // Employment and growth in the 
Knowledge-based Economy, OECD, 1995, p. 27. 
13 OECD, Knowledge based economy. P., 1996. 
14 Nakamura, L. What is the U.S. Gross Investment in 
Intangibles? (At Least) One Trillion Dollars a Year! Working 
Paper: Reserve Bank of Philadelphia, October 2001. 
http://www.phil.frb.org/research-and-data/publications/working-
papers/2001/wp01-15.pdf [28.10.2012]. 

http://www.phil.frb.org/research-and-data/publications/working-
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равнището на инвестициите в материални активи 
през 1992 г.15 
За Европа са правени по-малко подробни 

изследвания през годините, но все пак са налице 
някои (предимно макроикономически) данни.  
Инвестициите в нематериални активи нараст-

ват с 3,6% на година за десетилетието, завърш-
ващо през 1984 г., в страните от Голямата сед-
морка.16 Само във Франция през 1974 г. инвести-
циите в нематериални активи достигат 21,2% от 
общо инвестициите в частния сектор. През            
1983 г. този процент е 32,2.17 Подобно увеличе-
ние се наблюдава и в Швеция.18 
В проучване, извършено за Австралия, про-

фесор Уебстър посочва, че съотношението нема-
териални активи към материални активи в пред-
приятиятa е нараствало с 1,25 процента на година 
за период от последните 50 години, т.е към края 
на 1999 г.19 
Считаме, че независимо от това, че заключе-

нията относно относителния и абсолютния раз-
мер на извършените разходи за НИРД варират 
при сравнение на данните в различните проуч-
вания, тенденцията към увеличение на тези инве-
стиции е ясно изразена. 
Към днешна дата по данни на Евростат за раз-

ходите за НИРД в частния сектор20 могат да се 
направят следните изводи: 

1. Интензивността на НИРД в страните от ЕС 
27 остава значително по-ниска, отколкото в 
Япония и САЩ. Япония отчита най-висока ин-
тензивност, след нея са Южна Корея и САЩ. 

2. Измежду страните членки само Швеция и 
Финландия са постигнали и преминали целевата 
граница от 3% от БВП за НИРД – с 3,60% и 
съответно 3,47% през 2007 г..  

                                                 
15 Gu, F., Lev, B.  Intangible assets: measurement, drivers, 
usefulness. Working paper, Boston University,  NY, 2001. 
16 Deiaco et al.  Technology and Investment: Crucial Issues for 
the 1990s. London, Pinter Publishers, 1993. 
17 Marion, A. Problématique financière de l’investissement 
immatériel. // Analyse Financière, 1ertrimestre: 1987, 72–83. 
18 Eliasson, G. The Firm as a Competent Team. // Journal of 
Economic Behaviour and Organisation, 1990, No 13(3), р. 273–
298. 
19 Webster, E. The Growth of Enterprise Intangible Investment 
in Australia. // Information Economics and Policy, 2000, 12,  No 
01, p. 1–25. 
20 Изучаването на сектора на НИРД в международен план 
става на база разработеното от ОИСР и национални експерти 
ръководство Фраскати (Frascati manual, 2002, OECD). Там на 
база възприетата класификация секторът на НИРД се раз-
деля на 4 сектора: правителствен – GOV, бизнес сектор – 
BES, висше образование – HES; частен нетърговски сектор – 
PNP. Eurostat: Science, technology and innovation in Europe, 
2010. 

3. Бизнес секторът е отчел почти две трети 
(63,9%) от общо разходите за НИРД в страните от 
ЕС 27. 

4. На национално ниво три държави членки са 
изпълнили целта на Лисабонската стратегия две 
трети от НИРД да се финансира от бизнеса – 
Люксембург, Финландия и Германия. 

5. С изключение на Малта, Словения и Чехия, 
в новите страни членки и Гърция финансирането 
от правителствения сектор е по-голямо от това от 
бизнес сектора. С най-ниско участие във финан-
сирането от страна на бизнеса са Кипър, Литва, 
Латвия и България. 

6. За България структурата на разходите е не-
благоприятна, като тенденцията от 2003–2005 г. 
се запазва, а именно – две трети от инвестициите 
в НИРД идват от правителствения сектор и около 
една трета – от бизнеса. Нещо повече, през по-
следните двадесет години участието на индуст-
рията във финансирането на тези разходи бележи 
спад от 65% през 1994 г. до 25% през 2003 г. и 
около 28% през следващите две години, като 
процентът (31%) почти се запазва и към днешна 
дата.21 Тенденциите за развитие на частните инве-
стиции в НИРД, като процент от БВП, са пред-
ставени в следващата диаграма: 

 

 
Фигура 1. Частни инвестиции за наука в България 
 
От изложените данни може да се направи 

изводът, че за развитите страни в Европа е ха-
рактерна структура на инвестициите в немате-
риални активи, сходна до тази на водещите две 
страни – САЩ и Япония. В нея преобладава 
делът на бизнес сектора пред дела на прави-
телствения сектор и този на образованието. 
На следващо място, в САЩ, Япония и в по-

вечето индустриално развити европейски страни 
икономическото значение и влияние на немате-
риалните активи днес надминават това на мате-
риалните активи. 
За България тенденцията в изменението на 

структурата на разходите е неблагоприятна както 

                                                 
21 Рангелова, Р. Разходи за НИРД и икономически растеж. // 
Икономически изследвания, 2007, кн. 4, с. 25. 
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от гледна точка на процентното участие на пред-
приятията, така и като дял от БВП. От пред-
ставената по-горе графика е видно, че все пак има 
тенденция на ръст през последните години. 
Отговорът на последния въпрос – „Какво кара 

предприятията да инвестират в нематериални 
активи?”, до голяма степен се предопределя от 
дискутираните по-горе процеси и тенденции. 
Както беше посочено по-горе, в старата ико-

номика, или индустриалната ера, трудът, капита-
лът и материалните активи се възприемаха като 
основни производствени фактори, определящи и 
благосъстоянието на предприятията. За разлика 
от тогава (времето преди петдесетте години на 
миналия век) в днешно време бизнесът се пре-
насочва от масовото производство към производ-
ства на база интензивното използване на знание-
то.22 Тази промяна променя динамиката на бизнес 
средата23 и ударението на постиндустриалната 
икономика е върху нематериалните аспекти на 
продуктите и  върху услугите. Според Дракър24 в 
тази нова икономика знанието не е просто още 
един ресурс наред с традиционните производ-
ствени фактори, а е единственият ресурс, който 
има значение. Според Елиът25 информационната 
ера е принципно насочена към производството 
или използването на информация. Този процес се 
опосредства от появата на информационните 
технологии. Те доминират във всеки аспект на 
икономиката и променят начина, по който се 
осъществява стопанската дейност като цяло. В 
днешно време дори най-традиционните производ-
ства се осъществяват посредством използването 
на такива технологии. От друга страна, проти-
чащите икономически промени оказват влияние и 
върху поведението на инвеститорите на капита-
ловите пазари. 
Следователно в заключение може да се напра-

ви изводът, че причините за инвестициите в 
нематериални активи са основно две: промяната в 
начина, по който бизнесът функционира в резул-
тат на глобалната икономическа трансформация 
                                                 
22 Haataja, M. Development of competitiveness of knowledge – 
intensive services, 
http://www.tut.fi/units/tuta/tita/tip/Haataja_ISPIM2005.pdf 
(01.10.2011); Hussi, T. Reconfiguring knowledge management – 
combining intellectual capital, intangible assets and knowledge 
creation. // Journal of Knowledge Management, 2004,  8(2),  р. 
36–52. 
23 Boedker, C., Guthrie, J., Cuganesan, S. An Integrated 
Framework for Visualising Intellectual Capital'. // Journal of 
Intellectual Capital, Special Edition: 'Management Consulting 
Practices on Intellectual Capital', 2005, Vol. 6, No 4, p. 510–527. 
24 Drucker, P. F. Post capitalist society. NY, 1993. 
25 Elliot, R. K. The third wave breaks on the shores of 
accounting. // Accounting Horizons, 1992, June, p. 61–85. 

към информационно общество, и на второ място, 
свързаната с това промяна в базата на инвести-
ционните решения на инвеститорите.  
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Having in mind the globalization of the 
financial markets and the role in particular of the 
capital market in the development of the 
economy of a country of vital importance is the 
role of the mutual funds industry as a basic 
participant in this market. The field of this 
article is the specific of the mutual funds 
functioning. The purpose is the problematic 
areas in the industry regulation in the Republic 
of Bulgaria for the period 2005 – 2012  to be 
defined and measures for their overcoming to be 
suggested with the purpose of limiting the risk 
and protecting the clients.  
 

 
ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ НА РЕГУЛИРАНЕТО  

И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 
 
 
Женя Петрова 

 
 
 

1. Въведение 
Взаимните фондове са средство за финанси-

ране на икономическия растеж на дадена страна и 
оказват влияние върху националната икономика в 
няколко направления. Този факт определя обекта 
на настоящата статия – спецификата на взаим-
ните фондове и тяхното функциониране, като 
актуален и значим. Целта на разработката е да се 
анализират проблемите пред сектора на взаим-
ните фондове в България за периода 2005–2012 г. 
и да се посочат възможни методи за тяхното 
преодоляване с цел увеличаване положителния 
ефект от функционирането на индустрията върху 
икономиката на България в условията на пълно-
правно членство в Европейския съюз.  

 
2. Проблеми на регулирането 
Създаването на по-добри предпоставки за 

функциониране на взаимните фондове в зна-
чителна степен зависи от хармонизацията на 
националното законодателство с добри практики 
в европейски и глобален аспект, както и от при-
лагането на регулативната практика чрез инсти-
туции и управленчески капацитет. Според анали-
затора на българския финансов пазар Християн 
Танушев “Функционирането на пазара на ко-
лективни инвестиционни схеми е функция от 
дейността на Българската фондова борса, от 
работата на държавните законодателни и 
регулаторни органи и от общата икономическа 
обстановка в страната. Интензивността на 
развитието на този пазар, както е доказано от 
опита в други държави, в значителна степен се 
определя от общодържавната политика.”1  
В контекста на възможностите и перспек-

тивите пред взаимните фондове централни теми 
относно развитието на регулациите, засягащи 
функционирането и ефективността на инвести-
ционните фондове, са финансовата стабилност, 
управлението на риска и защитата на инвести-
торите. С присъединяването на България към ЕС 

                                                 
1 Танушев, Хр. Изследване на непрофесионалните инвести-
тори, фактически и потенциални клиенти на колективни 
инвестиционни схеми. С., УИ на УНСС, Стопанство, 2012,  
с. 59. 

регулациите на Европейското финансово про-
странство имат определящо значение за утвърж-
даването на добри международни практики на 
регулиране по отношение на взаимните фондове. 
Хармонизацията с правото на ЕС е постъпателен 
процес, който има потребността да бъде усъвър-
шенствуван, за да може и за българския финансов 
пазар да се транспонират навреме новите по-
добрени регулативни мерки в съответствие с 
правото на ЕС. Важно значение имат и инсти-
туциите на ЕС в лицето на трите европейски 
надзорни органа, които работят в синхрон за 
решаване на междусекторните проблеми.  
Предизвикателствата пред регулаторната дей-

ност на Комисията за финансов надзор като част 
от Европейската система за финансов надзор са 
свързани с интензивни промени на европейското 
законодателство. Вследствие на финансовата кри-
за и имайки предвид увеличаващото се глобали-
зиране на финансовите пазари, възниква необхо-
димост от повишаване прозрачността и засилване 
правомощията на регулаторните органи. Неслу-
чайно толкова активно и динамично е законода-
телството на ЕС в областта на капиталовите па-
зари, т.к. чрез тях се мултиплицират ефекти от 
кризи и се разпространяват зарази, и при тези 
кризисни условия нараства ролята на пререгу-
лирането на пазарите.  
Проблемните области на регулирането могат 

да се групират в няколко направления – висока 
степен на взаимообвързаност между банковия и 
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небанков финансов сектор и риск от зараза, за-
щита на инвеститорите, спазване на нормативни 
актове на ЕС, включително насоки и препоръки в 
конкретни области на функциониране на фи-
нансовите посредници. 
Въпреки прогреса по развитието на българ-

ското законодателство в защита интересите на 
инвеститорите, казусът с Корпоративна търговска 
банка сериозно накърнява доверието в банковия 
сектор. При наличието на тясна взаимовръзка 
между банковия и небанков сектор е безспорно, 
че кризата с Корпоративна търговска банка засег-
на и небанковия сектор, в т.ч. и инвестиционните 
посредници като взаимните фондове. Забавянето 
на реформата на банковия сектор във връзка с 
управлението на неплатежоспособността на бан-
ките несъмнено се отразява и на небанковия 
сектор. Според Европейския банков надзорен 
орган (EBA) двата канала, чрез които може да се 
материализира рискът, са влошаването на качест-
вото на активите в развиващите се пазари и 
възможно влошаване състоянието на глобалната 
икономика. В резултат на констатирано влоша-
ване на активите в кредитното портфолио на 
банковия сектор в ЕС, е издадена препоръка2 от 
21.10.2013 г. на Европейския банков надзорен 
орган относно преглед на качеството на активите 
в банковия сектор, която силно засяга казуса с 
Корпоративна търговска банка. Препоръката е 
насочена към компетентните органи в държавите 
членки относно предприемане на преглед на 
високо рисковите активи в банките в определен 
срок. Все по-често се използват периодични пре-
гледи на активите в банковия сектор като основен 
метод за идентифициране на потенциални загуби. 
Целта на препоръките е да се хармонизира под-
ходът относно оценката на кредитните портфолиа 
на банките, включително класификацията на 
риска и провизиите. Тези препоръки са насочени 
към определени банки в ЕС, които компетентните 
органи считат за подходящи, като основен прио-
ритет са банките с рекапитализация. Препоръките 
спомагат за идентифициране на проблеми както 
на ниво портфолио на отделна банка, така и на 
регионално ниво. 
Проблемът с Корпоративна търговска банка 

крие риск от зараза в цялата банкова и небанкова 
финансова система. Съгласно информация на 

                                                 
2 EBA, Recommendations On Asset Quality Reviews Report, 
www.eba.europa.eu/documents/10180/449802/EBA-Rec-2013-
04+Recommendations+on+asset+quality+reviews.pdf, 
07.11.2014 

вестник Капитал3 към 11.10.2014 г. индустрията 
на взаимните фондове има блокирани средства в 
Корпоративна търговска банка в размер на 
32 535 796 лв., което представлява около 4% от 
активите на българските взаимни фондове. Въз-
ползвайки се от високи лихвени нива по депо-
зити, голяма част от взаимните фондове са инве-
стирали активи на техни клиенти в Корпоративна 
търговска банка. На практика взаимните фондове 
не са в нарушение, т.к. съгласно глава шеста,          
чл. 45 (2) от Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и други предприятия за 
колективно инвестиране са спазили законово 
изискуемия лимит от 20%.   
Съгласно информация на Комисията за фи-

нансов надзор, при несъстоятелност на Корпо-
ративна търговска банка средствата на взаимните 
фондове ще бъдат изгубени, т.к. финансовите 
инвеститори не са защитени от Фонда за гаран-
тиране на влоговете в банките. На практика 
взаимните фондове не са задължени да разкриват 
информацията относно наличие на депозити в 
Корпоративна търговска банка, т.к. това е част от 
така наречената търговска тайна.  
Вследствие на запитване на автора до Коми-

сията за финансов надзор относно информация за 
дейността на взаимните фондове, отговорът от 
страна на Комисията за финансов надзор е (писмо 
изх. н-р РГ-93-00-854/17.10.2014), че частта от 
информацията, засягаща дейността на взаимните 
фондове, която е търговска тайна, не може да 
бъде предоставена. Имайки предвид, че пенсион-
ните осигурителни дружества са най-големите 
институционални инвеститори във взаимните 
фондове, може да се съди за размера на заразата, 
която причинява Корпоративна търговска банка.  
Евентуална тенденция от наплив на желаещи 

за обратно изкупуване на дялове ще създаде на-
прежение. Вследствие на масово обратно изкупу-
ване на дялове е възможно взаимните фондове да 
се възползват от чл. 27 (3) Глава четвърта на 
Закона за дейността на колективните инвести-
ционни схеми и други предприятия за колективно 
инвестиране, който позволява ползване на заем 
до 10% от активите за покриване на задължения 
по обратно изкупуване, но ако се стигне до из-
ползването му, това ще доведе до загуби за 
Взаимните фондове, а оттам – и за инвеститорите.  
Вследствие на гореизложеното може да се 

съди за високата степен на взаимообвързаност на 

                                                 
3 Взаимно премълчаване. // Капитал, № 41, 11–17.10.2014,  с. 
44. 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/449802/EBA-Rec-2013-
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банковия с небанковия финансов сектор. Това е 
важна тенденция на финансовите пазари в ЕС и в 
други развити страни, която се потвърждава и от 
доклад на ESMA (Европейски орган за ценни 
книжа и пазари). Съгласно този доклад делът на 
активите на фондовете на паричния пазар в кре-
дитни институции възлиза на 74%.4  
Във връзка с казуса с Корпоративна търговска 

банка е важно да се посочи и друга актуална тема 
в европейското законодателство, засягаща дей-
ността на взаимните фондове, която касае ролята 
на агенциите за кредитен рейтинг. Промените в 
правото на ЕС насочват вниманието към стиму-
лиране на взаимните фондове да не разчитат 
единствено на рейтингите на агенциите, а на 
задълбочен собствен анализ.  
Не на последно място е важна необходимостта 

от засилване на надзора върху взаимните фондове 
и това се потвърждава и от статистиката на броя 
издадени актове от Комисията за финансов над-
зор за установяване на административно наруше-
ние (АУАН) от страна на управляващите дру-
жества (вж. граф. 1). 

 

 
 

Източник: Отчети на Комисията за финансов надзор 
 

Графика 1. Динамика на броя издадени  актове  
за установяване на административно нарушение от 

Комисията за финансов надзор, засягащи 
дейността на управляващите дружества 

за периода 2006–2013 г. 
 

Налице са и нарушения от страна на някои от 
лидерите в класацията на взаимните фондове с 
най-добро представяне дори и на управляващи 
дружества с имена на банки. Най-често констати-
раните нарушения са неспазване на инвестицион-
ни ограничения, неподаване на информация до 
Комисията за финансов надзор в срок и несъх-
раняване на активи в банка депозитар. През ана-
лизирания период са отнети лицензите на две 
управляващи дружества, като причината е проб-

                                                 
4 ESMA, Report Оn Trends, Risks Аnd Vulnerabilities, 
www.esma.europa.eu/page/Trends-risks-and-vulnerabilities-
financial-markets,  p. 21, 05.11.2014 

лем с ликвидността и просрочване на задължения 
за обратно изкупуване на дялове. 
Казусът с Корпоративна търговска банка под-

крепя твърдението на Явор Ачев5 относно лип-
сата на безрискова инвестиция, дори и когато 
средствата се инвестират в инструменти на па-
ричния пазар. Понякога се оказва, че дори нали-
чието на стабилна история на финансовия посред-
ник не е достатъчно за покриване на загуби при 
евентуален срив. Вземайки под внимание и пре-
дупреждението на всички договорни фондове, че 
историческата доходност не е показател за 
бъдеща такава, на преден план като основна 
проблемна област излиза управлението на риска. 
В тази връзка засилването на надзора и дисцип-
лината по отношение дейността на взаимните 
фондове би трябвало да са обект на специално 
внимание. За целта могат да се очертаят препо-
ръки за конкретни мерки от различен характер. 

 
3. Перспективи за развитие  
 
Измененията и допълненията в българското 

законодателство относно уреждане дейността на 
алтернативните и националните инвестиционни 
фондове, които на практика не са колективни 
инвестиционни схеми, а както акционерните дру-
жества със специална инвестиционна цел са 
други предприятия за колективно инвестиране, 
конкуренти на взаимните фондове, е показателно 
за динамиката на развитие на тази област. Уреж-
дането дейността на борсово търгувани взаимни 
фондове в България от 12.2013 г. и насоките на 
Европейския орган за ценни книжа и пазари 
относно разделяне на договорните фондове на па-
ричните пазари на два вида – договорни фондове 
на парични пазари и краткосрочни договорни 
фондове на паричните пазари, с цел защита на 
инвеститорите, допълват представата за значи-
мостта на индустрията както на национално, така 
и на международно ниво. С оглед проблемите 
пред индустрията на взаимните фондове, изло-
жени в параграф 2, могат да се очертаят препо-
ръки, свързани с промяна в законодателството, 
усъвършенстване на процедурата по управление 
на риска и използване на маркетингов подход за 
целите на аналитично-проблемното управление 
на риска. 
В контекста на динамичното развитие на 

взаимните фондове на българския пазар тези пре-
                                                 
5 Ачев, Я. Взаимните фондове. Отговорът на финансовото 
предизвикателство на бъдещето. // Банки, инвестиции, пари, 
№ 5–6, 2003, с. 56. 

http://www.esma.europa.eu/page/Trends-risks-and-vulnerabilities-
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поръки могат да бъдат обобщени в следните 
насоки: 

– реформи за гарантиране интересите на 
инвеститорите; 

– инициативи за повишаване информираност-
та на инвеститорите и доверието на обществото 
към финансовите продукти; 

– укрепване на институциите по надзора на 
финансовия пазар, в това число Комисията за 
финансов надзор и Българска народна банка; 

– дейност на Комисията за финансов надзор 
по организация на  класация на управляващи 
дружества и взаимни фондове по определени 
критерии; 

– усъвършенстване на системата за отчетност 
на взаимните фондове и контрол от страна на 
Комисията за финансов надзор; 

– стимулиране развитието и популяризира-
нето на дейността на взаимните фондове чрез 
игровизация; 

– създаване на условия за бъдещо развитие на 
капиталовия пазар и дейността на взаимните 
фондове чрез стимулиране на българската ико-
номика. 
Имайки предвид факта, че заразата в случая с 

Корпоративна търговска банка възниква от бан-
ковия сектор, е налице необходимост от ре-
форми и в този сектор. Негативен резултат за 
страната, свързан с казуса Корпоративна търгов-
ска банка, е препоръка6 на Европейския банков 
надзорен орган от 17.10.2014 г. към Българска 
народна банка и Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките относно необходими дей-
ствия за спазване правото на ЕС, т.к. са устано-
вени нарушения от  страна на българските компе-
тентни органи спрямо интересите на вложителите 
в Корпоративна търговска банка. Европейският 
банков надзорен орган установява, че Българска 
народна банка и Фондът за гарантиране на вло-
говете в банките са нарушили правото на Съюза и 
издава насоки, свързани с предприемане на мерки 
за удовлетворяване на правата на вложителите. 
Възможна мярка би била промяна на законода-
телството в насока гарантиране на влоговете в 
банките на всички вложители от Фонда за гаран-
тиране на влоговете в банките, като управлява-
щите дружества поемат своите годишни вноски. 
В синхрон с първата среща, организирана от 

Европейския орган по ценни книжа и пазари през 
2013 г. относно финансова култура на 

                                                 
6 EBA, Recommendation to the Bulgarian National Bank and the 
Bulgarian Deposit Insurance on action necessary to comply with 
Directive 94/19/EC, www.eba.europa.eu/documents/10180/ 
856039/EBA+REC+2014+02+%28Recommendation+to+the+B
NB+and+BDIF%29.pdf, 22.11.2014 

инвеститорите, Комисията за финансов надзор 
осъществява множество работни срещи, обра-
зователни инициативи и семинари, насочени  към 
ученици, студенти и потребители. Осигуряването 
на достъп до актуална информация относно 
небанковия финансов сектор и повишаване на 
познанията са ключови фактори за увеличаване 
доверието на обществото към използването на 
финансови продукти. На местно ниво Комисията 
за финансов надзор също работи в насока 
повишаване финансовата култура на определени 
обществени групи, чиято дейност има досег с 
небанковата финансова сфера. Провеждат се 
образователни програми за ученици и студенти 
по икономика в страната. Разработват се модули 
за допълнение към учебния план, насочени към 
икономическите училища, организират се срещи 
с инвестиционната общност, поддържа се интер-
нет страница за финансова грамотност и потре-
бителска защита. Както посочва Питър Дракър 
“Основното средство за производство е зна-
нието.”7 Подходящ инструмент, който може да се 
използва от управляващите дружества с цел 
допълнително развитие и популяризиране дей-
ността на взаимните фондове е така наречената 
игровизация (gamification). Тази тенденция цели 
да използва основните характеристики на игрите 
като забавление и предизвикателство и да ги 
приложи към сериозния бизнес с цел по-голяма 
мотивация и ангажираност от страна на инвест-
иторите. Една от основните техники на игровиза-
цията е награждаване на потребителите, които 
постигат най-добри резултати. В тази връзка е 
възможно участниците в обученията, организи-
рани от Комисията за финансов надзор, управля-
ващи дружества, фондации и Българска фондова 
борса, показали най-добри резултати, да получа-
ват награди под формата на ваучер, който им 
позволява да закупуват реални дялове в избрани 
от тях взаимни фондове. По този начин би се 
стимулирал един от каналите за информиране на 
потенциални инвеститори, а именно препоръката 
на приятел, като този канал е един от най-
ефективните.8 На следващо място, взаимните 
фондове е възможно да мотивират техните клиен-
ти посредством морални и материални награди, 
като например предоставяне на отстъпки от такси 
на лоялни клиенти. 
С цел стимулиране представянето на взаим-

ните фондове Комисията за финансов надзор би 
могла да извършва периодично групиране и кла-
сация на управляващите дружества и взаимните 
                                                 
7 Дракър, П. Мениджмънт в следващото общество, С., 
Класика и Стил, 2006, с. 223.  
8 Танушев, Хр. Цит. съч., с. 211. 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/
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фондове по определени критерии, като например 
липса на нарушения за определен период. По 
този начин би се повишила конкуренцията между 
взаимните фондове, което би облагоприятствало 
инвеститорите. 
С оглед установените административни нару-

шения от Комисията за финансов надзор спрямо 
дейността на управляващите дружества е необхо-
димо правилата за наблюдение на риска да бъдат 
възпиращи и ефективни. Необходимо е изграж-
дане на по-ефективна и навременна система за 
отчетност, включваща нива и срокове за доклад-
ване. Най-общо проверките от страна на Коми-
сията за финансов надзор са дистанционни, на 
място, планови и извънредни. Възможна мярка за 
ограничаване броя на нарушенията би било мно-
гократно увеличаване размера на глобите, по-
често използване проверки на място от страна на 
Комисията за финансов надзор и отнемане на 
лиценз при извършени определен брой наруше-
ния. В допълнение, въз основа на чл. 41 (1) от 
Наредба 44 на Комисията за финансов надзор, 
“Управляващото дружество създава постоянно 
звено за управление на риска и осигуряване на 
неговата дейност.”. С цел предприемане на пре-
вантивни мерки относно ограничаване на риска и  
засилване доверието на инвеститорите е въз-
можно инвеститорската общност в лицето на 
различните асоциации да изготвят единни прави-
ла за засилване на вътрешния одит в управлява-
щите дружества. 
Визирайки отнетите лицензи на две управля-

ващи дружества през анализирания период и 
причината за това, свързана с проблеми с лик-
видността, е необходимо да се предприемат мер-
ки, увеличаващи шанса за адекватно отреагиране 
в рискови ситуации. С цел получаване на навре-
менна информация и отстраняване на нередности 
в срок, имайки предвид изискванията за изгот-
вяне на тримесечен отчет  съгласно раздел X, чл. 
154 на Нардеба 44 “Управляващото дружество 
изготвя тримесечен отчет за капиталовата 
адекватност и ликвидност” и ежемесечно пред-
ставя информация по обем и структура на 
инвестициите (съгласно чл. 72 (2) на същия раз-
дел), е възможно да се работи върху увеличаване 
честотата на изпращане на изискуемата инфор-
мация под форма на различни справки от управ-
ляващите дружества към Комисията за финансов 
надзор. По този начин в духа на чл. 264 (1), Глава 
23 от Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и други предприятия за 
колективно инвестиране Комисията за финансов 
надзор ще може срочно “…да ги задължи да 
предприемат мерки, необходими за предотвра-
тяване и отстраняване на нарушенията, на 

вредните последици от тях или на опасността 
за интересите на инвеститорите...”9 
Съгласно доклада на Европейския орган за 

ценни книжа и пазари (ESMA) “Тенденции, риск 
и уязвимост”10 от 2014 г., въпреки колебливостта 
на входящите парични потоци в индустрията на 
взаимните фондове, в ЕС се наблюдава позитивна 
тенденция вследствие на подобрени макроиконо-
мически показатели, като се отчита ръст на 
управляваните активи от 6,7% спрямо 12.2013 г. 
Имайки предвид информация от същия доклад, 
перспективата за икономически растеж в ЕС е 
слаба, като се наблюдава бавен и уязвим растеж. 
Вследствие ниските доходи се забавя и  опти-
мизма на инвеститорите. Подобна е ситуацията и 
в България, като по данни на Комисията за 
финансов надзор се отчита лек пулс на БВП за 
първата половина на 2014 г. от 2,1% и слабо 
намаление на безработицата от 13,1% на 11,5%. 
На база продължаващата тенденция на намаля-
ване лихвените проценти по депозити и увелича-
ване техния обем (вж. граф. 2) може да се пред-
види продължаване тенденцията на разрастване 
индустрията на взаимните фондове в България. 

 

 
 

Източник: www.bnb.bg 
 

Графика 2. Динамика на обема на депозитите на 
физически лица и НТООД в България за периода 

2005–2013 г. 
 
Вземайки предвид икономическите показатели 

в ЕС и България, историческия тренд и казуса с 
Корпоративна търговска банка, може да се 
обобщи, че бъдещето на взаимните фондове в 
България е с нисък до умерен рисков профил. 
Визирайки управляващо дружество Райфайзен 
асет мениджмънт, се оказва, че е възможно дъл-
гогодишно лидерство на финансовите пазари, 
спазвайки нормативните уредби и следвайки ра-
зумна политика по отношение на риска. На прак-

                                                 
9 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми 
и на други предприятия за колективно инвестиране. Цит. 
съч. 
10 ESMA, Report Оn Trends, Risks Аnd Vulnerabilities. lbid., p. 
23, 08.11.2014. 
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тика към 12.2013 г. управляващо дружество 
Райфайзен асет мениджмънт няма наложен акт за 
административно нарушение от Комисията за фи-
нансов надзор и не е сред управляващите дру-
жества, които имат блокирани средства в Корпо-
ративна търговска банка. В допълнение годиш-
ната класация11 за 2014 г. на вестник Банкер, 
която позиционира Райфайзен асет мениджмънт 
на челно място, е показател за успешната стра-
тегия, която управляващо дружество Райфайзен 
асет мениджмънт продължава да следва.  
С оглед тенденцията на разрастване на сектора 

на взаимните фондове в България, увеличаване 
броя на издадени актове за административно 
нарушение от Комисията за финансов надзор, 
отнети лицензи на управляващи дружества и 
казуса с Корпоративна търговска банка е необхо-
димо да бъдат предприети срочни мерки с цел 
ограничаване на риска и защита на инвести-
торите. Изложените в трета глава насоки за про-
мяна е необходимо да бъдат свързани с реформи 
в законодателството и усъвършенстване органи-
зацията на процеса по управление на риска чрез 
засилен надзор както в банковия, така и в не-
банковия финансов сектор. За постигане на тези 
цели от особено значение е ефективността на 
сътрудничеството, от една страна, между нацио-
налните институции и организации и от друга, 
синхронът с наднационални органи от ЕС, отго-
ворни за изготвянето на стандартите, и следене 
тяхното спазване.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Растат активите на договорните фондове. // Банкер, 
www.banker.bg/rastat-aktivite-na-dogovornite-
fondove/image/79936, 11.11.2014. 
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The paper offers a model for personal 
attestation of competence in the teaching 
profession. Special emphasis is placed on the 
criteria which could measure the quality of 
university education in a specific discipline. 
Furthermore, a methodology and tools for 
research and analysis of evaluation of training 
through a web-based questionnaire. Prominent 
are the advantages and disadvantages of the 
internet as an opportunity for another meeting 
between teachers and students. The document 
makes recommendations for implementing the 
tools in the politics of the universities. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНА АТЕСТАЦИЯ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

В ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ 
 
 

Габриела Йорданова 
 
 

 
В България се говори за образователна ре-

форма от доста време, правят се различни пред-
ложения за промени, но реалните реформи са 
частични и недостатъчни. Динамично развива-
щата се бизнес среда и появата на качествено 
нови концепции и технологии изискват от вис-
шите училища промени, водещи до бързо и 
ефективно адаптиране към новите условия. Тези 
промени се реализират в динамична среда чрез 
нови парадигми, подходи и концепции, като 
осигуряват конкурентоспособност на висшето 
училище. В основен проблем се превръща 
качеството на преподаване и съответствието на 
учебните програми на новите потребности на 
конкурентната пазарна икономика, основана на 
знание.  
Напоследък глобалната мрежа (Internet) има 

славата на най-обещаващия комуникационен 
канал. Интернет пространството следва да се 
приеме и използва като още едно възможно място 
за среща между преподавателите и студентите и 
за засилването на връзката помежду им с цел 
подобряване качеството на образование. Процес, 
полезен и за двете страни, а от тук и за уни-
верситета като завършеност. Мониторингът за 
атестация на преподавателските кадри дава въз-
можност за предоставяне на данни семестриално 
на катедра, факултет или университета като цяло 
за търсене на решения при заложени по-високи 
изисквания.  
За да се избегне възникващото условие за 

участие в допитването само на част от студен-
тите, решение би могло да се потърси в уеббази-
рана анкетна карта, която позволява потокът на 
информацията да бъде двупосочен – от препода-
вателите към студентите и обратно. Тук е мястото 
да се постави въпросът за предимствата и 
недостатъците на виртуалното пространство при 
провеждане на подобен тип изследване сред 
конкретна целева група.  
Положителна черта е ниската цена. Не се 

изисква финансов бюджет за отпечатване на 
анкетната карта на хартиен носител, заплащане 
на асистенти за логически оглед на попълнените 
карти, кодиране на отворените въпроси (изисква-
щи от респондента със свои думи да формулира 

отговор), въвеждане на информация и статисти-
ческа обработка. Google Docs (https://docs.google. 
com) предоставя възможност това да се случи 
безплатно. Оперативните езици за програмиране 
са български и английски. Въпросите и отго-
ворите се създават на кирилица. Електронното 
събиране на данните е условие за динамичност на 
проекта. Дори да не са налице умения у пре-
подавателя за допълнителна обработка със стати-
стически пакет за анализ на данни (например 
SPSS, което програмата позволява), събраната 
информация може мигновено да бъде обработена 
от анализиращ софтуер на същия уеб сайт (дори 
преди да е приключило изследването, т.е. в ак-
туално време) – в графичен и табличен формат. 
Още повече че програмата следи за попълването 
на всички задължителни въпроси и правилното 
следване на логиката, залегнала в структурата на 
въпросника.  
Друга положителна характеристика е възмож-

ността за непрекъсната връзка със студентите. До 
тази част от тях, предвидени да участват в 
изследването, се изпраща линк чрез електронно 
писмо – по имейл, който служи за вход в проуч-
ването, т.е. води до програмираната предвари-
телно анкетна карта. Важно е писмото да бъде 
учтиво и любезно, също – да предоставя инфор-
мация за това какво ще представлява проучва-
нето. Тоест описание на типа информация, която 
се очаква студентите да предоставят, както и на 

https://docs.google
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целите, за които ще се използва тя; продъл-
жителност на попълване на въпросника – колко 
време ще отнеме отговарянето на въпросите. 
Средната продължителност на попълване на 

въпросника отнема до 7 минути. Препоръчително 
е това да се случи в края на семестъра, в по-
следното семинарно занятие при едносеместриал-
ните дисциплини, и в края на годината – съответ-
но при двусеместриалните.  
Информацията би могла да бъде конфиден-

циална. Преподавателят е необходимо да пре-
цени, дали е важно за студентите да са сигурни, 
че данните, които предоставят, няма да се из-
ползват за други цели, както и че участието им в 
проекта няма да корелира с оценяването по 
предмета по време на сесия. Ако преподавателят 
е титуляр на повече от една дисциплина, е пре-
поръчително да се изготви индивидуална уебба-
зирана анкетна карта за всяка дисциплина. Има 
възможност при катедри с повече от един препо-
давател по даден предмет анкетата да търси 
решения по заеманата длъжност, а не поименно. 
Индивидуалният подход от своя страна би рабо-
тил по-добре, защото ще може да бъде съобразен 
с конкретните нужди на личността, което от своя 
страна би довело до по-високата £ производи-
телност.  
За да се избегне дублиране на участието на 

конкретен респондент, най-често се използват 
методи за идентификация на IP адреса на компю-
търа, от който е попълнен формулярът на анке-
тата, както и достъп до анкетната форма посред-
ством парола.  
Всеки, който има въпроси или се нуждае от 

допълнителни обяснения, може да ги изпрати на 
своя преподавател и да получи бърз отговор. Тази 
гъвкавост позволява да се отделя достатъчно 
внимание на студентите.  
По време на участието си студентите виждат 

въпросите и отговорите – не е нужно да ги 
помнят и могат да ги прочетат повторно, ако е 
необходимо. Преди да отговорят на всеки въпрос, 
могат да мислят, докато решат какъв отговор да 
дадат. Доказано е, че при отговори на открити 
въпроси в уеббазирана анкета участниците дават 
по-подробна и разгърната информация, което е 
основно предимство пред класическата анкетна 
карта (стандартен метод на допитване), където 
делът на неотговорилите е изключително висок.  
При уеббазираната анкета се наблюдава нама-

ляване влиянието на анкетиращия. Анкетираните 
в Интернет са по-откровени, което намалява из-
кривяването на данните – установено е, че 
анкетираният има по-малка потребност от одоб-
рение. В конкретния случай – при оценка на ка-
чеството по определен учебен предмет/дисцип-

лина/преподавател, това е от изключителна важ-
ност. Също и информацията, която се подава от 
студента, не е ръкописна, което още повече га-
рантира анонимността му, ако същата се изисква. 
Във въпросника е възможно да се включат 
изображения, звук и видео. Важно е анкетната 
карта да има приятен вид – свързан с тематиката.  
Хубаво би било да се организира брифинг/ 

среща, на която на всички студенти, обучаващи 
се по дисциплината, да бъде разяснен методът, за 
да не се затрудняват в отговорите и последните 
да бъдат еднозначни, без да издават несигурност.  
Положително действие би било семестриал-

ното представяне на резултатите от проучването 
пред колеги в катедрата. Също и да се представят 
добри практики сред колеги за повишаване ка-
чеството на обучение. 
Разбира се, заедно с всичко това изследвания-

та, провеждани в мрежата Интернет, имат и оче-
видни недостатъци. Те са свързани преди всичко 
с такава особеност на Интернет, като аноним-
ността на анкетирания, което може да доведе до 
участие на респонденти извън целевата група. 
Също и отсъствието на възможност респондентът 
по време на анкетирането да зададе въпроси към 
анкетиращия относно изследването може да 
доведе до невярно разбиране на някои въпроси 
или отговори и следователно – до изкривяване на 
резултатите.  
Алтернативен вариант на уеббазираната анкет-

на карта е хартиеният въпросник. Но както беше 
изтъкнато по-горе, разходите за отпечатване, раз-
пространение, въвеждане на информацията в 
електронен вид и обработка оскъпяват оценката. 
Въпреки това процесът може да се случи и с при-
ложение на Windows Office Package – под формат 
Excel, където се предоставя възможност за 
дескриптивна статистика – средни оценки, средно 
време на едно анкетирано лице или средно време 
на едно участващо в дейността лице. 

 
Изработен модел “Оценка на студентите от 
Направление „Икономика и бизнес”, I курс  
на обучение при УНСС, относно обучението по 
“Икономическа социология”, зимен семестър, 

2012, 2013, 2014” 
 
Цел. Оценка на студентите от Направление 

„Икономика и бизнес”, I курс на обучение при 
УНСС, относно обучението по “Икономическа 
социология”, зимен семестър, 2012, 2013, 2014.  
Задачи.  
1. Да се направи оценка на характеристиките 

на обучението по “Икономическа социология” ка-
то: Начин на осъществяване на текущия контрол 
през семестъра; Материална база; Практическа 
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насоченост на обучението; Начин на изнасяне на 
лекциите; Актуалност на преподавания учебен 
материал; Начин на водене на семинарните заня-
тия и упражненията; Възможност за изразяване 
на лично мнение. Всички характеристики са 
поставени на оценъчна скала от 2 до 6, с каквато 
студентите са свикнали още в ученическите си 
години и са най-обективни в поставянето на 
конкретна оценка.  

2. Втората важна задача е да се формира цял-
остна оценка на преподаването по “Икономи-
ческа социология” по следните критерии: По-
голямата част от моите колеги присъстват редов-
но на лекциите и семинарните занятия и упраж-
нения; Преподавателите ми предоставят доста-
тъчно материали, които да ми помагат в ученето; 
Преподавателите са добре подготвени и обяс-
няват разбираемо материала. 

3. Да се оцени практическата насоченост на 
обучението по “Икономическа социология”, в 
т.ч.: Начинът на обучение по “Икономическа со-
циология” насърчава търсенето и използването на 
допълнителна литература/материали; В практиче-
ските занимания мога пряко да прилагам науче-
ното по време на лекциите; Броят на практиче-
ските занимания е достатъчен; Преподавателите 
насърчават учене чрез разработване на задания 
(писмени, екипни/индивидуални/домашни работи). 

4. Да се оцени индивидуалната работа на 
преподавателите със студентите в рамките на 
обучението по “Икономическа социология”: 
Контактите с преподаватели ме мотивират за 
допълнителна изследователска работа и/или про-
дължаване на обучението ми в специалност “Ико-
номическа социология”; Имам възможност за ли-
чен контакт с преподавателите през семестъра 
(напр. приемно време, по имейл, социални мре-
жи); Преподавателите винаги отговарят на запит-
ванията ми и получавам адекватна обратна 
връзка. 

5. Да се измери влиянието на процеса на обу-
чение по “Икономическа социология” върху сту-
дентите по критериите: Започнах да се чувствам 
по-независим/а; Нарасна интересът ми към 
специалността в УНСС; Нарасна интересът ми 
към професията на социолога; Създадох важни 
контакти и приятелства; Придобих полезни зна-
ния как да изразявам мислите си писмено; При-
добих увереност, че ще успея в живота; Научих 
се да мисля по-самостоятелно; Придобих полезни 
знания.  
В системата е предвиден социодемографски 

блок, който според нуждите на преподавателя 
може да се адаптира.  

 

Метод на формиране на извадката. Изчерпа-
телно, сред всички студенти, обучаващи се в 
конкретната дисциплина – “Икономическа социо-
логия”.  
Метод на регистрация на информацията. 

Уеббазирана анкетна карта.  
Апробация на уеббазираната анкетна карта. 

Извършена е по време на обучението по “Иконо-
мическа социология”, зимен семестър, в три по-
следователни години: 2012, 2013, 2014. В допит-
ването са взели участие над 400 студенти от 
Направление „Икономика и бизнес”, I курс на 
обучение при УНСС. Същите са помолени да 
споделят за трудности при попълването, пропу-
ски и неудобства. Подобни не са споменати. 
Демонстрационното проучване е изработено 

и актуално на адрес: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?us

p=drive_web&formkey=dGpTMVJJSFAzUDZCWV
VLbVlzZjZERGc6MQ#gid=0  
Предоставената методика и инструментариум 

за мониторинг на качеството на обучение могат 
да бъдат приложени като добра практика в почти 
всички дисциплини, предвид търсените 
общовалидни оценки на критерии.  
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The article described the legal status of the 
Central Depository by giving special attention to 
its specifics and peculiarities as a Joint Stock 
Company. There were briefly described the 
technological procedures of transactions carried 
out through the Central Depository. It was 
specified the existing case-law concerning its 
responsibility. 

 
ПРАВЕН РЕЖИМНА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР 

 
 
 
Росен Балтов 
 
 
 
1. Обща характеристика на Централния 

депозитар 
 
Сега действащият Закон за публично пред-

лагане на ценни книжа1, за разлика от отменения 
Закон за ценните книжа, фондовите борси и 
инвестиционните дружества, съдържа подробна 
уредба на правното положение и дейността на 
Централния депозитар (ЦД), който бе учреден 
през 1996 г. от Министерство на финансите и 
Българската народна банка като акционерно 
дружество. 
Първоначалната задача на ЦД при създаването 

му е била регистрирането в поименни сметки на 
всички собственици на акции от дружества, при-
добити в процеса на масовата приватизация, в 
съответствие с изискванията на Закона за пре-
образуване и приватизация на държавни и 
общински предприятия и на обособени части от 
тях (отм.). Натрупаната база данни по регистри-
ране на сметки за целите на масовата прива-
тизация и провеждането на първите тръжни сесии 
осигурява на ЦД капацитет и техническа въз-
можност за ключово участие в стартиралата през 
1998 г. търговия на официален пазар на Българ-
ската фондова борса. След официалното старти-
ране на търговията ЦД поема функциите и на 
система за сетълмент на безналични ценни кни-
жа, осигурявайки и приключването на сделките, 
сключени на официалния и на неофициалния пазар. 
ЦД е съществен елемент от инфраструктурата 

на пазара. Услугите, които той предлага, са опре-
делящи за възможността у нас да бъде изграден 
ефективен пазар на финансови инструменти. 
ЗППЦК урежда ЦД като акционерно дружест-

во (АД) регистрирано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията, уставен капитал в раз-
мер на 1 000 000 (един милион) лева, с едносте-
пенна система на управление, отличаващо се с 
монополен предмет на дейност, който е несъв-

                                                 
1 По нататък ЗППЦК, Обн., ДВ, бр. 114 от 30.12.1999 г., 
последно изменение бр. 109 от 20.12.2013 г. 

местим с други търговски сделки (чл. 127, ал. 3, 
ЗППЦК). Акционерите на Централния депозитар 
са numerus clausus. Това са Министерството на 
финансите, Българската народна банка, банки, 
инвестиционни посредници регулирани пазари, 
съответно пазарни оператори, в случаите, когато 
са различни лица от регулирани пазари и чужде-
странни депозитарни и клирингови институции 
(чл. 128, ал. 1, ЗППЦК). 
Само ЦД може да извършва дейността, опи-

сана в чл. 127, ал. 2, ЗППЦК. Всичко казано дотук 
определя ЗППЦК като устройствен закон за ЦД. 
ЦД не е разпоредител на бюджетни средства, 

не ползва държавна субсидия и осигурява всички 
финансови разходи със собствени средства. 
ЦД администрира централизирана система за 

регистрация и водене на сметки за безналични 
финансови инструменти (по смисъла на § 1, т. 2 
от ДР на ЗППЦК), издадени и регистрирани 
съгласно действащото законодателство. ЦД е и 
оператор на система за сетълмент на тези финан-
сови инструменти, търгувани на пода на регули-
ран пазар или извън него (ОТС пазар). 
Отклоненията от традиционния статут на 

акционерното дружество, отнасящи се до невъз-
можността ЦД да се прекрати доброволно или 
поради несъстоятелност – чл. 127, ал. 9, 
ЗППЦК, поставя под въпрос качеството му на 
търговец2. 
                                                 
2Вж. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (авторски колектив, под общата редакция на 
Калайджиев, А.), с. 636, С., 2000.   
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1.1. От гледна точка на спецификата и 
особеността на търговците ЦД притежава 
редица характеристики:  

– правомощията му много наподобяват право-
мощията на административен орган3;  

– има изключителен предмет на дейност, като 
му е забранено да извършва други (търговски) 
сделки извън определения му от закона предмет 
на дейност, което го различава съществено от 
другите търговци. Той има монополен предмет 
на дейност – възложен му със ЗППЦК и Наредба 
№ 8 от 2003 г. за ЦД. Оттук следва, че неговата 
дейност не се подчинява на регулациите на 
„обикновените” търговци, а доколкото се подчи-
нява, приложението на Търговския закон е само 
субсидиарно. ЦД е уникална и единствена струк-
тура. Той е само един, което го прави изклю-
чителен търговец, търговско дружество, което 
няма аналог в страната;  

– той има управленски и контролни право-
мощия, които се изразяват в издаването на акто-
ве, твърде наподобяващи по функционално пред-
назначение и смисъл на административните 
актове; 

– може да се предположи, че ЦД има огра-
ничена от закона специална търговска право-
субектност, която съществено го отличава от 
останалите търговци; 

– не може да дава заеми или обезпечава взе-
мания на трети лица, не може да издава облига-
ции нито да получава заеми при условия, по-не-
благоприятни от пазарните за страната – чл. 127, 
ал. 4, ЗППЦК; 

– има строго определена акционерна структу-
ра – чл. 128 ЗППЦК; 

– в чл. 127, ал. 3, ЗППЦК изрично е указано, че 
ЦД не може да извършва търговски сделки, освен 
ако това е необходимо за осъществяване на 
дейносттта по ал. 2, от което може да се направи 
изводът, че специфичният предмет на дейност на 
ЦД, посочен в ЗППЦК, представлява по същество 
нетърговска дейност, тъй като търговски сделки 
могат да се извършват само по изключение, кога-
то това се налага за изпълнението на възложената 
нетърговска дейност. Явно на ЦД се възлага из-
пълнението на определени публични админист-
ративни функции, които не са търговски. Това 
възлагане не става чрез предоставянето на адми-
нистративна власт и компетентност, а чрез уста-
новяване на императивен предмет на дейност. 
В. Георгиев отхвърля идеята, че определеният 

и несъмнено императивен предмет на дейност на 
                                                 
3Вж. Георгиев, В. Специалната търговска правосубектност 
на фондовата борса и централния депозитар. – В: Пазар и 
право, 2003, кн. 4, с. 49–53. 

ЦД не се състои от търговски сделки4. Според 
него дейността на ЦД се осъществява чрез сключ-
ваните от него търговски сделки именно в из-
пълнение на предмета му на дейност. Затова 
именно той е търговец, независимо че притежава 
особена, специална търговска правосубектност. 

1.2. От гледна точка на производството по 
несъстоятелност: 
За да не може ЦД да бъде обявен в не-

състоятелност, единственото основание за това е 
да бъде включен в изричните изключения, които 
Търговският закон предвижда, за неприложимост 
на несъстоятелността. 
Съгласно чл. 612, ал. 1, ТЗ не се открива про-

изводство по несъстоятелност за търговец – 
публично предприятие, което упражнява държа-
вен монопол или е създадено с особен закон. ЦД 
е създаден с отделен закон, като при това му е 
осигурено монополно положение на пазара. Спо-
ред чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на конку-
ренцията монополно е положението на предприя-
тие, което по закон има изключителното право          
да извършва определен вид стопанска дейност. 
Конституцията е предоставила на държавата мо-
нопол само в определени области. Така, в съот-
ветствие с чл. 18, ал. 4 от Конституцията, със 
закон може да се установява държавен монопол 
върху железопътния транспорт, националните по-
щенски и далекосъобщителни мрежи, използване-
то на ядрена енергия, производството на радиоак-
тивни продукти, оръжие, взривни и биологично 
силно действащи вещества.  
Следователно Конституцията не е предоста-

вила на държавата правото да установи монопол-
но положение на ЦД в очертания от чл. 127, ал. 2, 
ЗППЦК предмет на дейност и въпреки това този 
ефект е постигнат.  
В Определение № 1477 от 10.12.2006 г. по гр. 

д. №239/1996 г. V г.о. ВКС е посочил, че „не се 
открива производство по несъстоятелност за тър-
говец – публично предприятие, който извършва 
дейност само от сферата на посочените в чл. 18, 
ал. 4, Конституцията, за които със закон е устано-
вен държавен монопол”. За останалите търговци 
несъстоятелността е приложима. 
Дори и да се приеме, че за ЦД несъстоятел-

ността е теоретически невъзможна поради орга-
низационно-управленския характер на търговска-
та му дейност, априорно изключване на състоя-
нието на неплатежоспособност е неуместно. Не-
платежоспособността съпътства всяка една дей-
ност и е допусната от законодателя дори и за 
БНБ, която не е търговец и има определени 
                                                 
4 Вж. Георгиев, В. Цит. съч. Пазар и право. 2003, кн. 4, с. 49–
53. 
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административно-властнически правомощия. Та-
ка в чл. 9, ал. 1 от Закона за БНБ е предвидена 
възможността сумата на активите на БНБ да 
спадне под сумата на нейните задължения и на 
основния £ капитал. За да преодолее тази свръх-
задълженост, указваща неплатежоспособността 
на БНБ, законодателят е предвидил, че в този 
случай министърът на финансите предоставя на 
БНБ прехвърляеми лихвоносни ценни книжа, 
издадени от Министерския съвет, на сума, необ-
ходима за покриване на недостига. Това означава, 
че дори за Централната банка неплатежоспо-
собността не е невъзможна, независимо че тя не е 
търговец. Състоянието на неплатежоспособност 
на Централната банка се преодолява със зако-
нови, извънпазарни способи, но теоретично тя не 
е изключена.  
Когато за търговец – публично предприятие, 

което упражнява държавен монопол или е съз-
дадено с отделен закон, какъвто е примерът с 
централния депозитар, несъстоятелността е не-
приложима, отношенията, свързани с неплате-
жоспособността, се уреждат с отделен закон –           
чл. 612, ал. 3, ТЗ. За ЦД законодателят се е огра-
ничил да изтъкне, че не се образува производство 
по несъстоятелност. Но в този случай е длъжен да 
продължи по-нататък и да уреди със специален 
закон отношенията, свързани с неплатежоспо-
собността на ЦД. 
С оглед изясняване същността на ЦД следва да 

бъде разгледан регистърът за безналични финан-
сови инструменти, който се води от ЦД и с какво 
той се различава от други регистри, като го срав-
ним с търговския, имотния регистър и регистъра 
за особените залози. 
Търговският регистър е регистър на търгов-

ците и свързаните с тях обстоятелства (чл. 4 ЗТР). 
ТЗ изрично и изчерпателно посочва обстоятел-
ствата, които подлежат на вписване. При Дру-
жествата с ограничена отговорност (ООД) се 
вписват имената/фирмите и единният идентифи-
кационен код на съдружниците, но не и дяловете, 
които те притежават в дружеството (чл. 119, ал. 2 
във вр. чл. 115 ТЗ). При АД не се вписват нито 
имената на акционерите, нито броят на притежа-
ваните от тях акции, което съответства на ано-
нимния му характер. Търговският регистър не 
регистрира и не води сметки за дяловете в ООД. 
Не се извършва дебитиране и заверяване на 
сметки. Извършват се вписвания, които отразяват 
единствено промяната на членството в ООД. 
Търговският регистър следи за членството, а не за 
дяловете. Това не е регистър на дяловете, докато 
регистърът на ЦД е регистър на безналични 
финасови инструменти.  

Регистрите на безналични финасови инстру-
менти и съответно вписванията в тях се разли-
чават и от имотния регистър, и регистъра на 
особените залози. Вписванията в тези два реги-
стъра са условие за противопоставимост на сдел-
ките, без вписването в тях да има конститутивно 
действие (с изключение на ипотеката). Обратно, 
вписването в ЦД има конститутивно действие за 
разпореждане с безналични финасови инстру-
менти. 
Всички разгледани по-горе регистри са пуб-

лични за разлика от регистъра на безналични 
финасови инструменти (чл. 11 ЗТР, чл. 93 ЗКИР, 
чл. 24 ЗОЗ). Всеки инвеститор има право на 
достъп до регистрите на ЦД чрез негов член само 
относно информацията, свързана с притежавани-
те от него финансови инструменти и със сделките 
с финансови инструменти, по които той е страна 
(чл. 133, ал. 1, ЗППЦК).  
След като се използват термини като „депо-

зитар” и „депозитарна институция” се поставя 
въпросът, дали може да се приеме, че всички 
безналични ценни книжа са депозирани, т.е. се 
намират в ЦД. В тази връзка следва да се отго-
вори и на въпроса в какви отношения и с кого се 
намира ЦД.  
Договорът за влог (depositum) изисква пре-

даване на вещи за пазене със задължение за 
връщане на същите (при правилен влог) или на 
вещи от същото количество и качество (при не-
правилен влог). Влогът се отнася до вещи, които 
подлежат на фактическо предаване и, съответно, 
връщане. Нематериалните обекти не могат нито 
да се предават, нито да се връщат обратно. Затова 
депозитарят няма функция да ги пази и съхранява 
физически. Той се намира в договорни отноше-
ния с емитентите и няма преки отношения с 
притежателите на емисията финансови инстру-
менти. Правилникът за дейността на ЦД (чл. 42) 
предвижда, че дружеството, извършило регистра-
ция на емисия финансови инструменти, сключва 
писмен договор с ЦД за администриране (под-
държане и съхранение на данните) на емисията, а 
не за приемане за пазене и съхранение на 
емисията финансови инструменти. На договорна 
основа ЦД може да извършва и услуги, свързани 
с изплащане на дивиденти и др. (чл. 89 от 
Правилника). Тези действия имат правен харак-
тер и ЦД ги извършва за сметка на дружеството. 
Отношенията съответстват на мандата, а не на 
влога. В заключение може да се каже, че по повод 
на безналичните ценни книжа не са налице 
отношения, подобни на влога, макар да се създава 
алюзия за виртуално съхранение на ценните 
книжа в ЦД.  
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При безналичните ЦК между притежателя и 
ценните книжа стои ЦД. Ако при наличните 
притежателят им има пряка фактическа власт 
върху тях и притежава самия носител, при безна-
личните това е невъзможно. Притежателят няма 
пряк достъп до сметката и записите по нея, нито 
може да я притежава, нито може да има факти-
ческа власт върху нея. Отношенията, които 
възникват между титулярите на сметки и ЦД, не 
са договорни, а са отношения от администра-
тивен порядък.  

 
2. Дейност на Централния депозитар 
 
Първата разпоредба на глава девета от ЗППЦК 

започва с уредбата на конститутивното действие 
на регистрацията в ЦД, представяйки го като 
обособена институция на капиталовия пазар. 
Основното в предмета на дейност на ЦД са 

действията, посочени в чл. 127, ал. 2, т.1 и 2 от 
ЗППЦК – откриване и водене на сметки за 
финансови инструменти и регистриране на сдел-
ки с тях.  
ЦД води регистър на притежаваните от всяко 

физическо или юридическо лице на безналични 
финасови инструменти – чл. 136, ал. 1, ЗППЦК.  
Воденето на сметките на безналичните ценни 

книжа се извършва при спазването на няколко 
принципни положения, които се извличат от 
Наредба № 8 от 2003 г., от Правилника за дей-
ността на ЦД, както и от така наречените опера-
тивни правила – инструкции (чл. 2, ал. 2 от 
Правилника), които се приемат от съвета на 
директорите и допълват и конкретизират разпо-
редбите на правилника.  

1. Членството в ЦД – условие за извърш-
ване на сделките с безналични финансови 
инструменти. 
Сделките се извършват пряко от членовете на 

депозитаря, независимо от това дали сделката се 
извършва за собствена сметка или за сметка на 
клиенти. Лица, които не са членове на 
депозитара, могат да извършват сделки само чрез 
членове на ЦД. 

2. Регистрационната система и финансови-
те инструменти. 
В регистрационната система финансовите 

инструменти се вписват по сметки на: 
– лицата, притежатели на безналични 

финансови инструменти, като тези сметки мо-
гат да се водят като лични или като клиентски 
подсметки при член на ЦД; 

– лицата, които държат от свое име по 
обща сметка безналични финансови инстру-
менти на други две или повече лица, като тези 
сметки могат да бъдат само на чуждестранни 

банки и чуждестранни инвестиционни посред-
ници, както и други чуждестранни посредници, 
които съгласно националното си законодателство 
могат да извършват депозитарна и/или попечи-
телска дейност и се разкриват, в случай че такива 
сметки са предвидени в правилника за устрой-
ството и дейността на ЦД. Такива сметки могат 
да се водят като сметка на член на ЦД или като 
клиентска подсметка при член на ЦД – чл. 32а  
Наредба № 8 за ЦД. 
ЦД не разполага с клонова мрежа за обслуж-

ване на огромния брой лица, които притежават 
безналични финансови инструменти по сметки 
при него. Това именно е и причината да се при-
бегне до фигурата на така наречения инвести-
ционен посредник, чиято дейност първоначално 
бе регламентирана само в технологичните проце-
дури на ЦД, която впоследствие бе уредена в 
Закона за пазарите на финансови инструменти 
(ЗПФИ) и Наредба № 38 от 2007 г. за изисква-
нията към дейността на инвестиционните посред-
ници (НИДИП).  
Инвестиционният посредник е лице, което 

по занятие предоставя една или повече инвести-
ционни услуги и/или извършва една или повече 
инвестиционни дейности – чл. 5, ал. 1, ЗПФИ. 

3. Портфейлите на член на ЦД и тези на 
неговите клиенти.  
Инвестиционният посредник е длъжен да 

отдели своите финансови инструменти и парични 
средства от тези на клиентите си – чл. 34, ал. 1 от 
ЗПФИ.  

4. Сделките в ЦД. 
Сделките, които се извършват чрез ЦД, са из-

броени изчерпателно в технологичните процедури. 
Сделките са: покупко-продажба, замяна (вклю-

чително и с държавни финансови инструменти) и 
заемът на финансови инструменти. 
Сделките се регистрират в ЦД въз основа на 

информация, подадена от член на ЦД, участник в 
системата за сетълмент или друга система с 
окончателност на сетълмента на финансови 
инструменти. 
Сделки с безналични финансови инструменти, 

извършени извън регулиран пазар, се регистрират 
в ЦД въз основа на данните, предоставени от 
инвестиционен посредник – член на ЦД, дей-
стващ като регистрационен агент – чл. 32 
Наредба № 8 за дейността на ЦД.  
Инвестиционният посредник извършва дей-

ност на регистрационен агент, когато на основата 
на писмен договор с клиента подава в съответ-
ните депозитарни институции данни и документи 
за регистриране на: 

– сделки с финансови инструменти, предва-
рително сключени пряко между страните; 
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– прехвърляне на безналични финансови ин-
струменти при дарение и наследяване; 

– промяна на данни за притежателите на 
безналични финансови инструменти, поправка 
на сгрешени данни, издаване на дубликати от 
удостоверителни документи и други действия, 
предвидени в правилника на съответната де-
позитарна институция – чл. 56, ал. 1 от НИДИП. 
НИДИП задължава посредникът, изпълняващ 

дейност на регистрационен агент, да отказва 
приемането на документи за извършването на 
регистрация по чл. 56, ако: 

1) не са налице всички необходими данни и 
документи, представените документи съдържат 
очевидни нередовности или в данните има 
неточности и противоречия; 

2) страна по сделката декларира, че притежава 
вътрешна информация за финансовите инстру-
менти – предмет на сделката, ако те се търгуват 
на регулиран пазар, или за техния емитент; 

3) налице е обстоятелство, което поражда съм-
нение за ненадлежна легитимация или представ-
ляване; 

4) страната по сделката, съответно нейният 
пълномощник, декларира извършването по заня-
тие на сделки с финансови инструменти в слу-
чаите по чл. 56, ал. 1, т. 1;  

5) страната по сделката, съответно нейният 
пълномощник, декларира, че сделката представ-
лява прикрита покупка или продажба на финан-
сови инструменти. 
Прехвърлителят и приобретателят на финансо-

вите инструменти в случаите по чл. 56, ал. 1 
могат да бъдат представлявани пред инвести-
ционния посредник, който извършва дейност на 
регистрационен агент, от лица, изрично упълно-
мощени с нотариално заверено пълномощно при 
спазване изискванията по чл. 25 – чл. 57 НИДИП. 
Чрез инвестиционните посредници, които из-

вършват дейност само на регистрационни агенти, 
ЦД разширява пространствено своята дейност. 
Регистрационните агенти действат като предста-
вители на ЦД и дейността им се урежда с 
договор. От тази гледна точка дейността на ре-
гистрационните агенти стои най-близо до тър-
говското представителство по чл. 32 от Търгов-
ския закон, тъй като регистрационните агенти 
имат търговско качество и подпомагат ЦД като 
принципал в дейността му5. Поради това, че 
регистрационният агент действа в интерес на ЦД 
(арг. от чл. 33 ТЗ) за отношенията между лицата, 
които ползват само услугите на посредника като 
                                                 
5Вж. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (авторски колектив, под общата редакция на 
Калайджиев, А.), с. 645, С., 2000. 

регистрационен агент, не се прилагат глава втора, 
трета и четвърта – чл. 60 НИДИП. 

5. ЦД и задълженията на страните по 
сделката. 
Депозитарят определя задълженията на стра-

ните по сделката (организира и управлява систе-
мата за клиринг и сетълмент (СКС) на сделките), 
извършвани от негови членове по отношение на 
безналичните финансови инструменти, като: 
приема технически процедури за работа на СКС и 
осигурява достъп на участниците до тях, осъще-
ствява контрол за спазването на правилата и 
процедурите за работа със системата, приема 
вътрешни правила за опериране на СКС, има 
право временно да ограничи и да изключи участ-
ник в СКС при условията и по реда на настоящия 
правилник, поддържа функционирането на СКС, 
като осигурява равнопоставен достъп на участни-
ците в съответствие правилата и процедури на 
системата, администрира и осигурява достъп на 
участниците до системата, уведомява предвари-
телно всички участници при извършване на про-
мени във функционирането на системата, като 
осигурява необходимото време за подготовка и 
тестване на техните системи за връзка със СКС – 
чл. 117, ал. 1, Правилник за дейността на ЦД. 
ЦД организира изготвянето на писменото 

споразумение за системата за сетълмент, която 
управлява с конкретно определено съдържание, 
указано в чл. 117, ал. 4 от Правилника за дейност-
та на ЦД. Участници в системата за сетълмент 
могат да бъдат членовете на ЦД, както и другите 
юридически лица, посочени в чл. 78в от Закона  
за платежните услуги и платежните системи 
(ЗПУПС), които са подписали споразумението за 
системата за сетълмент. 
Сетълментът по сделките с безналични финан-

сови инструменти може да бъде: 
– с движение на парични средства при спаз-

ване на принципа „доставка срещу плащане” 
(DVP – delivery versus payment), при който транс-
ферите на финансови инструменти от сметката на 
прехвърлителя по сметката на приобретателя и 
парични средства от сметката на приобретателя 
по сметката на прехвърлителя са обвързани. 
Трансферът на финансови инструменти се из-

вършва на брутна база, а трансферът на парични 
средства – на нетна база (DVP – Модел 2); 

– без движение на парични средства (DFP – 
delivery free of payment), като страните по 
сделката сами осъществяват разплащането по-
между си. 
Сетълментът по сделките се извършва при 

спазване на принципа на двустранното уведом-
ление – по едно искане за приключване на сдел-
ката от всяка една от страните. 
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Регистрацията на сделки с безналични финан-
сови инструменти се извършва въз основа на: 

– при сделки на регулиран пазар – данни, 
предоставени от регулирания пазар и от страните 
по сделката чрез член на ЦД; 

– при сделки извън регулиран пазар – данни, 
предоставени от страните по сделката чрез член 
на ЦД. 
Участниците в система за сетълмент са длъж-

ни да осигурят необходимите парични средства и 
финансови инструменти за извършване на 
сетълмента на сключените сделки с безналични 
финансови инструменти, като валутата, с която 
оперира СКС е български лева – чл. 118 
Правилник за дейността на ЦД. 
Сделките с доставка срещу заплащане 

(DVP) се приключват при достатъчна наличност 
на свободни безналични финансови инструменти 
по сметката на прехвърлителя и достатъчна на-
личност на пари по разплащателната сметка на 
приобретателя. 
Сделките без движение на парични сред-

ства (DFP) се приключват при наличие на 
достатъчно свободни финансови инструменти по 
сметката на прехвърлителя. Частично прехвър-
ляне на финансови инструменти и частично раз-
плащане по сделките не се допуска – чл. 125 
Правилник за дейността на ЦД. 
Всички действия на ЦД и участниците в 

системата по отношение на сключените сделки се 
извършват последователно спрямо деня, обозна-
чен с Т, който се определя както следва: 

– за сделки на регулиран пазар – денят на 
получаване на информацията за сделките от 
регулирания пазар; 

– за сделки извън регулиран пазар – денят на 
приключване на процеса на сравняване и уста-
новяване на еднаквост на реквизитите (matching) 
на съобщенията за сделките и формиране на 
трансфер. Максималната продължителност на 
сетълмент цикъла е Т+2 (вторият работен ден 
след Т). Сделките, сключени на регулиран пазар, 
приключват на деня Т+2. Страните по сделка, 
сключена извън регулиран пазар, могат да изби-
рат датата на приключване, която не може да е 
по-рано от Т и по-късно от Т+2. В случаите, 
когато е избрана дата на приключване, но съоб-
щенията от едната или от двете страни не са 
изпратени своевременно, приключването се отла-
га за следващата сетълмент сесия – чл. 127 
Правилник за дейността на ЦД. Сделките се 
считат за приключени след извършване регистра-
цията на финансовите инструменти – предмет на 
сделката по съответната сметка. 
При неправилно подадено нареждане, участ-

никът в СКС може да го коригира с цел и ако е 

осигурено приключването на съответната сделка. 
Корекции по предходното изречение се допускат 
до момента на блокиране на финансовите инстру-
менти за целите на сетълмента. 
Сделките се считат за закъснели, ако не 

приключат в деня Т+2, съгласно чл. 127, ал. 2 от 
Правилник за дейността на ЦД. 
Финансовите инструменти – предмет на сдел-

ка се осигуряват преди началото на съответната 
сетълмент сесия съгласно графика на системния 
ден на СКС. Финансовите инструменти се считат 
за осигурени, ако са на разположение по сметката 
на прехвърлителя или се доставят чрез сделка, 
приключваща в същата сетълмент сесия. В слу-
чай че финансовите инструменти или паричните 
средства по сделки, сключени на регулиран пазар, 
не са осигурени, сетълментът се отлага за първата 
следваща сетълмент сесия след осигуряването на 
необходимата наличност. В тези случаи финансо-
вите инструменти или паричните средства могат 
да бъдат осигурени от Фонда за гарантиране на 
сетълмента, в съответствие с неговите правила. В 
случай че финансовите инструменти или парич-
ните средства по сделки, сключени на извънрегу-
лиран пазар не са достатъчни, същите се обра-
ботват до 10 работни дни след датата на сетъл-
мента, посочена в съобщенията. След изтичането 
на този период системата спира обработката им, 
като прехвърлянията се нареждат с нови съобще-
ния – чл. 131 Правилник за дейността на ЦД.   

6. Издаването и разпореждането с безна-
лични финансови инструменти и актът на 
регистрация, издаван на членовете на депо-
зитара на притежателите на безналични 
финансови инструменти. 
Акт за регистрация на финансови инстру-

менти се издава на членове на ЦД, за които или 
чрез които е извършено вписването по чл. 127, ал. 
1. По искане на притежателя на безналични 
финансови инструменти ЦД му издава удостове-
рителен документ за притежаваните от него фи-
нансови инструменти чрез член на ЦД. Членовете 
на ЦД не могат да откажат на своите клиенти 
услугата по изречение второ. 
Чуждестранното лице може да издаде депо-

зитарни разписки на своите клиенти чуждест-
ранни лица за придобитите за тяхна сметка фи-
нансови инструменти, след като ЦД е ограничил 
разпореждането с тези финансови инструменти в 
страната – чл. 137 ЗППЦК. 
След регистрация на емисия безналични фи-

нансови инструменти ЦД издава акт за регист-
рация, който представлява извлечение от впи-
саните в регистъра данни и съдържа информация 
за: 

– емисията финансови инструменти; 
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– списък на притежателите на финансови ин-
струменти; 

– брой финансови инструменти. 
Актът за регистрация се предоставя на пред-

ставляващия/те дружеството или на изрично 
упълномощено лице – чл. 43 Правилник за дей-
ността на ЦД . 
При поискване от дружеството ЦД издава 

удостоверителни документи за притежателите на 
финансови инструменти с лични сметки – чл. 44 
Правилник за дейността на ЦД . 
Тези документи не са налични ценни книжа, а 

имат чисто удостоверително значение. При из-
вършване на сделки с безналични финасови 
инструменти депозитарната разписка се пре-
доставя от съответния притежател на финан-
совите инструменти на инвестиционния по-
средник, който ще извършва сделките. 

7. ЗППЦК и режимът на тайната относно 
наличностите и операциите по сметките за 
финансовите инструменти – чл. 133, ал. 2, 
ЗППЦК.  
В основата на този режим стои субективното 

право на тайната на инвеститорите (притежа-
телите на финансовите инструменти). Същият 
режим, свързан с дейността на инвестиционният 
посредник, касаещ наличностите и операциите по 
сметките за финансови инструменти и за пари на 
клиенти на инвестиционния посредник, може да 
бъде видян и в чл. 35 ЗПФИ. 
С оглед предмета на дейност на ЦД, зако-

нодателят е ограничил тайната само до налично-
стите и операциите по сметките с финансови 
инструменти. 

8. Две важни принципни положения в 
разпоредбите на чл. 138 ЗППЦК. 
В алинея първа законодателят е уредил ори-

гинерното основание за придобиване на финансо-
ви инструменти от лице, което не е техен 
притежател. Условието е това придобиване да е 
станало на регулиран пазар на финансови ин-
струменти от добросъвестно лице. Добросъвест-
ността при сделка на нерегулиран пазар не е 
достатъчна, за да направи едно лице притежател6. 
Това нормативно решение е съобразено с изиск-
ванията за търговия на фондовата борса или друг 
регулиран пазар. В тази връзка е и разпоредбата 
на ал. 2 от същия член, където е казано, че 
„сключените и приети за изпълнение сделки с 
финансови инструменти от ЦД се приключват 
съгласно правилника на ЦД, независимо от 
оспорвания и от предявени искове”. Изключения 
                                                 
6 Вж. Коментар на Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа (авторски колектив, под общата редакция  на 
Калайджиев, А.), с. 643, С., 2000.   

се допускат в случаите, предвидени в Наредба           
№ 8 от 2003 г. Обезщетенията за вреди се 
уреждат съгласно търговското и гражданското 
законодателство. 

 
3. Отговорност на централния депозитар 
 
Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 8 от          

2003 г. ЦД отговаря за вреди, причинени на 
емитенти и притежатели на финансови инстру-
менти в резултат на негови действия и бездей-
ствия в нарушение на закона, подзаконовите нор-
мативни актове, правилника на ЦД и други вът-
решни правила, уреждащи дейността му. 
Съгл. ал. 2 ЦД не отговаря за вреди, свързани 

с осъществяваната от него дейност, причинени в 
резултат на непълна, невярна или неточна инфор-
мация, предоставена от негов член, участник в 
системата за сетълмент или емитент на финан-
сови инструменти, а съгл. ал. 3 той не е страна по 
правоотношенията между членове на ЦД и техни 
клиенти или трети лица; емитенти и техни 
акционери или трети лица; овластени органи и 
трети лица. 
ЦД не носи отговорност за верността на 

данните, получени от членове на ЦД, емитенти и 
други овластени органи и лица, както и за 
законосъобразността на действията на лицата по 
ал. 3, свързани с вписвания в регистрите на ЦД – 
ал. 4 от същия член. Интерес представлява реше-
ние на Варненски окръжен съд (ВОС) по гр. д.         
№ 7/2014 г., където в качеството му на въззивна 
инстанция, по повод жалба, подадена срещу 
решение на Варненския районен съд, където 
състав на ВОС в своите мотиви е записал, че 
,,…при регистрацията на придобиване по 
наследство на компенсаторни инструменти 
няма изискване за подаване на документи, в 
т.ч. акт за смърт и удостоверение за на-
следници и депозитарни разписки, съответно 
за проверката им в депозитарната институция, 
с оглед установяване на наследственото пра-
воприемство. Всички документи, касаещи на-
следяването, се представят пред регистрацион-
ния агент и заверяват от същия относно 
автентичност и вярност. При извършване на 
сделки с безналични финансови инструменти, 
редът за които е приложим спрямо компен-
саторните инструменти, всички необходими за 
сделката документи се представят пред лицен-
зиран от Комисията за финансов надзор инве-
стиционен посредник, член на ЦД. Депозитар-
ната институция извършва единствено ре-
гистрация на сделката, след подаване на 
електронна инструкция за прехвърляне” и по 
нататък „Не е установено нормативно задъл-
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жение за служители на ЦД да извършват про-
верка на смъртта и наследяването, както и на 
законосъобразност на сделките”. 
В ЗППЦК е дадена принципна уредба и на 

гаранционните фондове, гарантиращи изпълне-
нието на задълженията на членовете на ЦД (чл. 
136, ал. 4) – тези средства не принадлежат на 
имуществото на ЦД и на неговите членове и не 
могат да служат за удовлетворяване на техните 
кредитори. Това произтича от целевото им пред-
назначение. 
В правилника на ЦД, в част осма, е широко 

уреден режимът на Гаранционния фонд за 
вреди – чл. 224 и сл. от правилника за дейността 
на ЦД. 
В наредба № 8 от 2003 г. е предвиден Раздел 

VІІ, озаглавен Гаранционен фонд за вреди и 
Фонд за гарантиране на сетълмента. 
Към ЦД се създава Гаранционен фонд за 

обезщетяване на вреди по чл. 44, ал. 1, възник-
нали при осъществяване на дейността на Цен-
тралния депозитар. Всеки член на ЦД е длъжен да 
направи встъпителна парична вноска, както и да 
прави годишна парична вноска в размер, 
определен в правилника на ЦД.  
Съгл. чл. 45, ал. 3, източници за набиране на 

средства за фонда са и: 
1) отчисления от приходите от дейността на 

дружеството съгласно условия и ред, определени 
в правилника на ЦД; 

2) заеми, дарения, чуждестранна помощ и 
други.  
ЦД следи за размера на средствата в Гаран-

ционния фонд и при необходимост предприема 
действия за промяна за размера на отчисленията 
по ал. 3, т. 1 и/или и на вноската в Гаранционния 
фонд. 
Съгласно чл. 45а, ал. 1 от Наредба № 8 от 2003 

г. изплащането на обезщетения за вреди по чл. 44, 
ал. 1 от Гаранционния фонд се извършва въз 
основа на искане на емитенти и на притежатели 
на финансови инструменти. 

 ЦД разглежда и се произнася по всяко искане 
по ал. 1 в двумесечен срок от постъпването му с 
мотивирано решение, с което уважава изцяло или 
частично искането или го отхвърля. Лице, чието 
искане е било изцяло или частично отхвърлено от 
ЦД, има право да предяви иск пред съответния 
гражданскоправен съд. 
Правилникът на ЦД – в част осма, наречена 

Гаранционен фонд за вреди, урежда условията и 
реда за управление на Гаранционния фонд и за 
изплащане на обезщетения от него. 
Съгласно чл. 224, ал. 1 от Правилника за дей-

ността на ЦД, към ЦД функционира гаранционен 
фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при 

осъществяване на дейността на ЦД. Средствата 
на фонда се разходват за обезщетяване на вреди, 
възникнали при осъществяване на дейността на 
ЦД, в резултат от негови незаконосъобразни дей-
ствия или бездействия, причинени на емитенти, 
притежатели на финансови инструменти, членове 
на ЦД и участници в системата за сетълмент.  
Гаранционният фонд се управлява от съвета на 

директорите (СД) на ЦД. 
СД на ЦД: 
1) организира и отговаря за събирането на 

средствата на фонда; 
2) следи за редовното изплащане на дължи-

мите към фонда вноски от членовете на ЦД; 
3) при установяване недостиг на средства на 

фонда за изпълнение на неговите функции опре-
деля начина за покриване на недостига; 

4) разглежда и се произнася по искания за 
изплащане обезщетения от фонда; 

5) организира, контролира и отговоря за зако-
носъобразното и целево разходване на средствата 
на фонда; 

6) приема годишен отчет за дейността на 
фонда; 

7) приема правила за организацията и дей-
ността на фонда; 

8) разглежда и решава други въпроси, свър-
зани с дейността на фонда, произтичащи от нор-
мативен акт.  
Годишният отчет за дейността на фонда е част 

от годишния доклад за дейността на ЦД и включ-
ва информация за набраните средства, постъпи-
лите искания по чл. 227 и изплатените обезще-
тения. 
Средствата на фонда се набират от: 
1) встъпителни вноски от членовете на ЦД; 
2) годишни вноски от членовете на ЦД; 
3) отчисления от приходите от дейността на 

ЦД; 
4) заеми; 
5) дарения; 
6) чуждестранна помощ; 
7) други източници. 
Всеки член на ЦД е длъжен да внесе в га-

ранционния фонд встъпителна и последващи 
годишни парични вноски в размер, определен в 
настоящия правилник. В гаранционния фонд се 
отнасят отчисления от приходите от дейността на 
ЦД в размер на минимум 1% по решение на СД 
на ЦД. Административните разходи на фонда са 
част от и са за сметка на бюджета на ЦД. 
Средствата на фонда могат се инвестират по 

решение на изпълнителния директор на ЦД в 
следните активи: 

1) финансови инструменти, издадени или га-
рантирани от държавата; 
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2) депозити в банки; 
3) депозити в БНБ. 
Встъпителната вноска е в размер на 200 

(двеста) лева и се внася в срок до един месец от 
съобщаване на решението на СД за приемане на 
съответния член. Годишната вноска е в размер на 
60 (шестдесет) лева и се внася в срок до 31 
януари на съответната година. 
Съгласно чл. 227, ал. 1 от Правилника за дей-

ността на ЦД обезщетения за вреди се изплащат 
от Гаранционния фонд в случаите на доказана 
претенция от емитенти и притежатели на финан-
сови инструменти. Постъпилите от емитенти и 
притежатели на финансови инструменти искания 
за изплащане на обезщетение за вреди от 
Гаранционния фонд се разглеждат от СД на ЦД. 
Искането за изплащане на обезщетение се подава 
лично, чрез законните представители на лицето 
или чрез пълномощник, упълномощен с изрично 
пълномощно с нотариална заверка на подписа. 
Искането трябва да съдържа подробно изложение 
на обстоятелствата и доказателствата, на които се 
основава, и размер на претендираното обезще-
тение. Към искането за изплащане на компен-
сация се прилагат: 

1) данни за идентификация на лицето; 
2) пълномощно, когато искането се подава от 

пълномощник; 
3) документи, удостоверяващи неговата осно-

вателност.  
ЦД извършва проверка на редовността на 

постъпилите искания за обезщетение съобразно 
изискванията на предходната алинея. Ако в ре-
зултат на проверката бъдат констатирани непъл-
ноти или нередовности в подаденото искане, до 
съответното лице се изпраща съобщение с искане 
за отстраняването им или за представяне на до-
пълнителна информация, като се определя доста-
тъчен срок за това. 
Искането се оставя без разглеждане, когато: 
1) не е подадено от лице, имащо право на 

обезщетение; 
2) ако в определения срок нередовностите на 

искането не са били отстранени. 
Въз основа на събраната информация и пис-

мени документи СД на ЦД се произнася с моти-
вирано решение, с което уважава изцяло или 
частично искането или го отхвърля. Решението се 
взема в срока по чл. 45а, ал. 2 от Наредба № 8 
(двумесечен срок от постъпването му). В три-
дневен срок от датата на заседанието на СД, на 
което е прието решението, то се изпраща на 
лицето, направило искането. При уважаване на 
искането изплащането на обезщетението се из-
вършва в едномесечен срок от приемане на 
решението на СД. 

Съгласно чл. 228, ал. 1 от Правилника за дей-
ността на ЦД при прекратяване на членството в 
ЦД при условията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от настоя-
щия правилник (при писмено заявление от члена 
за прекратяване на членството), съответният член 
на ЦД получава сумата, съответстваща на него-
вия дял в гаранционния фонд. В случай че членът 
на ЦД има парични задължения към ЦД, подле-
жащите на възстановяване средства по ал. 1 
служат за покриване на тези задължения. Когато 
размерът на паричните задължения е по-малък от 
размера на сумата по ал. 1, на члена на ЦД се 
възстановява остатъкът след покриване на задъл-
женията. За всички останали случаи на прекратя-
ване на членство, извън хипотезата на ал. 1, 
направените вноски в гаранционния фонд не се 
възстановяват. При ликвидиране на фонда члено-
вете на ЦД получават своите дялове след покри-
ване на задълженията им към ЦД. 
ЦД уведомява комисията за постъпилите 

искания за изплащане на обезщетения със сред-
ства на Гаранционния фонд, за взетите решения 
по тях, както и за случаите на изплащане на 
обезщетения за вреди. 
Към ЦД се създава Фонд за гарантиране на 

сетълмента на финансовите инструменти, който 
се управлява и осъществява дейност при условия 
и по ред, определени с правилника на ЦД. Източ-
ници за набиране на средства за фонда са: 

1) вноски от участниците в системата за 
сетълмент, чийто оператор е ЦД; 

2) други приходи, определени с правилника на 
ЦД. 
Съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 8 от          

2003 г. при установяване на данни за грешни 
вписвания в регистрите на ЦД, както и при 
поискване от негов член, участник в системата за 
сетълмент или емитент, ЦД извършва незабавна 
проверка. В хода на проверката по ал. 1 ЦД може 
да изисква от своите членове, участниците в 
системата за сетълмент, регулирания пазар и еми-
тента на финансови инструменти необходимите 
документи и информация. В случай че при про-
верката се установи погрешно вписване, ЦД го 
коригира и незабавно уведомява засегнатите 
лица. ЦД коригира данните в своите регистри и в 
случаите, когато това е постановено с влязло в 
сила разпореждане на компетентен съдебен 
орган. 
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In this paper we consider the ideas of 
Kahneman and Tversky for utility in decision-
making theory. The main results are related to 
two phenomena. The first relates to the 
asymmetry between the approaches to decision-
making aimed at achieving profit and decisions 
aimed at avoiding a loss. The second pheno-
menon concerns the deviations of the subjective 
probability of the objective. 
 

 
КАНЕМАН И ТВЕРСКИ ЗА ПОЛЕЗНОСТТА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 
 
 
Здравко Славов 
 
 
 
1. Въведение 
 
Нобеловият лауреат от 1970 г. за икономиста 

Пол Самоелсон обичал да предлага на своите 
колеги и студенти един облог, който илюстрира, 
че хората имат различно отношение към печал-
бата и загубата. Той предлагал по 200 долара на 
всеки, който успее да предскаже резултата от 
еднократно хвърляне на монета при условие, че 
ако човекът сбърка, той трябва да му плати 100 
долара. Преобладаващият брой хора отказвали 
облога, който теоретично е печеливш. В случая 
имаме залагане на едно от две равно вероятни 
събития, а печалбата е два пъти по-голяма от 
загубата. От факта, че хората по принцип отказ-
ват облога, следва, че тук има нещо непознато, 
свързано с поведението на хората и вземането на 
решение при печалба и загуба. Самоелсон разби-
рал, че в това има научен проблем, който не е 
изследван и не се знае неговото научно обясне-
ние. Освен това се появява още един въпрос, а 
той се състои в това, дали този проблем е чисто 
икономически или има по-дълбока същност. 
Трябва да отбележим, че в разгледания по-горе 

пример имаме еднократен облог, който е свързан 
с печалба и загуба. Нещата навярно ще стоят по 
друг начин, ако този облог се повтори 100 или 
500 пъти, защото поведението на хората е 
различно при еднократна или многократна игра. 
Също така интерес представлява и въпросът 
какво ще бъде поведението на хората, ако те са 
комарджии, измамници или специалисти в 
областта на теория на вероятностите. Навярно то 
би било различно в сравнение с поведението на 
останалите. 

 
2. Теория на перспективите 
 
Изследванията на Даниел Канеман, Нобело-

вият лауреат за икономика от 2002 г. и Емос 
Тверски – през 70-те година на XX век, и форми-
рането върху тези изследвания на теорията на 
перспективите показват стереотипи на поведение-
то, които никога не са теоретично изследвани от 
други пионери в теорията за вземане на реше-         
ния [1] [2] [7] [8]. Според Канеман и Тверски тези 

стереотипи могат да се припишат на две човешки 
слабости и по-точно на: 

(1) емоциите, които често пречат на самокон-
трола, необходим при рационалното поведение; 

(2) много често срещания факт за трудното 
осъзнаване от стана на хората на въздействието 
на вътрешното им отношението „рационалност – 
емоционалност” при вземане на техните решения. 
Асиметрията между подходите при вземане на 

решения, насочени към постигане на печалба и 
решенията, насочени към избягване на загуба 
(или неприемане на риск) са едни от най-важните 
резултати в теорията на перспективите. През  
1989 г. Канеман и Тверски дават следните два 
примера, известни като „азиатския вирус”. Обща-
та част на условието е, че някакъв град е жертва 
на рядко заболяване, което може да отнеме живо-
та на 600 души. 
Пример 1. Първоначално разглеждаме следни-

те две алтернативи: алтернатива 1x  осигурява 
спасяването на 200 човека, но останалите загиват, 
и алтернатива 2x  – с вероятност 33% може да се 
спасят всички хора, но с вероятност 67% всички 
ще загинат. Повечето хора предпочели алтерна-
тива 1x , която осигурява спасяване на 200 човека, 
пред алтернатива 2x , която с 33% дава благо-
приятен изход и с останалите 67% – риск за 
всеобща гибел. В експеримента 72% от запи-
таните са посочили алтернатива 1x  като по-пред-
почитана от алтернатива 2x , т.е. преобладава 
предпочитанието 21 xx f . По друг начин казано, 
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полезността на алтернатива 1x  е по-голямо от 
полезността на алтернатива 2x . 
Пример 2. Ако обаче задачата се трансфор-

мира така: имаме алтернатива 3x , според която 
със сигурност ще загинат 400 човека от общо 600 
и алтернатива 4x , която дава 33% шанс всички да 
се спасят и 67% вероятност всички да загинат. 
Получават се неочаквани резултати. Първо може 
да се отбележи, че сравнявайки алтернативите 1x  
и 3x  имаме, че при алтернатива 3x  не 200 човека 
ще се спасят, а 400 ще загинат, т.е. фактически са 
едно и също нещо, но формулирано по различен 
начин. Според Канеман и Тверски 78% от 
запитаните пожелали да рискуват и приемат 
алтернатива 4x , нежелаейки да се помирят със 
загубата на 400 живота. Също така забелязваме, 
че съдържанието на алтернативите 2x  и 4x  съв-
пада. Следователно в този случай преобладава 
предпочитанието 34 xx f  или полезността на 
алтернатива 4x  е по-голяма от полезността на 
алтернативата 3x . 
Горното поведение на хората противоречи на 

предположението за „здравия разум” при рацио-
налния избор. Хората не толкова отбягват неоп-
ределеността и риска, колкото не приемат 
загубите. От неадекватното оценяване на алтерна-
тивите в горните два примера можем да направим 
и извода, че върху хората може да се въздейства 
чрез подходящо формулиране на алтернативите и 
поднасянето на проблема. 
При анализа на горните два примера Каниман 

и Тверски анализират следния факт, който се 
наблюдава при избор на една алтернатива от 
няколко възможни: по принцип хората приемат 
проблема така както им е поднесен, не анализи-
рат и не разглеждат поднесения набор от алтер-
нативи от различни гледни точки. Но невинаги се 
постъпва по този начин. Когато трябва да сравнят 
височините на два планински върха, с цел да се 
определи по-високия, хората правят своя избор 
въз основа на информацията от различни гледни 
точки, защото информацията само от една гледна 
точка невинаги е достатъчна. 
Също така става ясно, че между теорията на 

риска и теорията на перспективите има много 
общо. Вниманието и на двете теории е насочено 
към отношението на хората към риска, към не-
успеха, към загубата. Разликата в тях е, че 
теорията на риска се занимава преди всичко с 
оценката на рисковите решения и последиците от 
тях, а теорията на перспективите изследва вът-

решното въздействие на усещането за „печалба и 
загуба” или „живот и смърт”. Горните два при-
мера ни показват още, че хората използват след-
ната схема, когато трябва да вземат решение: при 
избор с включена печалба често се избягва 
рискът, а при избор с включена загуба често се 
приема рискът. 
Да се върнем към облога на Самоелсон. 

Можем да направим следните изводи: 
(1) Човек, който откаже облога, явно преценя-

ва, че загубата от 100 долара е неприемлива 
сравнена с печалбата от 200 долара при равни 
вероятности за двете събития. 

(2) Човек, който приеме облога, явно преценя-
ва, че загубата от 100 долара е приемлива срав-
нена с печалбата от 200 долара при равни ве-
роятности за двете събития. 
От известния факт, че повечето хора отказват 

облога може да направим извода, че равновесният 
еквивалент на 100 долара загуба е по-голям от 
200 долара печалба, например на около 230 дола-
ра печалба, при равни други условия. Следова-
телно хората по принцип са склонни на избягват 
риска защото той може да доведе до загубата, 
която се приема тежко Този извод съвпада с тео-
рията на перспективите, т.е. липсва алгебрична 
симетричност между загуба и печалба, като загу-
бата е по-неприемлива. Търсачите на сензации 
веднага правят извода, че теорията на перспек-
тивите е в противоречие с теорията на полезност-
та на Даниел Бернули. Да припомним, че Бернули 
достига до идеята за полезността през XVIII век, 
тръгвайки от математическото очакване на една 
случайна величина [3]. Тук трябва да посочим 
също, че самият Канеман често пише, че в някои 
случаи Бернули греши [1]. Този извод за същест-
вени грешки и противоречия е пресилен и нето-
чен. Навярно по-правилно е да кажем, че теория-
та на перспективите доразвива теорията на полез-
ността, като я допълва с нова ценна информация, 
а именно, че графиките на функциите на полез-
ност не са симетрични, когато разглеждаме пе-
чалба и загуба. Заслужава внимание и фактът,             
че функцията на полезност на Бернули 

CxmxU += ln.)(  отчита полезността само на 
печалбата, т.е. тя съществува при 0>x . Тук 
липсва модел на загуба, характерен за теория на 
перспективите. 

 
3. Свойства на S -образната функцията на по-

лезност 
С цел количествено да изясним облага на 

Самоелсон от погледа на теория на перспек-
тивите да разгледаме S -образната функцията на 
полезност 
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Тя се състои от негативна част xxU −=)( , 
предназначена за загубите и позитивна част 

xxU 66,0)( = , предназначена за печалбите. 
Лесно се пресмята, че 10100)100( −=−=−U  и 

1023066,0)230( ==U . Следователно тази 
функция на полезност ни дава, че за всеки човек, 
притежаващ тази функция, равновесният еквива-
лент на 100 долара загуба (негативна полезност -
10) е 230 долара печалба (позитивна полезност 
10) при равни други условия. 
От погледите на теорията за полезност и 

теория на вероятностите получаваме, че очаква-
ната полезност при двете алтернативи по отделно 
(първата – 100 долара загуба, а втората – 230 
долара печалба с равни обективни вероятности на 
двете алтернативи по 50 %) са равни съответно на 

5)10.(50,0 −=−  и 510.50,0 = . Така получаваме, 
че двете алтернативи са равностойни по очаквана 
полезност в абсолютни стойности и са с 
противоположни знаци. 
Горните разглеждания ни дават възможност да 

дефинираме една лотария ),,,( 2211 xpxpL = , 
където 1p  е обективната вероятност за загуба, 1x  
е алтернативата ‘загуба от 100 долара’, 2p  е 
обективната вероятност за печалба и 2x  е 
алтернативата ‘печалба от 230 долара’. При гор-
ната дефиниция на лотарията L  очакваната по-
лезност ще бъде: 

0)230(.5,0)100(.5,0)(.)(.)( 2211 =+−=+= UUxUpxUpLU . 
Да припомним, че Бернули тръгва от 

формулата за математическо очакване и достига 
до формулата за функцията на очакваната 
полезност от вида 

)(....)(.)(.)( 2211 nn xUpxUpxUpLU +++= , 
която той нарича „морално” очакване. Също така 
горната функция е известна още като функция на 
полезността на Нойман-Моргенщерн [4], чиито 
съществуване строго математически се доказва в 
средата на XX век въз основата на набор от 
аксиоми. 
Трябва също така да отбележим, че функциите 
x  и x66,0  са бавнорастящи, т.е. те наистина 

притежават свойствата на функции на полезност. 
Забелязваме още, че е в сила неравенство 

x x66,0>  при 0>x , следователно загубата 

се приема по-тежко, когато количествата на 
печалбата и загубата са равни по абсолютна 
стойност. 

 

 
Фиг. 1. Графика на S -образната функцията  

на полезност 
 
На фиг. 1 е показана графиката на една S -об-

разната функцията на полезност. Ясно се вижда, 
че негативната и позитивната част на функцията 
водят до различна графика, т.е. липсва симетрия. 
Също така се забелязва, че за две противо-
положни стойности на аргумента x  имаме, че 
абсолютната стойност на полезността U  при 
загуба е по-голяма от съответната полезност при 
печалба, т.е. )()( xUxU >−  при 0>x . 
Горният пример е свързан с комулативната 

теория на перспективите, разработена по-късно 
отново от Канеман и Тверски. В нея S -образната 
функцията на полезност е растяща, негативната £ 
част е изпъкнала (изпъкнала надолу), позитивната 
£ част е вдлъбната (изпъкнала нагоре), графиката 
на функцията не е симетрична и има по-голяма 
стръмност при негативната част. Да припомним, 
че негативната част моделира загубата, а 
позитивната – печалбата, виж фиг. 1. 
В по-общ план S -образната функция на по-

лезност може да има вида: 
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където A  и B  са реални положителни константи, 
а числата α  и β  са от интервала )1,0( . Нега-

тивна част αxAxU −=)(  моделира загубите, а 

позитивна част βBxxU =)(  моделира печалбите. 
За разгледания от нас конкретен пример имаме 

1=A , 66,0=B , 5,0=α  и 5,0=β . 
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Независимо от факта, че чисто аритметически 
печалбата и загубата се различават само по знак, 
реално за човека те се възприемат доста раз-
лично. От тук следва, че и съответните им мате-
матически модели се различават. Точно в това е 
един от приносите на теория на перспективите в 
теорията на полезността и теорията за вземане на 
решения. 
Друг важен факт е, че положителната полез-

ност на печалбата и отрицателната полезност на 
загубата се приемат различно от различните хора, 
т.е. S -образната функцията на полезност е строго 
индивидуална. 

 
Фиг. 2. Различни S -образни функции на полезност 

 
На фиг. 2 са показани графиките на различни 

S -образни функции на полезност, които принад-
лежат на различни хора, получени въз основа на 
количествен анализ. Ако се върнем на аналитич-
ния запис на тези функции 
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то можем да направим извода, че за различни 
хора стойностите на числата A , B , α  и β  са 
различни. Ако двама души имат еднакви стой-
ности на тези числа, то следва, че те имат еднакви 
S -образни функции на полезност, т.е. ще вземат 
еднакви решения. 
Трябва да обърнем внимание на факта, че 

хората оценяват очакваната полезност на базата 
на своите субективни вероятности. Както полез-
ността е субективна, така и вероятностите са 
субективни. Въз основа на този факт имаме друг 
поглед към функцията на очакваната полезност 

)(....)(.)(.)( 2211 nn xUxUxULU πππ +++= , 
която ни дава възможност да пресметнем полез-
ността на лотарията ),,...,,( 11 nn xxL ππ=  само 

въз основата на субективни оценки. Тук числата 
1π , 2π  и т.н. са субективните вероятности на 

съответните алтернативи 1x , 2x  и т.н. Естествено 
възниква въпросът, дали субективните вероят-
ности съвпадат с обективните и ако има някакви 
отклонения, то в каква посока са те и съществуват 
ли някакви закономерности. 
Така достигаме до друг важен момент в теория 

на перспективите, който е насочен към неадек-
ватното възприемане от страна на хората на 
вероятностните параметри, свързани със заобика-
лящата ни среда [5] [6]. Канеман и Тверски 
установяват експериментално, че по принцип 
хората преувеличават малките вероятности и 
принизяват средните и големи вероятност. Това 
се изразява в следното: 

(1) Ако едно събитие A  има малка обективна 
вероятност (по-малка от 0,50), то хората често 
имат субективна вероятност за това събитие по-
голяма от обективната или )()( ApA >π , т.е. 
имаме преувеличение на малките вероятности. 
Това е характерно най-вече за събития с обек-
тивна вероятност от 0,20 до 0,30. 

(2) Ако едно събитие A  има средна (около 
0,50) или голяма (по-голяма от 0,50) обективна 
вероятност, то хората често имат субективна 
вероятност за това събитие по-малка от обектив-
ната или )()( ApA <π , т.е. имаме принизяване на 
средните и големи вероятности. 
От факта, че субективните вероятности 

участват във функцията на очакваната полезност, 
следва, че неадекватните субективни вероятности 
деформират очакваната полезност, а от там и 
вземането на рационалното решение. 
В своите изследвания Канеман и Тверски 

установяват, че за повечето хора субективната 
вероятност удовлетворява неравенството 

1)()( <+ AA ππ  при обективна вероятност 
1)(0 << Ap . Известно е, че за обективната 

вероятност аналогът на горното неравенство е 
равенството 1)()( =+ ApAp . Що се отнася до 
невъзможното и достоверното събитие, се забе-
лязва следната закономерност: 0)()( =∅=∅ pπ  
и 1)()( =Ω=Ω pπ . 

 
4. Заключение 
 
Трябва да отбележим, че Каниман и Тверски 

достигат до горните изводи за липсата на си-
метрия в полезността и отклоненията на субек-
тивните вероятности от обективните, ограни-
чавайки своите наблюдения само върху събития, 
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свързани с живота и смъртта на хората, а също 
така и при парични отношения, свързани с 
печалба и загуба. Дали тези изводи важат и за 
събития, свързани с други човешки дейности 
теорията на перспективите засега не дава отговор. 
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Tourism management depends on the 
influences of various factors with national and 
international character. In the context of the 
general political and economic instability, the 
development of the sector is determined both by 
the specific for the tourism influences, and by 
the impact of processes, directly not related to 
tourism. 

The objective of this report is to identify the 
new accents in the tourism development, in the 
context of the adopted strategy for sustainable 
tourism development for the period 2014–2030. 

Main tasks, arising from the so formulated 
objective are: 

1. To identify the main types of tourism that 
are of strategic importance for Bulgaria in the 
next planning period. 

2. To analyze the potential for the develop-
ment specialized types of tourism in the context 
of the tourist zoning. 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ В ТУРИЗМА В КОНТЕКСТА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ  
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ПЕРИОДА 2014 – 2030 г. 

 
 
Велислава Николаева 
 
 
 
Туризмът се приема като една от приори-

тетните сфери за развитието на българската ико-
номика. За неговото състояние допринасят раз-
лични фактори, характерни за самия отрасъл или 
породени от настъпващите промени в други 
отрасли. Това е атестат за специфичната природа 
на туризма и предизвикателство за тези, които са 
натоварени с неговото управление. 

В контекста на мерките за подобряване на 
неговото състояние могат да се идентифицират 
следните влияещи фактори: 

 
Таблица 1 

Влияещи фактори за развитието на туризма 
 

Положително влияещи 
фактори 

Отрицателно влияещи 
фактори 

Обособяване на управлението 
на туристическия отрасъл в 
самостоятелно министерство.  

Все още липсва работеща 
единна концепция за разви-
тие на сектора. 

Въвеждане на туристическото 
райониране. 

Туристическото райониране е 
още на проектна фаза. 

Продължаване на политиката 
за отпускане на средства от 
Европейските фондове за раз-
витие на туризма. 

Все още не е стартирал 
процесът за кандидатстване и 
отпускане на средства по 
новите оперативни програми. 

Наличието на стратегия за 
устойчиво развитие на туриз-
ма с хоризонт до 2030 г. 

Липсва отчет за изпълнение-
то на стратегията за развитие-
то на туризма за периода.  

Направените прогнози за ръст 
на туристопотока за следва-
щите туристически сезони. 

Превръщане на България в 
туристическа дестинация за 
евтин туризъм. 

Политики за привличане на 
туристи от различни региони. 

Отлив на туристи от тради-
ционни за българския тури-
зъм пазари. 

Развиване на специализирани 
форми на туризъм. 

Недостатъчна реклама на 
страната като дестинация за 
специализиран туризъм. 

 
В групата на факторите с положително влия-

ние са идентифицирани тези, които показват тен-
денции към подобряване на състоянието на 
българския туризъм. Заедно с това на всеки от 
положително влияещите фактори са посочени 
такива, които влияят препятстващо за развитието 
на туризма. 

В Стратегията за устойчиво развитие на ту-
ризма в България за периода 2014–2030 г. [2,                
с. 108–110] са систематизирани общите положи-
телни и отрицателно влияещи фактори на специ-
фичната туристическа среда. Впечатление правят 
следните: 

• Проблеми със събирането и обработката на 
статистическа информация за целите на туризма, 
включително несъвършенства в начините за 
определяне на туристопотока. 

• Проблеми в общата държавна туристическа 
политика, частично породена от структурата и 
ефективността от работата на държавната тури-
стическа администрация. 

• Несъответствие между суперструктура и 
инфраструктура на туризма. 

• Силно изразена сезонност и траен дисба-
ланс между туристопотока през лятото и оста-
налите сезони. 

• Неравномерно разпределение на туристиче-
ските ресурси и продукти. 

• Недобро качество на туристическия про-
дукт, на информационната система и рекламата. 

• Проблеми с квалификацията и необходи-
мите кадри за нуждите на туризма. 

• Проблеми с поддръжката на паметниците 
на културно-историческото наследство на стра-
ната и с развитието на общата туристическа 
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инфраструктура (особено в районите, които имат 
проблеми и с икономическото си развитие). 

• Нарушени връзки между държава, бизнес и 
образование. 

• Природоразрушаващо въздействие върху 
околната среда и слаба култура за опазването на 
антропогенните туристически ресурси. 

• Неизползване на добри практики за управ-
ление и развитие на туризма. 

• Неблагоприятни климатични промени. 
Заедно с отрицателно влияещите фактори са 

откроени и следните положително въздействащи 
фактори: 

• Наличие на ресурси, които могат да се 
използват за устойчиво развитие на туризма. 

• Възможност за децентрализация на тури-
стическия продукт и за преодоляване на неговата 
сезонност. 

• Относително нова леглова база. 
• Относително постоянен туристопоток с 

повторно посещение в страната като туристи-
ческа дестинация. 

• Потенциал за развитие на специализирани 
видове туризъм и съчетаването им с традицион-
ните морски и зимен/ ски туризъм. 

• Подобряване на качеството на туристиче-
ската реклама и на присъствието на страната като 
туристическа дестинация на нови пазари. 

• Увеличаване на стратегическите партньор-
ства за развитието на туризма както на национал-
но, така и на международно равнище, включи-
телно и работа върху различни инвестиционни 
проекти в сферата на туризма с чуждестранен 
капитал и усвояването на добри практики. 

• Повишаване на качеството на въздушния 
транспорт. 

• Участие на България в инициативата на 
Европейската комисия „Дестинация Европа 2020” 
за дефиниране на дългосрочна стратегия за попу-
ляризиране на Европа като туристическа дести-
нация, от което и България има полза като част от 
тази туристическа дестинация. 

Така очертаните фактори открояват следните 
важни тенденции:  

• Наблюдават се процеси по предприемане на 
мерки за подобряване на условията за туризъм в 
България, както и за неговото популяризиране. 

• Осъзната е необходимостта за развитието 
на България като туристическа дестинация за 
целогодишен туризъм, което се потвърждава от 
предприетите мерки за туристическо райониране 
на страната и за развитие на специализирани 
видове туризъм. 

• Все още преобладават намеренията за 
подобряване на състоянието на туризма, откол-
кото реалните действия в тази посока. 

• Необходими са и промени в други, свързани 
с туризма отрасли, които ако не се осъществяват, 
ще доведат до намаляване на положителните 
ефекти, които се очакват с предприеманите 
промени в управлението на туристическия 
отрасъл. 

Именно върху тези планирани и очаквани 
промени се концентрира изследователският инте-
рес на автора в контекста на потенциалите и 
областите за неговото управление.  

В приетата стратегия за развитие на туризма за 
следващия планов период впечатление прави 
следното: 

• Идентифицирани са основните целеви гру-
пи туристи, което позволява определянето на 
реалните или потенциалните пазари и концентра-
ция на усилията по привличането на туристи 
както от страна на държавата, така и от тури-
стическите предприятия. 

• Обособени са приоритетните видове тури-
зъм, като са определени и съответните влияещи 
фактори. Това позволява идентифицирането на 
районите и необходимите ресурси за развитие на 
тези видове туризъм.  

• Предложен е проект за туристическото 
райониране на България, с което да се подпо-
могне планирането, управлението и туристиче-
ската реклама на съответния туристически район.  

• Формулирани са основни мерки за развитие 
на туризма. 

По отношение на тенденциите в управлението 
на туризма, използвайки настоящия стратегиче-
ски документ, се установява, че: 

• Видовете туризъм, които приоритетно ще се 
развиват в България са: морски туризъм, зимен/ 
ски туризъм, здравен туризъм и неговите разно-
видности (СПА, уелнес и балнео туризъм), култу-
рен туризъм, екотуризъм, селски туризъм, винен 
и гурме туризъм, голф туризъм, фестивален и 
събитиен туризъм, ловен туризъм. Независимо от 
направените анализи, за водещи видове туризъм 
са посочени – морски туризъм, зимен туризъм, 
културно-исторически туризъм, СПА и балнео-
логия, екотуризъм [2, с. 94]. 

• Предложени са осем туристически райони 
(ТР Тракия, Долината на розите, Рила и Пирин, 
Сердика, Балкан, Родопи, Мизия, Черноморие), с 
които целево да се подпомогне развитието на ту-
ризма и туристическата реклама. Предложеното 
райониране е в съответствие с приетия през           
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2013 г. Закон за туризма [3, глава трета „Тури-
стическо райониране“].  

• Коментирана е общата инфраструктура за 
развитието на туризма, като са изведени основни 
проблеми, тенденции и препоръки за нейното 
развитие. 

Анализът на състоянието на човешките ресур-
си в отрасъл „Туризъм”, потвърждава неблаго-
приятните тенденции, които се наблюдават през 
последните години: 

• Недостатъчно квалифицирани кадри. 
• Голямо текучество на персонала, частично 

аргументирано от предимно сезонния характер на 
туристическия продукт. 

• Липса на кадри за някои „нови“ длъжности 
в сферата на туризма. 

Очертани са областите, в които трябва да се 
предприемат мерки за преодоляване на констати-
раните проблеми. В допълнение към това може да 
се прибави задълбочаването на полезното сътруд-
ничество между образователните институции и 
туристическия бранш и адаптиране на учебното 
съдържание в съответствие с новите потребности 
в сектора. 

По отношение на инфраструктурата впечатле-
ние прави оптимистичната прогноза за нейното 
развитие.   

Предложени са мерки за развитието на път-
ната инфраструктура, без да се отчита фактът, че 
развитието £ е извън границите на правомощия 
на Министерството на туризма. Част от предло-
жените мерки са разширяване на летищата [2,          
с. 98], развитие на автомобилната пътна мрежа 
чрез строежа на автомагистрали, планински туне-
ли и пътища до различни туристически обекти [2, 
с. 98], рехабилитация на жп транспорта и пускане 
в експлоатация на ретро локомотиви и вагони, 
строеж и разширяване на пристанища. 

По отношение на топло- и ВиК инфраструк-
турите отново са посочени данни, свързани с 
текущото състояние и са формулирани препоръки 
за тяхното развитие. 

Не става ясно как формулираните препоръки 
за развитието на общата туристическа инфра-
структура ще се интегрират в секторните полити-
ки на ресорите, които реално имат правомощията 
да ги реализират, макар че в Стратегията изрично 
е посочено, че такава интеграция трябва да се 
осъществи. Посочени са и оперативни програми, 
от които може да се получи финансиране [2,           
с. 111]:  

• ОП „Региони в растеж 2014–2020 г.”, Прио-
ритетна ос 5 „Регионален туризъм“ към Мини-

стерство на регионалното развитие и благо-
устройството. 

• ОП „Иновации и конкурентоспособност 
2014–2020” към Министерство на икономиката. 

• ОП „Развитие на човешките ресурси 2014–
2020” към Министерство на труда и социалната 
политика. 

• ОП „Транспорт 2014–2020” към Министер-
ство на транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията. 

• ОП „Околна среда 2014–2020” към Мини-
стерство на околната среда и водите. 

• Програма за развитие на селските райони 
2014–2020 г. към Министерство на земеделието и 
храните. 

• ОП „Добро управление 2014–2020” към 
Министерски съвет. 

• ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014–2020” към Министерство на образо-
ванието и науката. 

• Програма за морското дело и рибарството 
2014–2020; 

• Програми за Европейско териториално съ-
трудничество 2014–2020. 

В коментирания документ впечатление прави 
и формулирането на проблеми, характерни за 
сектора, които са пряко свързани с управлението 
на туризма [2, с. 106]: 

• Липса на обособена организационна струк-
тура за управление на туризма при осъществяване 
на връзката между държавния и частния сектор. 

• Недобре изградени връзки между туристи-
ческата политика и останалите политики (иконо-
мическа, данъчна, социална, екологична, регио-
нална, транспортна, външна и др.). 

• Динамика в държавните структури за управ-
ление на туризма и липсата на приемственост. 

• Неефективен контрол по спазването на 
нормативната среда за развитие на туризма. 

• Проблем с квалификацията на ръководните 
и изпълнителните кадри на различни нива в 
сектор „Туризъм”. 

Ако се направи сравнение с предходния стра-
тегически планов документ, може да се иден-
тифицира следното: 

• В действащата до края на 2013 г. Нацио-
нална стратегия за устойчиво развитие на туризма 
в Република България са посочени: морски тури-
зъм, зимен/ски туризъм, културен туризъм, здра-
вен туризъм и неговите разновидности (СПА, 
уелнес и балнео туризъм), екотуризъм, селски 
туризъм, фестивален и събитиен туризъм, голф 
туризъм, ловен туризъм, спортен, приключенски 
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и хоби туризъм. Липсват само винен и гурме 
туризъм. 

• Направеният анализ на средата при нейното 
разработване установява относително същите 
проблемни области, както и при настоящия си-
туационен анализ на средата [1, с. 69–73]. За-
пазват се проблемите с кадровото осигуряване на 
туризма, координацията на държавните органи по 
отношение на политиката по туризма, пробле-
мите с туристическата реклама, с унищожаването 
на природни и антропогенни ресурси, с инфра-
структурата, недостатъчно развитие на специали-
зираните видове туризъм, неравномерно разпре-
деление на туристическото предлагане, силно 
изразена сезонност на туристическия продукт, 
нестабилност на нормативната среда, имидж на 
страната като туристическа дестинация за евтин 
туризъм. 

• Впечатление прави известната повторяе-
мост на заложените в стратегията цели и приори-
тети и в двете стратегии за устойчиво развитие на 
туризма [1, с. 76–102; 2, с. 7–8]. Начинът на тях-
ното формулиране показва, че те или имат по-
скоро перманентен характер, или резултатите от 
тяхното изпълнение са незадоволителни. Възмож-
на причина за това е междуотрасловата зависи-
мост на туристическия сектор, влиянието на 
фактори с пряко и косвено въздействие, лоша 
координация между институциите и организа-
циите в туризма и между различните сектори в 
икономиката и влиянието на фактори с форсма-
жорен характер.  

• Налице е повторяемост между идентифици-
раните видове туризъм, които следва да бъдат 
развивани и през двата периода – нито един от 
предложените в новия планов период видове 
туризъм не е с по-малко бариери пред своето 
развитие, от колкото в предходния.    

Установените специфики и предизвикателства 
пред управлението на туризма позволяват форму-
лирането на следните изводи и обобщения: 

Първо: Приоритетно ще се развиват онези 
видове специализиран туризъм, които могат да се 
съчетаят с масовите летен (морски) и зимен (ски) 
туризъм. Сред водещите видове специализиран 
туризъм са културно-исторически туризъм, здра-
вен туризъм и екотуризъм. В така обособените 
видове специализирани туризъм могат се пред-
ложат и форми на селски, събитиен и хоби тури-
зъм, които да обогатят туристическите продукти. 

Второ: Въвеждането на туристическото райо-
ниране следва да подпомогне популяризирането 
на България като туристическа дестинация и да 

привлече туристи в различните туристически 
райони за практикуване на различни видове спе-
циализиран туризъм. Посочените туристически 
райони позволяват идентифицирането на подхо-
дящите видове туризъм. 

Трето: Очертани са източниците на финанси-
ране на дейностите в туризма. Впечатление пра-
ви, че ще се разчита предимно на външно 
финансиране. 

Четвърто: Създаването на Министерство на 
туризма показва намерението на управляващите 
да дадат значимото на този приоритетен за бъл-
гарската икономика отрасъл. Обособяването на 
дирекция за контрол в туризма показва и осъзна-
тата необходимост от предприемането на мерки 
за спазването на нормативната среда за осъщест-
вяване на дейностите по организация и управле-
ние на туризма. 

Пето: Проведените анализи на средата показ-
ват очаквания за ръст в туристопотока, частично 
аргументиран от привличането на туристи от 
нови туристически пазари. Това подкрепя идеите 
за развитието на България като туристическа 
дестинация за целогодишен туризъм и за инве-
стиране в развитието на туристически продукти с 
целогодишно търсене. 

Шесто: Проведените проучвания за профила 
на туриста, който избира България като туристи-
ческа дестинация, позволява да се разработят 
туристически продукти, които да са диференци-
рани за различните целеви групи и специализи-
рани за различните туристически райони. 

Седмо: Осъзната е необходимостта от реално 
партньорство между държава, бизнес и образова-
телен сектор. Увеличават се формите на парт-
ньорства и внедряване на добри практики. 

Предизвикателствата пред управлението на 
туризма за следващия планов период са свързани 
с разработването и успешното позициониране на 
пазара на нови, конкурентоспособни туристиче-
ски продукти, които са съобразени с резултатите 
от направените проучвания и установените тен-
денции в туристическата индустрия, както и с 
преодоляването на констатираните проблемни 
области.  
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The article will focus on the nature, 
characteristics and advantages of using an 
offshore company for profitable business. 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВОТО НА ОФШОРНАТА КОМПАНИЯ ЗА ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС 

 
 
 

Виржиния Иванова 
 
 
 
През последните десетилетия офшорните зони 

по света се превърнаха в атрактивни и притега-
телни за бизнеса финансови и делови центрове. 
По оценка на специалисти над 65% от световните 
богатства са съсредоточени в малките островчета, 
държави и градове, наричани в международния 
бизнес „финансов рай”. Ако през 1996 г. депози-
тите на чуждестранните юридически и физиче-
ски лица в швейцарски банки са възлизали на   
363 млрд. щатски долара, то по същото време 
аналогичната сума в Барбадос е била 422 млрд. 
щ.д., а на Бахамите – 519 млрд. щ.д.1 
Резултатите от новото изследване за начините 

за укриването на доходите в световен мащаб 
свидетелстват, че между 21 и 32 трилиона долара 
са скрити в различни офшорни зони, до които 
националните данъчни служби нямат достъп. 
Това е равно на общия БВП на САЩ и Япония.2  
Държави като Швейцария например и терито-

рии като Каймановите острови привличат със 
специален режим най-богатите хора на планетата 
и ги „защитават със скъпо платени професио-
налисти в частното банкиране, правни консултан-
ти, счетоводители и инвестиционни дружества, 
възползващи се от размиването на границите в 
глобалната икономика”.3 
Само десетте водещи частни банки в света, 

включително UBS, Credit Suisse и Goldman Sachs, 
управляват през 2010 г. повече от 6,25 трилиона 
долара подобни активи. Пет години по-рано тази 
сума е възлизала на 2,34 млрд. долара. Над 780 
млрд. долара например са парите, напуснали 
Русия от началото на 90-те години насам, повече 
от 307 млрд. долара са изнесени от Саудитска 
Арабия от 70-те години насам, а приблизително 
толкова са постъпили по офшорни сметки на 
нигерийци.4 
В начлото на 21. век офшорните зони се пре-

връщат в световен инвеститор. Те са комбини-
рани от местни и чуждестранни институции с 
различна потребителска и законова база.  

                                                 
1 sveja-idea.com/ .../данъчният-рай-познат-и-непознат/ 
2 http://dnes.dir.bg/news/trilioni-ofshorni-zoni-11618333  
3 Пак там. 
4 Пак там. 

Както е известно, правителствата на множест-
во страни, с цел максимално попълване доход-
ната част на бюджета си, облагат с данъци всички 
доходи на своите граждани и юридическите лица, 
извършващи икономическа и стопанска дейност 
на територията на съответната страна. В резултат 
се установяват много високи данъци от доходите 
и дивидентите. Тази данъчна политика понижава 
заинтересоваността в дейността на предприема-
чеството и влияе отрицателно на кредитната и 
инвестиционната политика.5 
Използването от държавата на твърдо данъчно 

законодателство води до активно търсене на 
услуги по планиране и минимизация на данъците. 
Тяхното понижение дава възможност не само до 
увеличаване на необлагаемите от данъци постъп-
ления и дивиденти, но и до повишаване оборота 
на финансовите средства, увеличаване привлека-
телността на инвестициите на капитал от другите 
страни, разширява и възможността за получаване 
на кредити. В числото на такива услуги влиза 
широко разпространената в целия свят практика 
по създаването на офшорни компании, която е на-
пълно съгласувана с данъчното законодателство.  
Всичко изложено дотук е предпоставка за 

обособяването и използването на офшорни ком-
пании. 
В буквален превод "Offshore company" означа-

ва компания, работеща "в морето, недалеч от 
брега", т.е. компания, регистрирана в дадена 
страна, но не извършваща в тази страна никаква 
дейност, и по такъв начин източниците £ на пе-
чалба са разположени изключително извън преде-
лите на тази страна.Такива компании могат да 
съществуват практически във всички държави.6 
                                                 
5 http://eobshtestvo.com/index.php/business-and-finance/125-
kak-da-transferirame-pari-bez-da-badem-prosledeni-v-siankata-
na-ofshronia-biznes 
6 Близнаков, А., Гъргаров, З. Пазар и пазарни отношения. 
2002, с. 178. 
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Но терминът "Offshore company" има още едно 
значение, утвърдено в практиката на бизнеса – 
това е "компания, освободена от данъци". Или 
такава, която е регистрирана в страна, законода-
телството на която предполага значително 
намаление на данъчното облагане, или отсъствие 
на такова, ако компанията извършва своята дей-
ност извън пределите на тази страна. И не е 
учудващо, че държавите, предоставящи такива 
данъци, често се наричат "tax haven", т.е. данъчни 
пристанища или данъчен рай7. 
Офшорната компания е полезна предимно:8 
• при външно-търговска дейност, туристиче-

ски услуги, спедиторска дейност и др. Стоката 
или услугата се препродава през офшорната 
компания с цел намаляване на данъчното облага-
не върху доходите, получени от сделката. Тези 
доходи се акумулират в офшорната компания и 
не се облагат с данък. В този случай се използва 
класическият метод на трансферните цени; 

• при строителни и/или строително-монтажни 
дейности като чуждестранен изпълнител или 
подизпълнител, при което част от прихода се 
акумулира в офшорната компания и не се облага; 

• при работа с местни производители, които 
могат да превеждат на офшорната компания не-
облагаеми финансови средства. Например плаща-
ния по предоставени запазени марки, лицензи, 
ноу-хау. Или за продажба на стоки през офшор-
ната компания, като акумулират печалбата си в 
нея; 

• при комисионни сделки с цел запазване на 
цялата сума на комисионата от данъчно облагане; 

• за избягване на ограничителни разпоредби 
за валутно регулиране и за бърза и оперативна 
работа с валутни преводи; 

• за получаване на кредити зад граница и 
вътрешно кредитиране; 

• за участие в приватизацията на територията 
на страната като чуждестранен инвеститор и за 
инвестиции в съвместни предприятия у нас и в 
чужбина; 

• за предоставяне на кредити от офшорна 
компания на собствена съвместна фирма; 

• за регистриране на морски плавателни 
съдове с цел избягване на високите данъци и 
такси; 

• за избягване на данъци и такси върху 
дарения, наследства и прехвърляне на недвижими 
имоти; 

                                                 
7 Данаилов, Д. Международен финансов мениджмънт. 
София, 2001, с. 78. 
8 http://eobshtestvo.com/index.php/business-and-finance/86-
ofshornite-zoni-ili-novoto-lice-na-biznesa 

• за получаване на привилегии при емигра-
ция; 

• за избягване на корумпирани държавни 
чиновници и др. 
При външнотърговските сделки офшорните 

компании най-често се използват за прилагането 
на трансферни цени9. Ако износител произведе в 
страната стока за 5000 щ.д. и я продаде в чужбина 
за 10 000 щ.д., реализираният доход от 5000 щ.д. 
подлежи на облагане с данък върху печалбата или 
данък общ доход. Това се избягва лесно, ако 
покупката от местния износител се извърши от 
негова офшорна компания по себестойността от 
5000 щ.д., след което тя препродава стоката на 
крайния потребител на пазарната цена от 10 000 
щ.д. Така печалбата изцяло се формира в офшор-
ната компания, чиито сметки са зад граница, като 
данъчното облагане на дохода се избягва. Ана-
логичен е механизмът и при  вноса. На практика 
не съществува бариера трансферните цени да се 
мотивират от местните производители под 
различен предлог – от промоция на някакъв пазар 
до дъмпинг, при които търговската целесъобраз-
ност на продажбите под себестойност или на 
нивото £ е аргументирана.10 
Един от вариантите е вътрешното кредити-

ране, когато офшорната фирма отпуска заеми на 
компания, регистрирана например в България. 
Основните цели при него са изчистването на 
печалби във вид на лихвени плащания по 
предоставените от офшорната  компания кредити 
и анонимност на кредитора. По редица причини в 
много от случаите е по-добре вътрешното креди-
тиране да се трансформира в заем от офшорна 
банка, като за тази цел фирмата гарантира 
отпускания заем с финансовите си активи, които 
се блокират като обезпечение. При подобна 
гаранция банките приемат всякакви условия, 
определени от гаранта за оформяне на кредита.11 
В страните с високи данъци и такси върху 

даренията, наследствата и прехвърлянето на не-
движими имоти офшорните компании се използ-
ват, като съответните активи се прехвърлят в 
тяхна собственост. В последствие обект на сделки 
е не отделният актив, а офшорната компания, 
която го притежава. Такива компании често не 
осъществяват търговска дейност, а съществуват 
като холдинг с един неделим актив. 

                                                 
9 Манчев, Цв. Управление на капиталовите потоци в 
България. С., 2002, с. 32. 
10 http://kreditionline.blog.bg/biznes/2009/05/29/spestete-danyci-
chrez-ofshorna-firma.341413 
11 http://kreditionline.blog.bg/biznes/2009/05/29/spestete-danyci-
chrez-ofshorna-firma.341413 
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С развитието на приватизационната дейност в 
Източна Европа значително се засилва търсенето 
на офшорни компании от холдингов тип, регист-
рирани в реномирани юрисдикции. То е продик-
тувано както от прилагания от редица страни в 
региона преференциален режим за чуждестран-
ните инвеститори, така и от налагането на огра-
ничения върху разпореждането с придобитото в 
хода на приватизацията имущество. Като илюст-
рация може да се посочи съществуващата в някои 
страни забрана за препродажба на приватизирани 
предприятия до изтичането на определен срок. 
Забрана за продажбата на регистриран и управля-
ван от чужбина холдинг не може да бъде наложе-
на. Когато едно предприятие е единственият му 
актив, то той е възможно да бъде продаден по 
всяко време. Освен това офшорната компания 
дава на собственика изключителната възможност 
придобитите активи да останат „скрити” за да-
нъчните власти. Едно от най-често повтаряните 
послания от управляващите през последните 
години е, че България е страната с най-ниски 
данъци в Европа, като това се възприема за само-
достатъчна мярка за стимулиране на преки чуж-
дестранни инвестиции и икономически растеж.12 
При приключването на инвестиция, получените 
при продажбата суми от ликвидационната квота 
могат да се изнесат във валута извън страната.13 
Допълнителни облаги от приложението на 

офшорна компания 
Тази допълнителна група от преимущества се 

състои от облаги, независещи от данъчното обла-
гане, които в определени ситуации са изгодни за 
някои видове бизнес. Такива например са: 

• Облаги от контрола на различни валутни 
единици. Офшорните компании могат да из-
вършват своите финансови операции във всяка 
валутна единица без ограничение и могат да 
притежават финансови резерви от различни валу-
ти без специални разрешения за това. По този 
начин се намалят до минимум загубите, възник-
ващи от нестабилността на валутните курсове и 
обмяната на средства от една валутна единица в 
друга; 

• Облаги от липсата на счетоводни книги. 
В редица от офшорните териториите не се изиск-
ва поддържането на счетоводни книги. Този факт 
също спомага за спестяване на финансови сред-
ство. Ако се спрем на една обикновена местна 
компания от същата величина, ще установим, че 
тя отделя годишно за поддържането на сче-
                                                 
12 http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2011/03/25/1065261_ 
zashto_bulgariia_ne_e_danuchen_rai/ 
13 http://www.vedomost.info/index.php?option=com_content& 
task=view&id=875&Itemid=1056 

товодни книги приблизително няколко хиляди 
долара (или техния еквивалент в местната парич-
на единица); 

• Предизвикването на респектиращо и 
престижно отношение. Възможно е в някои 
бизнес ситуации (при получаването на даден 
договор, чрез конкурс например) една чужде-
странна компания да е в състояние да предложи 
много по-добри срокове и условия. А участието 
на чуждестранен инвеститор в едно местно начи-
нание често се приема с повече доверие и жела-
ние за бизнес сътрудничество и дори може да 
спомогне за получаването на митнически облек-
чения в някои случаи.14 
Правно-икономическото значение на механиз-

ма на офшорните компании се засилва все повече 
в международните търговски отношения. Прав-
ният режим на тези компании е свързан с изклю-
чително благоприятни финансовоправни предпо-
ставки за данъчно планиране и поради това 
офшорните юрисдикции по света придобиват все 
по-голяма популярност. 
Класическата офшорна държава дава възмож-

ност на чужди компании и лица да учредят на 
нейна територия компании, като не са задължени 
да плащат никакви данъци или плащат много 
ниски данъци. Това именно са офшорните компа-
нии. По принцип те не дължат данък печалба, а 
само твърда годишна такса (чийто размер е ми-
нимален) за поддържане на регистрацията им. 
Собствениците им по правило са освободени от 
данъчни задължения във връзка с доходите си и 
могат свободно да ги изнасят зад граница. Други 
благоприятни фактори са конфиденциалността, 
изключително опростените регистрация и под-
дръжка на компанията, липса на валутен контрол 
и на стриктни изисквания, свързани със счето-
водната отчетност (в повечето случаи не се изиск-
ва нито данъчна регистрация, нито счетоводни 
отчети).15 
Офшорната компания е често прилагана и при 

електронната търговия. В последните години се 
наблюдава развитие на сделките по интернет, 
които са предпочитани заради по-ниските цени на 
стоките и по-големия избор. Интернет търговците 
разчитат на офшорни фирми, чрез които да бъдат 
осъществени продажбите. В последно време ня-
кои офшорни зони създават нормативни уредби, 
които подпомагат и улесняват извършването на 
търговия по интернет при ниски или без никакви 
данъци. 
                                                 
14 http://bg.laveco.com/index.php?data%5Bmid%5D=740  
15http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0
%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%
BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F  

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2011/03/25/1065261_
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В офшорните центрове могат да бъдат създа-
вани и холдингови дружества (акционерно дру-
жество, командитно дружество с акции или дру-
жество с ограничена отговорност, които целят да 
участват в други дружества или тяхното управ-
ление). Преимуществата на офшорните холдин-
гови дружества могат да бъдат:  

• отговорността на собственика (собстве-
ниците) може да бъде сведена само до едно от 
дъщерните дружества, с които холдингът поддър-
жа връзка; 

•  при случай на банкрут, основното холдин-
гово дружество не се засяга; 

•  приходите на холдинга не са облагани с 
данък и могат да бъдат реинвестирани без 
плащане на такса; 

• Други. 
Холдинговите компании от офшорен тип често 

се използват и като посредник при спогодби за 
двойно данъчно облагане. Компании, които же-
лаят да инвестират средства в страни, където 
съглашения за избягване на данъчно облагане 
между двете страни не съществуват, могат да 
регистрират посредническа компания в юрисдик-
ция, която има подходящо споразумение.16  
Компаниите избягват данъци, като прехвърлят 

активи в холдингова компания от офшорен тип, 
върху която имат фактически контрол. Пример за 
това как функционират подобни холдинги в 
офшорните зони са компании, притежаващи хоте-
ли, например, които превеждат ежегодно процент 
от оборота си на контролиран от тях задграничен 
холдинг срещу предоставени от него търговска 
марка и ноу-хау. За целта се сключват фран-
чайзингови договори от типа на подписваните         
от компании като „Nestle”, „KFC”, „Burger King”, 
и др. 
Офшорните зони също така предлагат възмож-

ност за създаване на офшорен тръст, който е една 
от най-известните форми за защита на паричните 
средства от кредитори и данъчни. Основната идея 
на тръста е, че основателят му прехвърля при-
надлежащото му имущество на попечител (дове-
рено лице), който да го управлява и разширява. 
Функциите на попечител обикновено се изпъл-
няват от банки, адвокати или компании с висока 
репутация в тази област. Условията и отношения-
та между основателя и попечителя се определят 
от т.нар. тръстов договор. Тръстът наподобява 
доверително управление на активи с тази разлика, 
че при него се извършва формална смяна на 
собствеността, управлението се осъществява в 
полза на трето лице, а самият тръст не отговаря за 
                                                 
16 http://www.onlineoffshore.info/BG/news/goingoffshore/  
index.htm  

финансовите задължения на своя учредител. Пре-
имуществото на офшорните тръстове е допълни-
телната печалба от липсата на данъци при 
разширяване на имуществото.17 Възможностите, 
които предлага тръстът, най-вече са свързани с:18 

• гарантирана дискретност на извършваните 
операции предвид на това, че всички разпоре-
дителни действия с имуществото се извършват от 
името на довереника в качеството му на соб-
ственик; 

• защита от посегателства на кредитори или 
нежелани роднини при развод, очаквано откри-
ване на наследство и други; 

• избягване на данъци и такси върху наслед-
ства, когато тръстът е учреден в офшорни юрис-
дикции, където такива не се дължат и др. 
Офшорната компания е подходяща в сферата 

на правата върху интелектуална и индустриална 
собственост. Когато производител в страна с 
много високи данъци притежава права върху 
патенти, търговски марки, промишлени дизайни, 
ноу-хау, лицензи или франчайзинг, той може да 
прехвърли тези права на свързана с него офшорна 
компания. В резултат на това се стига до транс-
фериране на капитали от производителя към оф-
шорната компания под формата на възнаграж-
дения за ползването на съответните нематериални 
обекти на интелектуална и индустриална соб-
ственост. В крайна сметка капиталите отиват в 
офшорната компания, където не подлежат на ни-
какво данъчно облагане или то е редуцирано. 
Същата схема се прилага често и при авторските 
и сродните им права. 
Офшорната компания се използва и в сферата 

на застраховането. Застрахователните компании 
от офшорен тип, заедно с офшорните банки и 
тръстови компании, са сред най-съвременните 
инструменти в областта на данъчното планиране 
и данъчната оптимизация. Офшорните застрахо-
вателни компании могат да се използват за два 
основни типа дейности:19 

• Същинско застраховане, гарантиране, пре-
застраховане или други сходни дейности. Много 
офшорни застрахователни компании предоставят 
на клиентите си услуги, които могат да включват 
разнообразни типове застрахователно покритие 
при висок риск – например срещу небрежност 
или злоупотреба от страна на официален орган на 
властта, корпоративна отговорност, срещу въз-
можна стачка, както и други рискове, които биха 

                                                 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_trust  
18 http://eobshtestvo.com/index.php/business-and-finance/86-
ofshornite-zoni-ili-novoto-lice-na-biznesa 
19 http://www.arakgroup.com/blg/index.php/2008-06-23-08-50-
44  
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били много скъпи, ако бъдат договорени с обик-
новени неофшорни застрахователни компании. 
Способността да се печели от предоставянето на 
тези услуги зависи до значителна степен от 
конкурентоспособността на пазара и от цената на 
застрахователната полица, закупувана от стан-
дартни доставчици и под офшорна юрисдикция; 

• Дейности за целите на данъчното плани-
ране. Една офшорна застрахователна компания 
може да помогне на международната застрахо-
вателна общност не само в областта на данъчното 
планиране и защитата на активи, но и за по-
добряването на имиджа и повишаване на клиен-
тите на групата или холдинга, които така могат да 
обявят собственост върху застрахователна ком-
пания и капиталите £. 
Всички тези преимущества от използването на 

офшорна компания са свързани и с избора на 
подходяща офшорна юрисдикция (зона, терито-
рия). В теорията и практиката се извеждат раз-
лични фактори при избор на подходяща офшорна 
юрисдикция, например: 

• Облекченият данъчен режим – за да се 
направи правилен избор на офшорна юрисдикция 
е изключително важно коректно и точно да се 
оценят данъчните измерения на финансовите по-
следствия за бизнеса. Съществуват два принцип-
но различни типа офшорни зони – такива, които 
дават финансови преимущества на база сключени 
двустранни международни договори за отказ от 
двойното данъчно облагане, и такива, в които 
корпоративните и подоходните данъци са изцяло 
заменени от твърди годишни лицензионни такси, 
изисквания за задължително наемане на местен 
персонал и др. 

• Конфиденциалността – важен фактор, който 
се свързва с гарантирането на анонимността на 
собственика. При класическата офшорна компа-
ния не е необходимо действителният собственик 
да бъде регистриран. Неговото име обикновено 
не е посочено в публични документи или регист-
ри. Най-често той е известен само на неговите 
лични адвокати и счетоводители. При акциите на 
приносител не възникват проблеми, но ако съот-
ветното офшорно законодателство допуска изда-
ването само на поименни акции, се налага като 
собственици в регистъра да фигурират имената на 
доверени подставени лица; 

• Професионалната инфраструктура – 
успешното администриране на офшорната фирма 
изисква от съответните зони да обезпечават ши-
рок набор от юридически и счетоводни кантори, 
които да предоставят услугите си на равнището 
на световните стандарти и на конкурентни цени; 

• Комуникационна инфраструктура – за да 
може бизнесът да се ръководи оперативно и гъв-

каво, изключително важно е избраната офшорна 
зона да разполага с висококачествена комуника-
ционна инфраструктура – модерно и сигурно 
летище, поща, модерна система за комуникация, 
задоволяваща всички изисквания на клиента и 
гарантираща изпълнението им без риск от не-
приятни грешки; 

• Банкова система – независимо от това, че 
повечето от офшорните фирми могат да откриват 
банкови сметки във всяка точка по света, все пак 
се предпочитат тези зони, които предлагат пъл-
ния набор от банкови услуги и пряк достъп до 
международните банкови ресурси; 

• Други. 
Често предпочитани офшорни юрисдикции са: 

Белиз, Кипър, Остров Ман, Бахамите, Каймано-
вите острови, Тюркс и Коикос, Ангуила, Антигуа, 
Св. Винсент, Гренада, Британските Вирджински 
острови, Сент Китс, Монсерат, Св. Лучиа, 
Доминика, Невис, Американски Вирджински 
острови, Науру, Гибралтар, САЩ, Вануату, 
Островите Кук, Самоа, Бермуда, Джърси и др.  
Офшорният бизнес като цяло навлиза все по-

широко в съвременния икономически живот. Не-
говото развитие се обуславя от процесите на 
глобализация в световната икономика чрез пре-
махването на бариерите за търговията между 
страните, повишаването на данъчната тежест в  
много държави по света, както и не на последно 
място бързите темпове, с които се развиват 
информационните технологии. 
Офшорните компании са уникален и един от 

най-съвременните инструменти на офшорните 
стратегии. Те дават възможност на инвеститорите 
да участват на международните финансови паза-
ри, да извличат облаги от благоприятното данъч-
но третиране и стриктните закони за кофиден-
циалността, които съществуват в офшорните 
центрове. Използването на офшорните тръстове, 
холдинги, банки и други предоставят значителни 
възможности  за всеки, който търси защита от 
политическа и икономическа несигурност, както 
и възможности за международно данъчно, застра-
хователно и друг тип бизнес планиране. 
В последните години основният интерес към 

офшорните зони се формира от страните с разви-
ващи се пазари от Централна и Източна Европа. 
От една страна, тежкото развитие на някои из-
точноевропейски страни, сред които и България, 
както и високото равнище на външните и вът-
решните дългове са значителна пречка в привли-
чането на чуждестранни инвестиции и предоста-
вянето на преференции за чуждите инвеститори. 
От друга страна, навлизането на офшорните ка-
питали в техните икономики, както и значител-
ните усилия на правителствата за насърчаване на 
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притока на чуждестранни инвестиции дава осно-
вание да се направи изводът, че офшорността има 
големи шансове за развитие.  
Офшорният бизнес предоставя значителни 

възможности и на българските фирми за разши-
ряване деловите им контакти, за достъп до нови 
пазари, възможност за привличане на чужди 
инвестиции в България, а също така за планиране 
на данъците и извеждане на бизнеса в по-бла-
гоприятна среда. За тази цел българското прави-
телство трябва активно да насърчава притока на 
инвестиции, както и да създава облекчения за 
оставането на капиталите в страната. 
Офшорните дейности, които агресивно разши-

ряват своя обхват и мащаб, по правило регистри-
рат много по-висока финансова възвръщаемост и 
са в състояние да запазят това предимство в 
продължение на дълъг период от време. Днес 
компаниите развиват разнообразна офшорна дей-
ност на широк спектър от функции и прилагат 
различни подходи. Главните тенденции са насо-
чени към многофункционалност и пълно обслуж-
ване, прехвърлящи се към задължителни начини 
на работа и затворени/аутсорсни хибриди. Все 
повече компании също се възползват от възмож-
ностите на офшорния бизнес не само за намаля-
ване на разходите, но и за да подобрят качеството 
на своето обслужване. Компаниите, които при-
лагат тези общи най-успешни практики, като 
цяло се радват на съществено предимство в спе-
стяването на разходи, увеличаване качеството на 
обслужване и печалби. 

 
Използвана литература 
1. Близнаков, А., Гъргаров, З. Пазар и пазар-

ни отношения. 2002. 
2. Голдстейн, А. Какво представляват офшор-

ните зони и офшорните компании. Кабри, 1999. 
3. Гъргаров, З. Световната икономика и 

международните икономически отношения. 
Благоевград, 2004. 

4. Кейган, Р. За рая и силата. Америка и 
Европа в новия световен ред. С., 2004. 

5. Манчев, Цв. Управление на капиталовите 
потоци в България. С., 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Маринова, П. Офшорните компании – 
бизнес без данъци. София, 2002. 

7. Матридис, К. Кипър – офшорен център. 
София, 2001. 

8. Славчева, И. Спогодби за избягване на 
двойното данъчно облагане – 1 и 2 част. Пакс, 
1999. 

9. Янкулов, Я. Свободните икономически и 
офшорни зони. Тракия М, 1999. 

10. http://www.forexbrokerz.com/forex-
freezone.com/viewtopic.php?t=189&postdays=0&po
storder=asc&start=150&sid=4ec259f71004e31ab2f7
3665b8af63e2 

11. http://eobshtestvo.com/index.php/business-
and-finance/86-ofshornite-zoni-ili-novoto-lice-na-
biznesa 

12. http://eobshtestvo.com/index.php/business-
and-finance/125-kak-da-transferirame-pari-bez-da-
badem-prosledeni-v-siankata-na-ofshronia-biznes 

13. http://kreditionline.blog.bg/biznes/2009/05/2
9/spestete-danyci-chrez-ofshorna-firma.341413 

14. http://bg.laveco.com/index.php?data%5Bmid
%5D=740 

15. http://www.vedomost.info/index.php?option
=com_content&task=view&id=875&Itemid=1056 

16. http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2011/0
3/25/1065261_zashto_bulgariia_ne_e_danuchen_rai/ 

17. http://www.monitor.bg/article?id=344693 
18. http://marineinfo.hit.bg/Bg/Offshor.html 
19. http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/02/24/

462687_imperiiata_na_zadgranichnite_firmi_v_-
_sledite_na/ 

20. www.pressboard.info/ 
21. www.euroconsult.biz 
22. http://dnes.dir.bg/news/trilioni-ofshorni-zoni-

11618333 
23. http://insurance.profit.bg/  
24. http://www.offshorecompanyexperts.com/en/

index.html  
25. http://www.offshore-fox.com/offshore-

corporations/offshore_corporations_0101.html  
 
За контакти: 
Доц. д-р Виржиния Иванова 
ВСУ „Черноризец Храбър” 
 
 
 

http://www.forexbrokerz.com/forex-
http://eobshtestvo.com/index.php/business-
http://eobshtestvo.com/index.php/business-
http://kreditionline.blog.bg/biznes/2009/05/2
http://bg.laveco.com/index.php?data%5Bmid
http://www.vedomost.info/index.php?option
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2011/0
http://www.monitor.bg/article?id=344693
http://marineinfo.hit.bg/Bg/Offshor.html
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/02/24/
http://www.pressboard.info/
http://www.euroconsult.biz
http://dnes.dir.bg/news/trilioni-ofshorni-zoni-
http://insurance.profit.bg/
http://www.offshorecompanyexperts.com/en/
http://www.offshore-fox.com/offshore-


ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 50 Известия на съюза на учените – Варна 1/2014 

The article will focus on the characteristics 
of wine tourism, the positive aspects and its 
implementation in Bulgaria. 

 
НЕПОЗНАТ ЛИ Е В БЪЛГАРИЯ ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ? 

 
 
 

Виржиния Иванова, Веселина Миндева 
 
 
 
Най-новата ниша през последните години в 

туристическото предлагане – винените турове, 
бяха обект на многобройни разисквания от страна 
на бизнеса, правителството и браншовите органи-
зации. Единодушно решение по отношение на 
това как да бъде развиван занапред виненият 
туризъм  в страната, за да се превърне в един 
печеливш бизнес, все още не съществува. За да 
разберем по-добре какви ползи би донесъл вине-
ният туризъм за бизнеса и за страната ни, трябва 
преди всичко да изясним същността на поня-
тието. 
Същността на съвременния винен туризъм по 

правило са лозето, гроздето и неговите производ-
ни спиртни напитки и продукти. Това предполага 
пътуването и пребиваването при него да се об-
вържат пряко с желания и потребности, удовлет-
ворявани именно посредством тези продукти. 
Самият термин „винен туризъм” обединява по-
преките и интегрирани значения на виното и 
туризма. 
Виненият туризъм може да бъде дефиниран 

като: “посещение на лозя, винени фестивали и 
винени дегустации, при които дегустацията на 
вина и/или запознаването със специфичните осо-
бености на даден винарски регион – климат, от-
глеждани сортове и произведени вина, са глав-
ните мотивиращи фактори за посетителите” (Hall 
1996; Macionis 1996)1. Macionis (1996–1997 г.) 
предлага модел за винен туризъм, базиран на 
специалния интерес към виното, мотивиран от 
дестинацията (винения регион), дейността (дегу-
стация на вино), или и от двете. Въпреки че 
туризмът включва дневни пътувания (пътуване за 
1 ден в двете посоки) и екскурзии, по отношение 
на способността им да продават вино от изклю-
чителна важност за много винарни е продажбите 
и контактите с клиентите да се осъществяват ди-
ректно в самите изби или те сами да осъществят 
връзки по пощата чрез разпращане на бюлетини 
или чрез самите търговски представители на 
съответната изба. Много от избите все още са на 

                                                 
1 C. Michael Hall, Liz Sharples. Wine tourism around the world: 
development, management and markets. BH Oxford, Taylor & 
Francis, 2004, p. 3. 

мнение, че тези, които са сериозно заинтересо-
вани от произведеното от тях вино, не са туристи.  
По-важните характеристики на винения тури-

зъм могат да се определят по следния начин: 
• Пътуване и временно пребиваване извън 

постоянно местожителство, доминирано от спе-
цифични потребности, носители на които са пре-
димно почитателите на виното и свързаната с 
него култура, традиции и обичаи. 

• Потребление на материални и духовни бла-
га с определящ контекст на производните на гроз-
дето продукти. 

• Съвкупност от политически и стопански 
субекти (представители на аграрния сектор, тури-
стическата и винарската индустрия), които съдей-
стват за формиране на предлагане на интегриран 
и тематично обвързан с културата на виното ту-
ристически продукт. 

• Специфична ниша на туристическото пред-
лагане, която най-често включва услуги, продук-
ти и стоки, свързани с: организиране и провежда-
не на винени турове; дегустиране, консумация 
или покупка на вино; посещение на лозови ма-
сиви или производители на грозде и вино с цел 
обмен на добри практики; винотерапия, козмети-
ка, гроздолечение; посещения на специални съби-
тия (празници, фестивали, чествания), които са 
свързани тематично с гроздето, виното и кули-
нарните традиции на определени географски 
места и региони. 
Ако разгледаме винения туризъм като продукт 

или услуга, неговото търсене се определя от мо-
тивацията, възприятията, предишния опит и очак-
ванията на винения турист. Неизвестен е броят на 
различната мотивация, която влияе върху търсе-
нето на винения туризъм. Малко хора ще имат 
желание да закупят дадено вино, само за да посе-
тят избата, която го е произвела. Много от по-
требителите биха предпочели предварително да 
научат нещо повече за конкретната изба и самото 
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качество на виното, за да обогатят винената си 
култура и знанията си за съответния лозаро-
винарски район, след което биха били склонни да 
го закупят и съответно да посетят избата произ-
водител. Това може да бъде определено като 
образователна мотивация. За други възможността 
да се насладят на социалните аспекти на винения 
туризъм може да бъде по-голяма мотивация, до-
като за трети здравните аспекти при консумация-
та на виното могат да се очертаят като важен 
фактор.  
От друга страна, виненият туризъм може да 

бъде разгледан и като метод за популяризиране 
на виното. Той съчетава в себе си туристическия 
и културния продукт и пряко ги обвързва с 
науката за виното, като черпи от първоизвора. 
Чрез практикуването на винен туризъм се достига 
до един път на познанието, обвързан с разширя-
ване както на винената, така и на общата култура 
на туриста. Основният начин, по който виненият 
туризъм популяризира виното пред туриста, е 
започването преди всичко с възможността за 
запознаване с целия процес на винопроизводство 
в избата, след това с провеждането на дегустация 
на продуктите и възможността за открита диску-
сия с технолозите и сомелиерите. Туристите имат 
възможността да дегустират вина от най-ниския 
ценови сегмент до тези в премиум сегмента на 
символична цена, най-често включена в туристи-
ческия пакет. 
Разглеждайки винения туризъм като част от 

науката за виното, носеща път на познанието, 
придобито чрез изследване (посещение в различ-
ни изби) и дегустация на вина, според мен, освен 
като алтернативен вид туризъм той може да бъде 
метод (начин) за популяризиране на българските 
вина, когато включва и дегустация. 
Мотивацията, свързана с туризма и в частност 

с винения туризъм, за един човек няма как да 
бъде еднаква през целия му живот. Мотивация се 
променя във времето, като нараства или респек-
тивно намалява в съответствие с минали прежи-
вявания и с настъпването на различни етапи в 
живота на всеки човек. В допълнение мотива-
цията може да се засили чрез различни рекламни 
трикове и кампании от туристическите агенции и 
винарските изби. Най-често използваните трико-
ве са различни промоционални игри при покупка 
на продукти, като някои от наградите са продукти 
от самата изба или посещение с беседа. От своя 
страна туристическите агенции постоянно рекла-
мират различни винени дестинации с примам-
ливи туристически пакети пред своите клиенти на 
преференциални цени. 
Възприятията на туриста се състоят от три 

различни елемента: минал опит, предпочитания и 

информация. Изборът на дестинации и посеще-
нията на атракции ще бъдат засегнати от преди-
шен опит, както и тяхната относителна наслада. 
Например, ако един посетител на винарна е имал 
лош опит, защото е бил обслужен лошо или не му 
е обърнато необходимото внимание, то той ни-
кога не би отишъл отново в тази винарска изба, 
нито би закупил продукт на избата било то и от 
най-реномирания специализиран магазин в града. 
Предпочитанията се отнасят до отделните прио-
ритети, като често отразяват личността на инди-
вида в търсенето за удовлетворяване на конкрет-
ни желания или нужди. Информацията идва от 
различни източници, някои от най-очевидните са 
храна, вино и страниците за пътешествия във 
вестници и списания, туристическите информа-
ционни центрове и брошури. Информацията оба-
че може да се получи от романи, пътеводители, 
интернет, приятели, семейство и от колегите на 
работното място.2 
Предлагането от своя страна включва всички 

ресурси, използвани от туристите, за целите на 
винения туризъм, бизнеса и институциите, които 
превръщат тези ресурси в продукт на винен 
туризъм. 
Ресурсите от винарската промишленост включ-

ват винарски изби, лозя, фестивали и дегустации; 
като тези от туристическата индустрия включват 
винени турове, настаняване и свързаните с тях 
сектори като ресторант, хотелиерството и кетъ-
ринга. Човешките ресурси включват производи-
тели на вино и други лозарски и енологични 
работници, както и туристически оператори. 
Заобикалящата среда включва инфраструктура, 
физическата среда, природа, регионална кухня и 
социални и културни компоненти на винарския 
район и на тероара3. Институционалните догово-
рености, които влияят на винения туризъм, 
включват не само всички нива на управление, но 
също така и закони, наредби и планиране. В 
много части на света ролята на правителството 
във винения туризъм е значителна по отношение 
на контрола, здравето и правилата за безопасност, 
планирането, подзаконовите актове, регламен-
                                                 
2  C. Michael Hall, Liz Sharples. Wine tourism around the world: 
development, management and markets. BH Oxford, Taylor & 
Francis, 2004, p. 6. 
3 Тероар (от френски – terroir) е френски термин, използван, 
когато се описват специфичните характеристики, които 
географският регион предава върху виното, кафето и чая. 
Най-общо казано, тероарът са земеделските земи, които 
споделят еднакви почва, климатични условия и техники за 
обработка. Тероар може свободно да се преведе като „усеща-
не за място”, което включва в себе си не само определени 
качества, но и начина, по който местната околна среда се е 
отразила върху производството на продукта. 
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тиращи условията за отглеждане на лозята, начи-
ните за провеждане на винените турове, както и 
за подпомагане на винения туризъм и връзките 
му с другите бизнес сектори. 
В общия случай виненият туризъм се свързва с 

кулинарни удоволствия. Характерна за него е 
универсалността, което на практика дава възмож-
ност за комбинирането му с почти всички остана-
ли видове туризъм. Различните му разновидности 
успешно се комбинират със здравния (СПА про-
цедури, гроздолечение), деловия, познавателния, 
селския, аграрния, кулинарния и фолклорния. 
През последните две десетилетия виненият 

туризъм се развива с все по-бързи темпове. Това 
се дължи най-вече на обстоятелството, че негова-
та комплексна роля непрекъснато нараства. 
Положителните ефекти от винения туризъм се 

оценяват в няколко аспекта: за туриста гост, за 
посрещащия го домакин (производител на грозде, 
винарска изба, селски стопанин), за туристиче-
ския бизнес (хотелиери, транспортьори, ресторан-
тьори) и за туристическия център. Като цяло 
могат да се конкретизират по следния начин: 

• Културно обогатяване и културен обмен 
между турист и домакин, сближаване на култури, 
чиито носители участват в процеса на общу-
ването. 

• Съживяване на кулинарни традиции и оби-
чаи в общността домакин. 

• Използване на винения туризъм като форма 
на ефективен директен маркетинг за винопроиз-
водството чрез: представяне на място на качест-
вото на произвежданото вино; създаване на 
усещане за принадлежност към марката; повиша-
ване имиджа на местните вина на вътрешния и 
международния пазар; стимулиране на производ-
ството чрез по-високи цени на реализация на 
място и директна реклама; 

• Създаване на допълнителен поминък и 
трудова заетост на селскостопански райони със 
затихващи икономически функции и дейности и 
противодействие на миграционните процеси в 
тях. 

• Повишаване степента на привлекателност, 
оптимизиране структурата на туризма и увелича-
ване на средния приход от един посетител в 
туристическите райони и места. 
През последните години в България виненият 

туризъм, като вид алтернативен туризъм и като 
възможност за развитие на една неразработена 
досега в страната ни пазарна ниша в туристи-
ческото предлагане, беше обект на коментари 
както от страна на бизнеса, така и от различни 
браншови организации. 
За винен туризъм в страната се заговори още 

през 2007 г., когато бяха направени и първите 

постъпления към очертаването на винените мар-
шрути в страна и предложенията бяха да се изра-
ботят така, че да съчетават винения и културния 
продукт. На винения клъстър, по инициатива на 
регионалната винарска камара „Тракия”, беше 
възложено да бъдат разработени девет маршрута 
на територията на цялата страна: „Пътят Бдин”, 
„Пътят Стримон”, „Античният път на тракийско-
то вино”, „Пътят на Орфей”, „Пътят на Диони-
сий”, „Пътят на Етър”, „Пътят на Хемус”, „Пътят 
Мадара”, „Пътят Одесос”.4 Към всеки от мар-
шрутите има работна група, чиито задачи се 
свързват с анализ на местата, които да бъдат 
включени в маршрута, обучение на кадри, както и 
разработване на проекти за кандидатстване за 
финансиране чрез еврофондовете. Идеята е да се 
обединят винарският, туристическият бизнес и 
общините. Ролята на последните е да подобрят 
инфраструктурата със средства от ЕС и чрез са-
мофинансиране. Ролята на отделните компании 
пък е да разработят разнообразни и атрактивни 
туристически продукти и услуги, както и да 
съдействат за реализиране на проектите. 
Към днешна дата най-напреднала е работата 

по три маршрута в Южна България – Пътят на 
Дионисий, Пътят на Орфей и Античният път на 
тракийското вино. 

• Античният път на тракийското вино е с дъл-
жина 166 км и включва Калугерово, Панагюрище, 
Стрелча, Красновските бани, Старосел, Хисар и 
Баня. Освен вино маршрутът предлага еко- и 
селски туризъм, СПА и медицински туризъм, лов 
и риболов, посещение на розоварни, както и 
културно-исторически туризъм. 

• Пътят на Орфей обединява природните и 
културно-исторически дадености на Пловдив и на 
още няколко общини в България и Гърция за 
създаване на общ туристически продукт. Марш-
рутът започва от Пловдив по направлението 
Асеновград – Бачково и се разделя на три клона и 
обхваща около 20 селища в двете държави. 

• Пътят на Дионисий започва от магистрала 
„Тракия” при село Калугерово, минава през райо-
на на общините Пазарджик, Кричим, Перущица, 
Родопи, Куклен, Асеновград, Кърджали – към 
Перперикон и Хасковските минерални бани. Дъл-
жината на целия маршрут е 220 км. По маршрута 
има седем селища с известни минерални извори и 
изградена обширна туристическа база – над 50 
хотели, балнеосанаториуми и почивни станции, 
както и природен и културно-исторически ресурс 
за построяването допълнително на още нови 
хотели. 
                                                 
4 Сп. Лозарство и винарство. Винарски туризъм, бр. 1, 2010, 
с. 14. 
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За съжаление обаче тези маршрути не можаха 
да се наложат в българското туристическо пред-
лагане. Наложи се да се потърси отново съдей-
ствие, но този път от френски специалисти, които 
са с дългогодишна практика в разработването на 
винени маршрути. От опита им са се възползвали 
винопроизводители като Аржентина, Чили и 
Австралия, както и близки до България държави 
като Молдова, Унгария, Румъния, Грузия, Русия и 
Турция. 
Идеята на експертите е не да развиват опре-

делен район, а изхождайки от съществуващите 
дадености да определят атрактивни маршрути. По 
този начин основна цел при разработването на 
новия туристически продукт е да се съчетаят 
обиколката на едни от най-добрите винарски изби 
в страната с разглеждане на български културни и 
исторически забележителности, които се намират 
в региона. 
Винените маршрути обхващат избите на „Вин-

пром Карнобат”, „Катаржина Естейт”, „Мидали-
даре Естейт”, „Беса Валей”, „Едоардо Миролио”, 
винарско имение „Драгомир”, избата към музея 
на виното в Плевен, „Медово”, изба „Тодоров”, 
„Старосел”, изба и дворец „Розова долина”, „Евк-
синоград”, „Дамяница” край Сандански, Мелник, 
„Черноморско злато” в Поморие, „Домейн 
Бойар”, „Ловико”, „Левента” – Русе, „Стара изба” 
– Ямбол. 
В тях се съчетава посещението на изби с други 

атракции. Вино, хотелиерство и ресторантьорство 
например предлагат „Винпром Карнобат”, избите 
„Катаржина Естейт”, „Беса Валей”, „Едоардо 
Миролио”. Вино, СПА и здраве е запазена марка 
на изба „Тодоров”, гр. Сандански и изба „Дамя-
ница”, както и на гр. Поморие и изба „Черно-
морско злато”. Вино и занаятчийство е предложе-
нието на изба „Медово”, съчетаващо дегустации с 
посещение на етнографски комплекс, а вино-
лечението е застъпено в избите „Тодоров” и 
„Старосел”. 
Маршрутите са с различна продължителност, 

която варира от един до девет дни. Могат да се 
обединят в три категории – с голяма продължи-
телност (8–10 дни), средна продължителност (5–
6-дневен престой) и кратки (1–2 дни). Един от 
най-дългите маршрути, с продължителност на 
обиколката 9 дни, включва посещението на 
избата в Мелник и Рилския манастир, разглеж-
дане на Тракийската гробница в Старосел и 
местната винарска изба, разглеждането на Стария 
Пловдив в съчетание с дегустация в изба „Розова 
долина” и винарско имение „Драгомир”, посеще-
ние на Несебър и избите „Черноморско злато” и 
„Медово” и за финал – посещение на двореца 
„Евксиноград” и избата към него. 

Част от по-кратките маршрути включват посе-
щение на Плевен, панорамата „Плевенска епо-
пея” и закуска в изба „Музей на виното”, посе-
щение на комплекса „Арбанаси” във Велико 
Търново, посещение на храм-паметника „Шипка” 
и Казанлък и винарски изби в региона. 
Очаква се, че маршрутите ще представляват 

интерес не само за чуждестранни, но и за бъл-
гарски туристи. Според експертите те могат да 
бъдат добро допълнение както за селски туризъм, 
така и за ваканционен и за делови прояви. 
Предлагането на винени маршрути ще позволи да 
се разнообрази туристическият продукт, да се 
намали сезонността в туризма и да се докарат 
туристи във вътрешността на страната. 
Рекламата на винените маршрути е ориенти-

рана в две насоки – от една страна, пред специа-
листи и ценители – сомелиери, енолози и любите-
ли на виното, които могат да сравнят онова, което 
ще намерят в България с подобни продукти в 
други страни. А от друга, пред туристи, които 
посещават България по друг повод. Колко ще 
струва един такъв маршрут ще зависи от туропе-
раторите, които трябва да изберат съответните 
места за настаняване и да ги остойностят. Стига 
да има интерес. 
През последните години българското вино 

постепенно връща славата си на качествена и 
предпочитана напитка. Понастоящем у нас функ-
ционират около 180 изби, а 135 от тях са включе-
ни във винената карта на България5. Много от 
избите разполагат с модерна специализирана 
инфраструктура в унисон с най-съвременните 
изисквания за развитие на винения туризъм. 
Наблюдава се и засилен интерес от страна на 

чуждестранни инвеститори по отношение разви-
тието и модернизирането на винарски изби. 
Появиха се малки, но с голям потенциал изби, 
собственост на чуждестранни инвеститори и по-
читатели на виното, като: „Беса Валей”, „Едоардо 
Миролио”, „Катаржина Естейт”, „Мидалидаре 
Естейт”, „Кастра Рубра”, избата на колела „Санта 
Сара”, които участват в по-големите винени 
турове и в същото време прославят България на 
международните конкурси и изложения. 
Независимо от отбелязаните перспективи и 

постижения в развитието на винения туризъм в 
България, понастоящем той представлява една 
все още незначителна ниша в туристическото 
предлагане. Налице са и шансовете това статукво 
да се промени и той да се превърне в реална 
стратегическа конкурентна позиция на дести-
нация България на международния туристически 
пазар. 
                                                 
5 Винена карта на България. 
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В заключение може да се обобщи, че виненият 
туризъм е концепция и продукт, които все още са 
в процес на значително развитие. Терминът 
„винен туризъм” обхваща две индустрии, които 
имат значителни последици за регионалните ико-
номики, околната среда и начина на живот и 
които отдавна са преплетени. Въпреки това съз-
даването на формални отношения между двете 
индустрии едва наскоро са били признати в някои 
среди и все още има значително недоверие и 
може би по-значително неразбиране за това как 
туризмът и виното заедно могат да осигурят по-
ложителен принос един към друг и на регионите, 
в които те съжителстват. 
Виненият туризъм е едно страхотно преживя-

ване, оставящо в туриста впечатления, каквито 
практикуването на нито един друг вид туризъм не 
би могъл да даде. Всеки любител на винарския 
туризъм иска да си тръгне с нов мит или легенда, 
които да преразкаже с гордост и да предизвика 
завист у своите съседи или колеги, като се върне 
у дома или в службата си след поредната визита 
на дадена дестинация. Да разкаже преживява-
нията си и да сподели впечатленията си от видя-
ното и наученото. 
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In the context of the model of Moreland and 
Levine, prominent in the theory of organiza-
tional behavior, a theoretical model tracking out 
the stages of development of interrelations 
between irrigation associations, as organiza-
tions, and their members, is adaptively deve-
loped in the present study. As an object of study, 
irrigation associations are actually operating 
organizational structures of agricultural produ-
cers- water users in the territory of the county of 
Dobrich. It can be determined from the deve-
loped model of organizational behavior of 
agricultural water users associations that in the 
process of their development, the irrigation 
associations in the region are strengthening their 
position as viable and sustainable organizations, 
which is a precondition and a major factor for 
achieving socio-economic sustainability in their 
integrated sustainable development. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА ВОДОПОЛЗВАТЕЛИ  

В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 
 
Красимира Загорова 
 
 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В своята същност, органическа обвързаност и 

функционалност организациите представляват 
висшата организираност на обществото. Чрез тях 
„общественият човек” осъществява своята дей-
ност по пробразуването на човешките ресурси. 
Именно чрез организацията човечеството се раз-
вива и постига прогрес. 
Или организацията е социален институт (со-

циално обединение, група).  
Организацията е група от хора, която при 

външна адаптация и вътрешна интеграция 
извършва определена дейност, съзнателно 
координирана за постигане на обща цел. Орга-
низацията координира тази дейност и интегрира 
членовете на групата, които, съвместно и систе-
матично са ангажирани в реализирането на поста-
вените цели [3]. Разбирането за организацията се 
базира на следните основни постановки: 
▪ организациите се създават от хора и за хора; 
▪ всяка организация се създава с конкретна 

цел, която надхвърля възможностите на отделния 
индивид; 
▪ всяка организация функционира под въздей-

ствието на факторите на микро- и макрообкръ-
жаващата среда, като въздействието в общия 
случай е двупосочно;▪ всяка организация е проек-
тирана предварително и се управлява съзнателно.   
Организационното поведение се  дефинира 

като интердисциплинарна област, посветена 
на по-доброто разбиране и управление на 
хората в процеса на труд. Организационното 
поведение има за предмет на изследване поведе-
нието на отделния индивид, на отделната лич-
ност, а също и на групата като цяло, т.е. 
наблюдават се промените на ролите и доколко 
тези промени са повлияни от възникналите в 
организацията процеси на междуличностно и 
междугрупово взаимодействие.  
Като област на научно изследване организа-

ционното поведение изучава защо и как функцио-
нират различните социални организации, обеди-
няващи хората в тяхната дейност, както и как 
тази дейност може да бъде управлявана и напра-
вена по-ефективна и по-желана за отделната 
личност [1]. 

Сдруженията за напояване като организации 
на земеделски производители – водоползватели 
са спонтанно възникващи, самоорганизиращи се 
структури, т.е. създават се от активни, пряко 
заинтересовани от ефекта на дейността си зе-
меделски производители. В общия случай послед-
ните притежават както много добри практически 
умения и опит в земеделската дейност, така и 
добри организационни способности, налагащи се 
от спецификата на дейността и проблемите при 
организацията и разпределението на поливна 
вода в рамките на една напоителната система, 
стопанисвана от водното сдружение.     
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Основополагаща цел при учредяване на 
сдруженията за напояване е чрез доброволно 
сътрудничество и взаимопомощ да се управ-
ляват и поддържат хидромелиоративните 
системи, обслужващи нуждите от доставка 
на поливна вода (напояване) на местните 
земеделски производители в границите на 
териториите, обхванати от сдруженията за 
напояване. 
Реализацията на организирана поливна дей-

ност е постижима при съблюдаването на прин-
ципите за обединяването на отделните индивиди 
– в частност земеделски стопани – водоползва-
тели в група. В реалната група протичат процеси 
на общуване, чрез които се реализират групови 
решения, оценки, мнения, волева и емоционална 
еднопосочност на членовете £. Всяка група е 
изразител на общ, взаимен интерес, обединяващ 
разнообразните, индивидуални потребности и 
произтичащите от тях  групови действия. 
Групово действие съществува при наличие на 

общност на интересите, общност на целите и 
единство на действията.  
Общността на интересите се изразява в 

наличието на общ компонент в структурата на 
индивидуалните интереси.  
Общността на целите е опосредстващ еле-

мент между потребностите и еднопосочността на 
поведението като обект на съгласуване на взаим-
ните усилия, насочени към постигане на желания 
резултат.  

 
II. МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЗАИМО-

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СДРУЖЕНИЯТА 
ЗА НАПОЯВАНЕ КАТО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОТДЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ – ЧЛЕНОВЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА 
Както членството на хората в групата, така и 

самата група не са константни величини. С 
течение на времето се променя ангажираността 
на хората към целите на групата, а групата от 
своя страна също преминава през различни етапи 
на развитие [2].  
Според модела1, проследяващ етапите в раз-

витието на взаимоотношенията между групата 
като организация и нейните членове, разработен 
от Мореланд и Левин, то групата и отделният 
индивид са в процес на непрекъсната преоценка 
на изгодите от своята връзка. Съобразно произ-
тичащото от тази преоценка ниво на ангажира-
ност между организацията и отделната личност се 
разграничават последователно следните етапи на 
принадлежност на индивида към групата: етап на 
                                                 
1 Richard Moreland and Jon Levine, Group Processes & 
Intercrop Relation (2002), Vol.5(3), 185–201 p. 

“Проучване”, етап на “Социализация”, етап на 
“Консервация”, етап на “Ресоциализация” и етап 
на „Припомняне”. На всеки от посочените етапи 
индивидът – член на организацията, претърпява 
във времето ролеви промени, разграничени като: 
влизане, приемане, раздалечаване и излизане. 

 
А. Първоначално организацията и индиви-

дът преминават през етапа на “Проучване”, в 
който групата търси подходящи за постигане 
на целите £ индивиди, а индивидът търси 
група (организация), подходяща за удовлетво-
ряване на потребностите му. 
Етапът на „Проучване” се осъществява в 

стадия на учредяване на организации на водо-
ползватели за напояване (ОВН), на който водещ е 
мотивът за съхраняването на хидромелиоратив-
ните системи в условията на „стихийно” реали-
зираните процеси на преструктуриране в земе-
делието, при които напоителните системи остават 
извън фокуса на държавните институции в 
направлението. В първоначалния стадий на своя-
та дейност организираните водоползватели за на-
появане (водни сдружения) се нуждаят от органи-
зационна, законодателна и финансова подкрепа 
на различните институции в сектор земеделие.  
Характерно за първоначалния етап на 

„Проучване” е „...че водните сдружения ориен-
тират усилията си към привличане на земеделски 
стопани за решаването на конкретни практически 
задачи, свързани с напояването, като постепенно 
тази роля се развива и се достига до основната 
функция – управление и поддържане на напои-
телната система, която експлоатират. По този 
начин се осигурява участието на земеделските 
стопани, укрепва се организацията и се насърчава 
търсенето на способни личности, управляващи 
дейността на водното сдружение” [4].   
Стопанисването на напоителните системи чрез 

сътрудничество и взаимопомощ се осъществява с 
цел реализиране на основния поминък (предимно 
зеленчукопроизводство) за голяма част от мест-
ното население в изследваните общини. Учредя-
ването на организации на водоползватели за 
напояване, съгласно регламента на Закона за 
кооперациите и/или Търговския закон, на този 
етап е свързано с очаквания за подобряване на 
икономическата стабилност на земеделските 
стопанства, включително и чрез използване на 
воден ресурс на приемлива цена при облекчени 
условия за достъп до водоизточниците за напоя-
ване (основно микроязовири – стопанисвани и 
експлоатирани от бившите кооперативни земе-
делски стопанства).  
Съгласно дефинираните от Мореланд и Левин 

етапи на принадлежност на индивида към гру-
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пата, то индивидуалната (личната) мотивация на 
етапа на „Проучване” достига степента на анга-
жираност към целите на организацията (групата), 
вследствие на което отделният индивид (земедел-
ски производител водоползвател) покрива „крите-
рия за влизане” – причисляване към организа-
цията на водоползвателите за напояване, и става 
член на организацията. 

 
Б. Преходът от етапа на „Проучване” към 

етапа на „Социализация» се реализира плавно, 
при което нивото на ангажираност на отдел-
ните членове на Организацията на водополз-
вателите за напояване (ОВН) към общата цел 
за тяхното създаване и функциониране се 
повишава.  
Обективно възниква необходимостта от прие-

мане на специална законово-нормативна база, 
регламентираща процесите на сътрудничество и 
взаимопомощ на земеделските стопани, обедине-
ни в организации на водоползватели по собствена 
инициатива. 
С приемането на специален Закон за сдру-

женията за напояване в страната (ЗСН), посоката 
на развитие на сдруженията като организации е 
към относителна самостоятелност на стопанисва-
не и експлоатация на по-малки обособени части 
от напоителните системи, а впоследствие и на 
целите напоителни системи, които съгласно 
регламента на Закона могат да разширяват, ре-
монтират и модернизират без пряката намеса на 
държавното дружество – доставчик на поливна 
вода „Напоителни системи”ЕАД. 
От гледна точка на земеделските стопани – 

членове на сдруженията за напояване, мотива-
цията за членство в организацията в етапа на 
„Социализация” се подсилва от: 
Ø регламентиране на правото на ползване 

на ценови преференции за консумираната полив-
на вода; 
Ø възможност за споделяне на риска – 

земеделските стопани водоползватели не реали-
зират самостоятелно дългосрочни инвестиции за 
напояване, а косвено чрез членството си в сдру-
жението, като финансовият ангажимент на отдел-
ния земеделски производител се свежда до пла-
щането на определените по Устав вноски за: 
членство в сдруженията за напояване, вноски за 
строителство и разширяване на напоителните 
системи, вноски за натрупване на резерви, допъл-
нителни вноски; 
Ø отговорността за функционирането на 

системата е споделена – ръководният екип на 
сдружението за напояване поема основно отго-
ворността за изправността и безпрепятственото 
функциониране на хидромелиоративните съоръ-

жения и разпределението на поливната вода 
съгласно предварителен план-график. 
На етапа на „Социализация” активно се про-

веждат и процеси на обучение, с цел повишаване 
на нивото на капацитет, в т.ч. и на функцио-
налния и управленски потенциал, основно за 
членовете на мениджърския екип. Реализирането 
на обучаващи програми за управление и развитие 
на сдруженията за напояване е продължителен и 
нелек процес. 
Обект на управление, от една страна, са на-

строенията, съществуващите нагласи и поведе-
нието на земеделските стопани-водоползватели, а 
от друга, напоителната система като съвкупност 
(система) от технологични процедури и правила 
за организация и разпределение на поливната 
вода между членовете на сдружението за 
напояване. 
Обучаващите специалисти обикновено насоч-

ват усилията си предимно към процедурите за 
функциониране на системата, в т.ч. и как да се 
създаде сдружението за напояване като органи-
зация, как да се управлява и как да се вземат 
решения, какви са отговорностите и задълже-
нията на членовете на сдружението, а не върху 
това какви са нагласите, разбиранията и очаква-
нията на водоползвателите, техните чувства и 
мотивация за членството им в сдружението. 
На този етап се повишава активността на 

избраните на ръководни позиции членове на 
Управителния и Контролния съвет на сдруже-
нието, като ключова е позицията на председателя 
на сдружението за напояване, представляващ го 
пред съдебните, финансовите, правителстве-
ните и друг вид институции, а също и пред 
външни потребители на услугата „водоползване 
за напояване”. 

 
В. В етапа на „Консервация” организацията 

(групата) се стреми да повиши приноса на 
индивидуалните членове като им определя 
„специализирана” роля, предоставяща им до-
пълнителни възможности за повишаване на 
мотивацията на индивидуалните членове (во-
доползватели в земеделието) от членство в 
организация на водоползватели. 
Част от утвърдилите се като жизнеспособни и 

икономически устойчиви сдружения за напояване 
придобиват статут на самостоятелни доставчици 
на услугата „водоползване за напояване”. Този 
статут им дава следните основни правомощия: 
Ø самостоятелно защитават разходите си 

за стопанисване и експлоатация на напоителни-
те системи пред МЗХ, с цел определяне на цена 
на услугата „водоползване за напояване”, както за 
членове на СН, така и за външни потребители;   
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Ø придобиват права за самостоятелно 
сключване на договори за доставка на поливна 
вода за вътрешни и външни потребители; 
Ø придобиват вещни права върху хидромелио-

ративните съоръжения и системите като цяло; 
Ø придобиват права за предприемане на 

законодателни действия срещу некоректни 
водоползватели и др. 
В етапа на „Консервация” се повишава актив-

ността на индивидуалните членове в дейността на 
организацията (сдружението за напояване). Чле-
новете на сдружението участват активно в избора 
на Управителен съвет и председател на органи-
зацията, делегират правомощия, избират Контро-
лен съвет. Нивото на ангажираност между двете 
страни – организацията (СН) и нейните членове, 
остават високи.  
Характерно за сдруженията за напояване 

като организация (група) на земеделски произ-
водители водоползватели е, че за преобладава-
щата част от тях (в т.ч. и за изследваните 
сдружения за напояване в област Добрич), в 
етапа на „Консервация” се постига висока 
степен на синхронизиране между индивидуал-
ните интереси  и целите на организацията.          
Индивидуалната удовлетвореност на земедел-

ските производители от членството им в сдруже-
нието за напояване на този етап основно намира 
израз в: 
Ø повишената икономическа мотивация, 

свързана основно с по-ниската цена на водата за 
напояване спрямо алтернативата за доставка от 
държавно дружество „Напоителни системи” ЕАД; 
Ø повишена надеждност на доставките в 

необходимите времеви срокове съобразно струк-
турното портфолио на земеделските култури;  
Ø повишена удовлетвореност и степен на 

доверие спрямо ръководния екип на сдруже-
нието за напояване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 2. Етапи в развитието на 

взаимоотношенията на членовете на групата 
(организацията) и сдруженията за напояванe 

Г. В етапа на „Ресоциализация” групата и 
индивидът се стремят да направят своята 
връзка още по-удовлетворителна. Ако нивата на 
ангажираност на двете страни се повишават до 
„критерия на приемане”, се извършва специфич-
на промяна на ролите (съгласуване), при което 
отделният индивид – земеделски стопанин и член 
на сдружението за напояване, в още по-голяма 
степен се чувства като част от организацията. В 
обратния случай – при снижаването на нивата на 
ангажираност на групата и индивида до „крите-
рия за раздалечаване”, отделната личност – земе-
делският производител, претърпява промяна на 
ролята и излиза от организацията (СН) и се 
обозначава като бивш член. Ако не се реализира 
„раздалечаване” на отделни индивиди – земедел-
ски стопани, от организацията, то след премина-
ването на този етап за преобладаващата част от 
членовете на сдружението настъпва процес на 
съгласуване, след който земеделският произво-
дител водоползвател се превръща в устойчива 
част от цялото. 

 
Д. При спадане на нивата на ангажираност 

на групата и на индивида до „критерия за из-
лизане”, отделният индивид напуска организа-
цията, с което настъпва етапът на „Припом-
няне”. 
На този етап групата и индивидът правят рет-

роспективни оценки на протеклите взаимоотно-
шения и връзки, като взаимно преосмислят дву-
странното си поведение. Взаимната ангажираност 
на индивида и групата приключва, като се 
стабилизира на определено равнище.  
Преминаването през различните етапи на раз-

витие на принадлежност на индивида (земедел-
ския производител) към групата (сдружението за 
напояване) е индивидуално за всяка организация. 
В отделни случаи сдружения за напояване се 
разформироват на етапа на „Социализация”, ос-
новно поради финансова необезпеченост, липса 
на организационен опит, недостатъчно ниво на 
капацитет за управление на чисто технологичните 
процеси, свързани с организацията и реализация-
та на поливна дейност и пр. 
В проведеното изследване относно дейността 

и развитието на сдружения за напояване на те-
риторията на област Добрич, част от действащите 
СН към първоначалния етап от учредяването им 
са разформировани и към 2012 г. представляват 
земеделски масиви (поливни полета), в които 
неорганизираните земеделски стопани водополз-
ватели се обслужват от държавно дружество 
„Напоителни системи” ЕАД.  
Теоретичното изследване, в контекста на 

модела на Мореланд и Левин, проследяващо 

 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ 
съгласуване или излизане  
(излизане) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
    приемане 
 

КОНСЕРВАЦИЯ 
   раздалечаване 

ПРОУЧВАНЕ 
    навлизане 

ПРИПОМНЯНЕ 
  индивидът е бивш член            
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етапите на развитие на организираните 
земеделски производители водоползватели и 
реално реализираните процеси в развитието 
на сдруженията за напояване на отделните 
етапи се основава на: (1) проведени изследвания 
относно състоянието и развитието на организира-
на поливна дейност в област Добрич, съответно 
към 2003, 2008 и 2013 г.; (2) проведено практиче-
ско изследване на устойчивото развитие на 
сдружения за напояване на територията на област 
Добрич, съответно към 2008 и 2013 г.; (3) 
систематизиран фактологичен материал (2014 г.), 
в т.ч. нормативна база, регламентираща процеси-
те на учредяване на организации на водоползва-
тели в земеделието.  

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В резултат на изследване на организацион-

ното поведение на водоползватели в земеделието 
може да се обобщи, че разгледани като групи 
(организации), съобразно „критерия за принадле-
жност на индивида към групата”, дефиниран в 
модела на Мореланд и Левин, изследваните сдру-
жения за напояване в област Добрич достигат в 
развитието си етапа на „Консервация”. На този 
етап групата и отделните индивиди постигат 
максимално ниво на взаимна удоволетвореност и 
изгода от процесите на взаимодействие и най-
висока степен на синхронизиране на индивидуал-
ните интереси на членовете (земеделските произ-
водители) и целите на организацията (сдружение-
то за напояване).  
Специфичното в развитието на изследваните 

организации на водоползватели за напояване е, че 
процесът на „раздалечаване” и напускане на орга-
низацията от страна на членовете £ е сведен до 
минимум. Този факт се потвърждава и от про-
ведено практическо изследване, чийто обект на 
изследване са сдружения за напояване на терито-
рията на област Добрич, за които се установява 
намаляване на обхванатите територии с 0,9% за 
периода 2008–2013 г. Последното потвърждава, 
че на практика няма текучество на членове в 
изследваните сдружения за напояване и че етапът 
на „Припомняне” е потенциална възможност в 
развитието на преобладаващата част от тях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Или от настоящето изследване се установява, 
че СН, функциониращи на територията на област 
Добрич се утвърждават като жизнеспособни и 
устойчиви организационн структури. Устойчи-
востта на сдруженията за напояване като орга-
низации е мощен вътрешен фактор за уста-
новявне на социално-икономическа устойчивост 
в интегрираното им развитие в контекста на 
теорията за устойчиво развитие в земеделието. 
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The article examines current functions of the 
Bulgarian law and take up an attitude towards 
the activated strategy about the judicial power, 
accepted by the National Assembly. 

 
АКТУАЛНИ ФУНКЦИИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО 

 
 
 
Масис Хаджолян  

 
 

 
Функциите на българското право могат да се 

определят като регулативна, защитна, модели-
раща, информационна, прогностична, мобилизи-
раща, познавателно-историческа. Правото регу-
лира най-важните страни на обществените отно-
шения; защитава правата и законните интереси на 
физическите и юридическите лица; при неговото 
съблюдаване създава образци на обществено 
прието поведение; информира обществото за 
набелязаните мерки за неговото развитие и го 
организира за постигане на целените резултати. 
Правото е и обективен  източник на историята на 
народа.  
Функциите на правото имат съвкупно, едно-

временно и трайно действие. Но тяхната дина-
мика, сила и акценти се проявяват различно в 
хода на историческото развитие на обществото. 
Определено като „политика в действие”, правото 
се влияе от конкретната политика на властва-
щите. Неговата ползотворна сила е толкова по-
очебийна и ярка, колкото повече тази политика 
отговаря на обективната обществена необходи-
мост.   
Българското право изигра историческа роля, за 

да осигури прехода от социалистически към 
капиталистически път на България. То се прояви 
с най-силните си страни в сферата на икономиче-
ските и политическите отношения. Макар и с 
много погрешни решения и тежки последици от 
тях, правото осигури създаването на пазарна ико-
номика и на политически режим на либералната 
демокрация. В течение на четвърт век на заден 
план останаха нуждите на културата, вкл. на 
образованието и на защитната функция, и в още 
по-тежко забвение – на социалната политика. 
Съвременните изисквания на живота насочват 

политиката и съответстващото £ право в следните 
направления:  
Регулативната дейност на Народното събрание 

се нуждае от много по-голяма обмисленост и 
прецизност, за да се създаде поне относителна 
устойчивост на законодателството, което би 
помогнало и за повишаване на правосъзнанието 
на гражданите и утвърждаване на законността. 
Събранието трябва решително да се освободи от 
нерегламентираното лобиране главно на интереси 

на икономически групи в страната, още повече 
когато не са в съзвучие с обществения интерес. 
От съдържателна страна законодателството е в 
дълг към обществото – да намери път за ради-
кално решаване на наболелите социални въпроси, 
особено на тези, които се отнасят до удовлетво-
ряване на насъщните материални и духовни  
нужди на гражданите и постепенното доближава-
не до стандарта на живот на другите европейски 
общества. 
Специално внимание трябва да се отдели на  

защитната функция на държавата и правото, 
особено за предотвратяване и прекъсване на пре-
стъпления против личността (убийства, телесни 
повреди и др.) и нейната собственост (кражби и 
грабежи). 
Основателна е всеобщата тревога от приложе-

нието на наказателното законодателство в съдеб-
ната практика, което в много случаи не осигуря-
ва съответната и очаквана справедливост при 
провеждане и решаване на делата. При старите 
условия Върховният съд периодично обобщаваше 
съдебната практика по определени видове наказа-
телни дела и даваше задължителни указания за 
приложение на закона и на наказателната поли-
тика. Това дисциплинираше органите на съдеб-
ната власт и създаваше единство в тяхната дей-
ност по разбиране на закона и преценяване 
степента на обществена опасност на престъпните 
деяния. Не е ли възможно да се върнем към тази 
практика? Обществото не проявява голям интерес 
към другите видове дела, но и при тях този 
въпрос стои и заедно с него – централният въпрос 
за преодоляване бавността на съдебните произ-
водства. 
Извън проблема за ръководството на съдеб-

ната власт трябва настойчиво да се работи за 
„чистотата” на нейните кадри и за повишаване на 
тяхното правосъзнание. Вярно е, че при всеобща 
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корупционна обществена среда трудно се отстоя-
ва такова пожелание. Но няма съмнение, че 
голяма част от тях работят съвестно и няма друг 
път за качествено обновление на съдебната 
система – кадрите решават всичко! Тяхната под-
готовка започва от юридическите факултети или 
катедри и качеството на работата им зависи във 
висока степен от комбинираната теоретико-при-
ложна насока на преподаваните учебни дисцип-
лини. Обучението е неразривно и органично 
свързано с процеса на правното възпитание и 
утвърждаване на правосъзнанието на бъдещите 
юристи. 
От по-голямо внимание се нуждае информа-

ционната функция на правото, по-специално тази 
нейна съставка, която има връзка с преван-
тивността. Правото, разбирано като съвкупност 
от общозадължителни правила за поведение, 
които са включени в закони, правилници, наред-
би, инструкции, трябва да се познава, защото 
съобразно един правен принцип „Незнанието на 
закона не извинява”. Заедно с това, при новите 
условия, обществото изостава от необходимостта 
да намира и прилага мерки за предотвратяване и 
прекъсване на престъпления и други правонару-
шения, както и за разкриване и преодоляване на 
причини и условия за извършването им. При 
отминалото общество, характерно с направлява-
щата колективна воля за действие, във всяка 
производствена и друга единица се намираха 
методи на превантивно действие. Понастоящем 
условията са различни, но изискването за преван-
тивност остава и даже се проявява с още по-
голяма сила. Въпросът е това да се осъзнае и 
организира  от законодатели и управленци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализираната стратегия за съдебната власт, 
приета от Народното събрание, не дава или само 
отчасти дава отговор на посочените проблеми. 
Независимо от това в нея са предвидени  мерки, 
които имат своя смисъл и могат да помогнат за 
укрепване на управлението на съдебната власт. В 
тях проличава един стремеж да се пресече гру-
бият субективизъм на това управление чрез вна-
сяне на някои нови организационни елементи 
(разширяване на кадровите правомощия на 
общите събрания на съдиите вкл. на колегиите на 
ВКС и ВАС). От гледище на „кухнята” на право-
съдната дейност е възможно да се въведат норми 
за натовареност на съдиите, както и автоматично 
актуализиране на възнагражденията на магистра-
тите и създаване на законни критерии за 
допълнително трудово възнаграждение. Уместна 
е идеята за въвеждане на специализирани състави 
за детско правосъдие, както и за провеждане на 
пенитенциарна реформа. Не може да се реагира 
срещу намерението да се обсъди въпросът за 
въвеждане на пряка конституционна жалба, 
въпреки че в годините имаше обмен на мнения, 
който, общо взето, не беше в полза на такова 
решение. От значение е желанието за актуализи-
ране на наказателната политика, както и за 
въвеждане на постоянство в криминологичните 
изследвания. Заслужава поощрение идеята за 
промени в модела на експертизите, особено от 
гледна точка на тяхната квалификация и  обек-
тивност.  
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ЕВРОПА НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ – ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО.  

БЪДЕЩО ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В НЕГО 
 
 
Теодора Гогова 

 
 

 
Какво е Шенген? 
 
На 14 юни 1985 г. на кораба “Принцеса Мaрия 

Астрид”, на река Мозел, в живописното люксем-
бургско градче Шенген, петте страни, основа-
телки на Европейския съюз – Бенелюкс (Белгия, 
Холандия, Люксембург), Франция и Германия – 
подписват Шенгенското споразумение. То пред-
вижда поетапно премахване на контрола по вът-
решните граници на държавите членки, като по 
този начин се гарантира напълно свободното 
движение на хора. Предвидени са и редица мерки 
за опазване и укрепване на вътрешната сигур-
ност, сред които са засилването на проверките и 
взаимодействието по външните граници, както и 
активизиране на полицейското сътрудничество 
между страните членки. 
През 1990 г. страните подписват Конвенция за 

прилагане на Шенгенското споразумение, която 
съдържа конкретни разпоредби и практически 
мерки. Основната идея на двата документа е на 
гражданите да бъде осигурена възможност за 
свободно пресичане на границите в Шенгенското 
пространство, като същевременно се гарантира 
сигурност чрез въвеждането на определени 
мерки. 
Шенгенските правила са част от законода-

телството на Европейския съюз. Те премахват 
контрола по вътрешните граници, но въвеждат 
ефективен контрол по външните и водят обща 
визова политика. Така ЕС се развива като зона на 
свобода, сигурност и правосъдие. 

 
Кои страни участват в Шенген? 
 
Понастоящем Шенгенското пространство се 

състои от 26 европейски страни, от които 22 са 
държави – членки на ЕС: Австрия, Белгия, 
Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, 
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, 
Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, 
Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка-
та република и Швеция, както и Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. 
Фактът, че са част от пространство без контрол 

по вътрешните граници означава, че тези държави: 

• вече не извършват гранични проверки по 
вътрешните си граници (т.е. границите между две 
държави от Шенгенското пространство); 

• осигуряват засилен контрол, който трябва да 
отговаря на ясно определени критерии, по своите 
външни граници (т.е. граници на държава от 
Шенгенското пространство и държава, която не е 
членка на Шенгенското пространство). Поради 
това гражданите на ЕС и гражданите на държави, 
които не са членки на ЕС, могат да се движат сво-
бодно в рамките на Шенгенското пространство. 
Обединеното кралство и Ирландия не са част 

от Шенгенското пространство, но участват в 
определени аспекти на шенгенското сътрудни-
чество, като например в сферата на полицейското 
и съдебното сътрудничество и в Шенгенската 
информационна система. Това означава, че полет 
между Париж и Берлин се приема за вътрешен 
полет (т.е. не подлежи на гранична проверка), а 
полет между Париж и Лондон подлежи на 
гранична проверка. Шенгенското пространство е 
създадено с Шенгенското споразумение от 1985 г., 
което определя постепенното премахване на 
контрола по общите граници. Споразумението е 
допълнено от Конвенцията от 1990 г. за прилага-
не на Шенгенското споразумение, която определя 
окончателното премахване на граничния контрол 
по вътрешните граници, както и редица необхо-
дими придружаващи мерки. Конвенцията засили 
проверките по външните граници, уточни проце-
дурите за издаване на единни визи, създаде Шен-
генската информационна система, задълбочи 
полицейското сътрудничество по вътрешните 
граници и подобри действията срещу трафика на 
наркотици. 
На вътрешните граници... 
... лицето не подлежи на гранични проверки. 
... държавите – членки на ЕС имат задължение 

да премахнат всички пречки пред непрекъснатия 
поток на движението по пътищата, като например 
ненужни ограничения на скоростта. 

... полицейски проверки могат да бъдат из-
вършвани, но само въз основа на полицейска 
информация за възможни заплахи за обществе-
ната сигурност и с цел борба с трансграничната 
престъпност. 
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... проверки за сигурност могат да бъдат из-
вършвани на пристанища и летища, но само за 
проверка на самоличността на дадено лице. 

... лице, което подозира, че е било обект на 
неправомерна проверка, може да отправи жалба 
до Европейската комисия:  

ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_for
ms_bg.htm 
Как може дадена държава да се присъедини 

към Шенгенското пространство? 
За да се присъединят към Шенгенското про-

странство, държавите трябва предварително да 
отговарят на редица условия, като например да са 
в състояние да: 

• поемат отговорността за контролиране на 
външните граници на Шенгенското пространство 
от името на другите шенгенски държави и за 
издаване на единни визи за краткосрочно преби-
ваване (шенгенски визи); 

• успешно да сътрудничат с другите шенген-
ски държави с цел поддържане на висока степен 
на сигурност, след като проверките на вътреш-
ната граница бъдат отменени; 

• прилагат набора от шенгенски правила, на-
пример правилата за проверки на сухоземните, 
морските и въздушните граници, за издаване на 
визи, за полицейско сътрудничество и защита на 
личните данни; 

• да се свържат към Шенгенската информа-
ционна система и да я използват. По отношение 
на страните кандидатки се извършва оценка, за да 
се гарантира, че прилагат правилно шенгенските 
правила 

 
Какви документи са нужни при пътуване в 

Шенген? 
При пътуване в Шенген продължава да съще-

ствува задължението за носене на валидни лични 
документи – лична карта и европейска здравно-
осигурителна карта. 

 
Пътуване с автомобил в Шенген 
Шофьорска книжка – ако притежавате валидна 

шофьорска книжка, тя се признава във всички 
държави – членки на Шенген. Някои страни оба-
че изискват при проверки освен представяне на 
шофьорска книжка и застраховка “Гражданска 
отговорност”. В случай на ПТП “зелената карта” 
ще ви улесни при уреждането на щетите, но тя не 
е задължителна при пътуване в ЕС. При всички 
случаи би следвало да носите със себе си удо-
стоверение за застраховка. Оборудването с пред-
пазни колани е задължително условие за регист-
рация на автомобила. Застраховка на МПС – във 
всяка страна – членка на ЕС, а също и в 
Швейцария, Исландия и Норвегия, застраховката 

на МПС гарантира определеното законово ми-
нимално покритие (задължителна застраховка 
“Гражданска отговорност”).  

 
Пътуване със самолет в Шенген 
Зони за полети от и за Шенген и зони за 

полети от трети страни са обособени на всички 
международни летища. Когато пътувате за дър-
жава от Шенген (без междинно кацане в трета 
страна), след чекиране за съответния полет и 
проверка за сигурност на ръчния багаж, се насо-
чете през зоната Шенген към изхода за самолета, 
без да преминавате през паспортен и митнически 
контрол. По същия ред при пристигане няма да 
ви бъде извършван паспортен и митнически 
контрол. Възможно е в рамките на компенса-
торните мерки да ви бъде извършена рутинна 
полицейска или митническа проверка. Не се от-
менят и задълженията за притежаване, носене и 
представяне на лични документи и разрешителни. 
Когато граждани на страни – членки на ЕС пре-
минават външната Шенгенска граница, те подле-
жат на минимален граничен контрол – проверка 
на валиден документ за пътуване – лична карта 
или задграничен паспорт.  
От граждани на трети страни се изискват необ-

ходимите документи за пребиваване на терито-
рията на Шенген, както и съответното финансово 
обезпечаване. 

 
Носене на пари в брой 
Няма ограничение в размера на носените пари 

в брой и други равностойни платежни средства 
като чекове и акции при влизане или излизане от 
ЕС. При суми над 10 000 евро обаче те трябва да 
бъдат декларирани пред митническите власти. 
Европейските държави контролират стриктно 
това задължение. При подадена невярна деклара-
ция в повечето страни от ЕС може да бъде нало-
жена парична санкция в размер до 1 000 000 евро. 
Платежно средство “евро” – Шенген не е финан-
сово-валутен съюз между държавите, поради 
което еврото е платежно средство само в някои от 
държавите в Шенген. В много от страните – 
членки на Шенген се използват националните ва-
лути. Често пъти еврото се приема като платежно 
средство от туристически агенции в държави 
извън ЕС. 

 
Рамка на шенгенското пространство 
Макар да възникват като междуправител-

ствена инициатива извън договорите за създаване 
и регулиране на ЕС, двете Шенгенски споразу-
мения включват конкретни политически и правни 
връзки с тогавашната Европейска общност (сега 
Европейски съюз), като съдържат ясна препратка 
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към нейната правна рамка в своя преамбюл. Те не 
са били замислени като алтернатива или пречка, а 
като напредничав европейски експеримент, насо-
чен към реализиране на една основна цел на 
Европейската общност – създаването на про-
странство без вътрешни граници.  
Двете основополагащи споразумения, които 

първоначално оформят Шенгенското простран-
ство, са: Споразумение от Шенген от 1985 г. за 
постепенно премахване на контрола по общите 
граници (Шенген I) и Конвенцията от 1990 г., 
която допълва Споразумението от Шенген от 14 
юни 1985 г. и постановява договорености и пред-
пазни мерки за въвеждане на свободно движение. 
Тя влезе в сила през 1995 г.  
За да гарантират безопасността в рамките на 

пространството без граници, държавите от Шен-
генското пространство задълбочиха полицейско-
то сътрудничество, по-специално чрез използва-
нето на правото на преследване по гореща следа и 
трансгранично наблюдение, както и чрез Шенген-
ската информационна система. 

„Преследването по гореща следа“ позволява 
на полицейските служители от една шенгенска 
държава, заловили престъпниците в момента на 
извършване на сериозни нарушения, да преслед-
ват извършителите през границата и да ги задър-
жат на територията на друга шенгенска държава. 
В пряка връзка с преследването по гореща следа е 
„трансграничното наблюдение“, което позволява 
на полицейските служители да продължат своето 
наблюдение, без оглед на вътрешните граници в 
рамките на Шенгенското пространство, на лица, 
заподозрени за участие в сериозно нарушение. 
Същевременно обаче шенгенските правила позво-
ляват на националните органи да въведат отново, 
по изключение и временно, контрол по вътреш-
ните граници в случай на сериозна заплаха за 
сигурността. От началото на 2012 г. са в ход 
дискусии относно реформа на системата, с цел да 
се предотвратят всякакви слабости в управление-
то на външните граници на ЕС и да се вземе 
колективно решение на равнище ЕС в кои случаи 
да се въвежда отново граничен контрол на вът-
решните граници. 

 
Включване на шенгенските правила в 

законите и правилата на ЕС 
Като се възползваха от преработката на дого-

ворите за ЕС в края на деветдесетте години на 
миналия век, преговарящите страни се заеха да 
включат новостите, съдържащи се в Споразуме-
нието от Шенген, в набора от правила за регули-
ране на ЕС. Това включваше интегриране както 
на шенгенския секретариат в секретариата на 
Съвета на ЕС, така и на т.нар. право от Шенген. 

Към Договора от Амстердам беше приложен 
Протокол за определяне на условията за това 
интегриране, който влезе в сила заедно с новия 
договор на 1 май 1999 г. Тази интеграция беше 
свързана с важни промени в начина, по който 
държавите от Шенгенското пространство си съ-
трудничат: значимо разглеждане от Европейския 
парламент и от Съда на Европейските общности. 
Освен това тя спомогна за постигане на целта за 
свободно движение на хора, залегнала в Единния 
европейски акт от 1986 г. Считано от 1 януари 
2005 г. шенгенските правила относно границите и 
свободното движение се изготвят и променят 
едновременно от Парламента и Съвета чрез т. 
нар. процедура на съвместно вземане на решение. 
Влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 де-
кември 2009 г. доведе до някои допълнителни 
структурни промени в политиките на ЕС в об-
ластта на правосъдието и вътрешните работи и в 
резултат от това – на правото от Шенген. 
Договорът от Лисабон подпомага действията 

на европейско равнище, по-специално в областта 
на правосъдието, свободата и сигурността. Благо-
дарение на разширяването на процедурата на 
съвместно приемане на решение, при която Евро-
пейският парламент и Съветът, гласувайки с 
квалифицирано мнозинство, вземат решение по 
дадено предложение на Европейската комисия. 
Съвместното вземане на решение се отнася, с 
някои изключения, до шенгенските правила, 
включително полицейско и съдебно сътрудниче-
ство по наказателноправни въпроси. Някои от 
изключенията са свързани с разпоредби относно 
паспортите, личните карти и разрешенията за 
пребиваване (член 77, параграф 3, от ДФЕС) и с 
установяването на Европейска прокуратура на 
основата на Евроюст (член 86, параграф 1, от 
ДФЕС). 

 
Законодателство на Европейския съюз 
Значимите правни текстове, които съставляват 

част от свързаното с Шенген законодателство, 
включват: 

• Кодекс на шенгенските граници (Регламент 
(ЕО) No 562/2006 за създаване на Кодекс на 
Общността за режима на движение на лица през 
границите). Този регламент по-конкретно набляга 
на премахването на граничния контрол на вът-
решните граници и хармонизира допълнително 
правилата за пресичане на външни граници и 
необходимите условия за влизане с цел кратко-
срочно пребиваване на граждани на трети държа-
ви. Той отменя съответните части на Конвенция-
та за прилагане на Споразумението от Шенген.  

• Визов кодекс (Регламент (ЕО) No 810/2009): 
в сила от 5 април 2010 г. като определя проце-
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дурите и условията за издаване на „визи за крат-
косрочно пребиваване“ и „летищни транзитни 
визи“. Той също така постановява списъците на 
трети държави, чиито граждани трябва да прите-
жават „летищни транзитни визи“, когато пре-
минават през международна транзитна зона на 
летища, намиращи се на територията на държа-
вите членки. 

• Списък на трети страни, чиито граждани 
трябва да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите членки, както и 
тези, чиито граждани са освободени от това 
изискване (Регламент (ЕО) No 539/2001). 

• Единен формат за визи (Регламент (ЕО) No 
1683/95): въвежда „шенгенския единен формат за 
визи“ в рамката на ЕС. Сега той се прилага за 
всички държави – членки на ЕС и за всички 
асоциирани към Шенген държави. От неговия 
първоначален замисъл през 1993 г. той е изменян 
двукратно, за да се интегрира снимка на прите-
жателя и нови характеристики за сигурност. 
„Шенгенска виза“ е израз, който означава виза, 
валидна за пътуване във всички шенгенски 
държави.  

• Документ за улеснен транзит (FTD) и доку-
мент за улеснен транзит с влак (FRTD): използват 
се, когато гражданин на трета страна трябва за-
дължително да прекоси територията на една или 
на няколко държави членки, за да се придвижва 
между две части на своята собствена страна, 
които не граничат географски. Този регламент се 
занимава по-специално с транзита от основната 
част на Русия до Калининградска област (Регла-
мент (ЕО) No 693/2003). 

• Правила за местния граничен трафик (Регла-
мент (ЕО) No 1931/2006): държавите членки имат 
право да сключват двустранни споразумения със 
свои съседи в рамките на регламента, на чиято 
основа те могат да извършат дерогация от общите 
правила за гранични проверки на хора, живеещи 
в граничната зона, за да се предотврати създа-
ването на бариери за търговията, социалния и 
културен обмен или регионалното сътрудни-
чество. 

• Визова информационна система (Регламент 
(ЕО) No 767/2008): използва се за обмен на данни 
между държави членки относно визите за крат-
косрочно пребиваване. 

 
Шенгенската информационна система 

(ШИС и ШИС II) 
Шенгенската информационна система (ШИС) 

стои в основата на шенгенския механизъм. Тя 
позволява на органите на националния граничен 
контрол, полицейските и митническите власти, 
отговарящи за проверките, които се извършват в 

рамките на Шенгенското пространство, да коор-
динират и обменят информация: за издирвани и 
изчезнали хора, за откраднати превозни средства/ 
документи. Обменът на информация се извършва 
посредством обща мрежа и чрез автоматизирана 
процедура на търсене. Така че ШИС компенсира 
премахването на вътрешния граничен контрол и 
дава възможност за свободно движение на хора в 
рамките на Шенгенското пространство. На 29 май 
2001 г. Съветът реши, че ще се разработи второ 
поколение Шенгенска информационна система 
(ШИС II), която да замени ШИС. ШИС II ще се 
възползва от последните разработки в областта на 
ИТ, което ще позволи все повече държави участ-
нички и други потребители да съхраняват и спо-
делят нови категории данни, както и използ-
ването и съхранението на изображения и био-
метрия. 
ШИС се състои от централна система 

(Ц.ШИС) в Страсбург и системи с национални 
данни (Н.ШИС), свързани с нея, във всяка от 
държавите членки. Системите се използват за 
въвеждане на данни и извършване на справки. В 
Н.ШИС се съдържа регистър с данни („нацио-
нално копие“), включващо пълно или частично 
копие на базата данни ШИС. Националната 
Н.ШИС (чрез „националното копие“) ще предо-
стави на компетентните власти и органи достъп, 
чрез автоматизирано търсене, до сигнали, касае-
щи издирвани/контролирани лица или вещи, с 
цел изпълнение на специфичните задачи в об-
ластта на граничния контрол, издаването на визи, 
разрешения за пребиваване, свидетелства за 
управление на МПС, митническия режим, поли-
цейските и съдебните дейности, както и за защита 
на обществения ред и националната и европейска 
сигурност. 

 
Области на проверки 
Съветът на ЕС трябва да реши дали България е 

готова да прилага в пълна степен Шенгенското 
законодателство след серия от проверки. Провер-
ките по Шенген се провеждат в областите грани-
ци (сухопътни, въздушни и морски), полицейско 
сътрудничество, опазване на личните данни, визи, 
Шенгенска информационна система (ШИС). 
Като първа стъпка в проверката за изпълне-

нието на Шенгенските критерии, по време на 
френското председателство на ЕС (2008 г.), на 
България и Румъния е връчен въпросник с въпро-
си от различни области (вкл. “Издаване на визи” 
от компетентността на МВнР). Отговорите са 
били предмет на обсъждане в Работна група 
“Оценка по Шенген” в Съвета на ЕС. Проверките 
за България и Румъния се извършват едновре-
менно. До момента са извършени проверки в 
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областите “Полицейско сътрудничество” (март 
2009 г., водещо ведомство – МВР), “Защита на 
личните данни” (април 2009 г., водещи ведомства 
– МВР и Комисията за защита на личните данни), 
“Морски граници”, “Въздушни граници” и “Изда-
ване на визи”(3–11 юни 2009 г., водещо ведом-
ство – МВнР). 
Проверките в област „Визи” са извършени в 

две консулски служби на България (в Молдова и 
Турция) от екип от експерти, представители на 
държавите – членки на Шенген, на Генералния 
секретариат на ЕС и на Европейската комисия.  
На заседанието на Работна група „Оценка по 
Шенген” към Съвета на ЕС на 7 октомври 2009 г. 
докладите за оценката на България в област 
„Визи” са приети. Има положителна оценка и 
заключенията въз основа на осъществените про-
верки и събраната информация са, че България е в 
състояние да прилага Шенгенското законодател-
ство в пълна степен в близко бъдеще. В Шенген-
ската проверка в област “Защита на личните 
данни” е включен специален панел “Защита на 
личните данни при издаването на визи”, в който 
МВнР прави своя презентация, получила добра 
оценка в доклада на оценъчния екип. 
Важна област на проверка е и Шенгенската 

информационна система (ШИС) – обща база 
данни, създадена и използвана от всички държави 
– членки на Шенгенското пространство. С 
Решение 2007/533 на Съвета на ЕС е създадена 
Шенгенска информационна система от второ 
поколение (ШИС ІІ). ШИС ІІ представлява осно-
вен инструмент за прилагане на разпоредбите на 
достиженията на правото от Шенген, включено в 
рамките на Европейския съюз. Системата, опери-
раща към момента – ШИС, не е създадена да 
поеме повече от 15 страни, затова се налага ней-
ната смяна с ШИС от второ поколение. Целта на 
ШИС-II е да обезпечи висока степен на сигурност 
в рамките на пространството на свобода, сигур-
ност и правосъдие на Европейския съюз. 
На заседание на Съвета “Правосъдие и вът-

решни работи”, проведен в Люксембург на 4/5 
юни 2009 г., България (заедно с Румъния) декла-
рира намерението си да се присъедини към 
ШИС1+ чрез SISone4ALL, като едновременно с 
това продължи паралелно да развива национал-
ната си Шенгенска информационна система, за да 
бъде готова за мигрирането от ШИС1+ към 
ШИСІІ заедно с останалите мигриращи държави 
членки. В тази връзка Португалия ще предостави 
безвъзмездно на България софтуерния продукт 
SISone4all, чрез който да се интегрираме към сега 
работещата ШИС 1+. Чешката република ще 
подпомага България, като изпълнява ролята на 
т.нар. „страна треньор” чрез оказване на цялостно 

съдействие по правните, техническите и органи-
зационните аспекти в процеса на присъединяване 
на Р България към ШИС чрез проекта SISone4all. 
За да бъдат успешно извършени необходимите 

промени в областите на проверки, ЕС отпуска 
финансова помощ (т.нар. Инструмент Шенген, 
създаден в съответствие с чл. 35 от Споразуме-
нието от Шенген) на новите страни членки. През 
2007 г. Министерският съвет приема Постановле-
ние № 84/17.04.2007 г. за определяне на реда за 
управление и наблюдение на инструмента за 
подобряване на бюджетните парични потоци и за 
подпомагане на изпълнението на Шенгенското 
споразумение. Съгласно чл. 2, ал. 1, от Постанов-
лението, помощта, предоставена от ЕС по Ин-
струмент Шенген (Schengen Facility) на осно-
вание чл. 32 от Договора за присъединяване на 
България и Румъния към ЕС, се разходва в съот-
ветствие с целите и приоритетите, определени в 
Националната индикативна програма, одобрена 
за периода 2007–2009 г. и в Годишните индика-
тивни програми. Националната индикативна про-
грама и Годишните индикативни програми 
включват дейности, отнасящи се до инвестиции, 
свързани с оборудване; инвестиции, свързани с 
изграждане и поддържане на ШИС; инвестиции, 
свързани с оптимизиране и модернизация на 
обекти в граничната зона, предназначени за 
осигуряване сигурността на границите; обучения 
за повишаване на квалификацията и др. С Поста-
новлението се създава и Комитет за управление, 
наблюдение и контрол на Инструмента Шенген, 
който е и управляващ орган по Националната 
индикативна програма. Председател на Комитета 
е министърът на вътрешните работи, а членове са 
заместник-министърът на финансите, отговарящ 
за управлението на средствата от ЕС, заместник-
министърът на външните работи, отговарящ за 
консулската и визовата дейност и заместник-
министърът на вътрешните работи, отговарящ за 
взаимодействието със структурите на ЕС. 

 
Предложения 
С влизането си в ЕС България носи отговор-

ност за охраната на 1647 км от външната граница 
на ЕС, с 11 гранични пункта на сухопътната гра-
ница, 11 пристанища и 5 летища. 
С влизането в Шенгенското пространство 

значението и отговорността на България ще се 
засили, тъй като влизането на територията на 
страната ще означава свободен достъп на прид-
вижване до всяка точка от страна в Шенгенското 
споразумение. 
България става външна граница на Съюза 

спрямо няколко ключови региона: Западните 
Балкани, Турция, Черноморската зона, вклю-
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чително Русия. Ограничителните елементи на 
Шенген са създадени да предпазват европейските 
граждани от нелегална имиграция и организирана 
престъпност от трети страни, а Балканите и 
Черноморската зона се считат едновременно като 
основен източник и транзитна зона за нелегални 
имигранти и криминални заплахи в посока изток–
запад. Политиката на България спрямо страните 
от Западните Балкани трябва да бъде насочена 
към повишаване на статуса на тези страни спрямо 
ЕС. На първо място те трябва да се подпомогнат 
по отношение изпълнението на реформите за 
членство в ЕС като цяло и в частност да им се 
предостави техническа и експертно-консултатив-
на помощ за изпълнение на изискванията за 
безвизово пътуване. 
Успоредно с процеса на оценка по Шенген в 

следващите години предстоят да се реализират и 
множество проекти както в областта на гранич-
ния контрол и управлението на миграционните 
потоци, така и в областта на визовата политика.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специално внимание следва да се отделя на 
предстоящото изграждане на техническата ин-
фраструктура за включване към ШИС-ІІ (SIS II), 
на Националната визова система и на национал-
ния интерфейс за връзка с Визовата информа-
ционна система на ЕС – VIS, както и на мрежата 
за консултиране на визи VISION. 
С оглед на обучението и повишаването на 

квалификацията на служители на държавната 
администрация е задължително да продължи про-
веждането на „Курс по консулска дипломация”, 
организиран съвместно от Дипломатическия ин-
ститут и дирекция „Консулски отношения” на 
МВнР, както и Специализираното обучение за 
задгранични представители на Министерство на 
вътрешните работи. Тези обучения включват за-
познаване с основните международни и нацио-
нално-правни документи, информиране за ця-
лостната визова практика, включително пробле-
мите за бежанците и миграцията. 
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The article examines the admissibility of 
self-defense in the protection of certain civil 
rights.Discusses the possibility of such a defense 
and situations where it would be authorized. 
Justifies the thesis that such a possibility exists, 
when the infringement of the particular civil law 
is through an act, punishable under the Penal 
Code. Also analyzes the possibility of defense in 
"attack" with magic. 

 
НЯКОИ ГРАЖДАНСКОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДЕЯНИЕТО, ИЗВЪРШЕНО  

ПРИ УСЛОВИЯТА НА НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА 
 
 
Герман Германов 

 
 

 
Защитата на правата и свободите на гражда-

ните е задължение на държавата. Понякога обаче, 
при наличие на действителна опасност някое 
наше право да бъде нарушено, сложната уредба 
на държавна защита прави невъзможно използва-
нето £ в момента. За да не остане незащитено, 
законодателството предвижда т.нар. „законна 
защита”1.Тя се различава от съдебната, защото не 
се извършва от държавата, а от носителя на 
застрашеното право. По изключение държавата 
може да оправомощи определени лица да 
защитават чужди права, например охранителите 
по ЗЧОД. Може да се даде възможност частните 
лица сами да защитават и осъществяват своите 
права. По отношение на защитата ние обикновено 
сме изправени пред някое от изключващите 
обществената опасност и противоправността об-
стоятелства, най-често пред неизбежна отбрана, 
по- рядко крайна необходимост, но доколкото 
това се осъществява от частни лица, се намираме 
пред т.нар. „самопомощ”. Тази правна конструк-
ция е позната в нашето право с много ограничен 
размер и съдържание. Някои от цивилистите ни2 
приемат, че „гражданското право изобщо не 
допуска” такъв способ за защита, а правата след-
ва да се осъществяват и защитават чрез сезиране 
на компетентните за това държавни органи. 
Други3 – че неизбежна отбрана за защита на 
граждански права би следвало да се допуска при 
изрично предвидени в закона изключения, какви-
то обаче в нашето обективно право нямало.  

Нашето становище не съвпада изцяло с горе-
посочените. Самопомощта е близка по съдържа-
ние до неизбежната отбрана. Съществуват об-
стоятелства, при които е идентична, защото чрез 
неизбежна отбрана се защитават определени 
граждански права. Безспорно гражданската, в 
широкия смисъл на думата, противоправност, 
може да е една от предпоставките на неизбежна 

                                                 
1 Торбов, Ц. История и теория на правото. София, 1992,              
с. 431. 
2 Василев, В. Неизбежна отбрана. Лекции за следдипломна 
квалификация на юристи. София, 1977. с. 89. 
3 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част, дял 1,              
с. 199–200. 

отбрана. При положение че се разреши винаги и 
навсякъде, ще се легитимира самоуправството, 
което е престъпление според чл. 323 НК. Поня-
кога обаче нарушаването на някакво гражданско 
право нарушава и повелителна норма на закона 
от областта на наказателното или администра-
тивното право. Такава хипотеза създава за субек-
та на защита положение на неизбежна отбрана, 
„отключва” възможността застрашеното благо да 
бъде бранено по правилата на този институт. 
Пример за това са възможни хипотези при 
„правото на задържане” по чл. 72, ал. 3, ЗС и           
чл. 91 ЗЗД, както и по чл. 315 ТЗ. Когато подоб-
ренията са върху движима вещ и кредиторът 
законосъобразно се позове на право на задържане 
до заплащането им, считаме, че освен по граж-
данскоправен път би могъл да брани фактиче-
ската власт върху вещта и чрез неизбежна от-
брана. Това е така, защото нападателят, ако е 
трето лице, ще извърши кражба по см. на чл. 194 
и следващите от НК, грабеж по чл. 198 НК или 
някакво друго престъпление. Подобен е случаят 
при учреден обикновен залог по чл. 156 ЗЗД, 
където третото лице-нападател, ще осъществи 
състав на престъпление против собствеността. 
При положение че нападателят е собственикът на 
вещта, то кредиторът с право на задържане или 
заложният кредитор отново ще могат да се 
ползват от разпоредбите на неизбежната отбрана, 
защото нападателят ще осъществи състава на чл. 
323 НК – самоуправство или особеното деяние по 
чл.216, ал. 2, НК. Заложният кредитор по ЗОЗ 
може да брани вещите, предмет на залога, от 
нападение на трети лица на общо основание, а от 
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собственика – при осъществяване на деяние от 
същия по чл. 216, ал. 2, НК (унищожаване и 
повреждане на заложената вещ). Кредиторът с 
право на задържане върху недвижим имот също 
може да се брани  срещу всеки чрез неизбежна 
отбрана. Тук третите лица могат да осъществяват 
разнообразни състави от специалната част на НК, 
а собственикът – отново чл. 323 НК или чл. 216, 
ал. 2, НК. Владението по чл. 68 и сл. ЗС, а дори и 
обикновеното държане на една вещ също попадат 
в обхвата на неизбежната отбрана. В тази хипо-
теза вещта може да се брани срещу всеки опит за 
незаконно присвояване. И тук това е така, защото 
с деянието си нападателят ще реализира състав от 
особената част на НК – например кражба по чл. 
194 и сл. от НК, грабеж по чл. 198 НК, ако вещта 
е движима, самоуправство при недвижимост или 
някое друго деяние. Влогоприемателят по чл. 250 
ЗЗД и по специалните закони има същите права 
по изложените съображения. 

Разбира се, нашето изброяване е само приме-
рно. Възможни са още множество хипотези – 
защита на вещ от нападение, изразяващо се в 
унищожаване или повреждане (чл. 216 от НК), 
палеж (чл. 330 и сл. от НК), наводняване (чл. 334, 
335 от НК) и пр. Всички те обаче потвърждават 
становището ни, че защитата на граждански 
права по правилата на неизбежната отбрана е 
допустимо, когато нарушаването им е свързано с 
някаква промяна на вече съществуващо фактиче-
ско положение и/или други правни норми от 
сферата на наказателното или поне администра-
тивното право. 

Все пак е необходимо да уточним, че за да се 
извърши от кредитора правомерно деяние при 
неизбежна отбрана, е задължително да са налице 
и всички други изискуеми от закона предпо-
ставки , визирани в чл.12 от НК. 

В практиката често се задава въпросът: Допу-
стима ли е неизбежна отбрана при неизпълнение 
на договор? В теорията4 има становище, че такива 
хипотези, макар и изолирани, са възможни. 
Привежда се пример за шофьор на такси, страна 
по договор за превоз, който отказва да откара 
родилка или болен до болница. Приема се, че 
шофьорът осъществява пасивно нападение чрез 
бездействие, срещу което е допустима неизбежна 
отбрана. Изводът е правилен, но не по визираните 
съображения. Нападението се обуславя не от 
неизпълнението на договора за превоз, а от про-
тиворечието на поведението на водача с чл. 139 
НК чрез осъществевяване на деянието „злепо-
ставяне”, т.е. отново е налично нарушение на 

                                                 
4 Василев, Н. Цит. съч., с. 32. 

норма извън гражданскоправните, което е в 
синхрон с гореизложеното.  

В последните години се задава и въпросът: 
Допустима ли е неизбежна отбрана срещу магия? 
Ако приемем, че тя е умение за създаване на 
желаните ефекти и контролиране на събитията с 
помощта на действия, ритуали и церемониали, 
оказващи влияние върху естествените и свръх-
естествените сили, и към момента няма научни 
доказателства за съществуването £, обичайно 
става въпрос за обикновено шарлатанство и има 
множество недобросъвестни лица, които по 
измамен начин реализират незаконни приходи.  

Повечето от практикуващите юристи са въз-
питани на идеологическата основа на диалек-
тическия материализъм и за тях този въпрос е 
странен , безпредметен и безсмислен. Науката 
отрича съществуването на такива явления. БПЦ 
също отрича съществуването на магии, но по 
църквите се четат Киприянови и други молитви 
против магии.  

Тези суеверия са силно разпространени сред 
мюсюлманското и ромското малцинство. В по-
следните години се появиха образовани хора, 
които също вярват в съществуване на вещерство, 
магьосници и пр. Необходимо е да вземем пред-
вид, че за тези, които вярват в нея, магията може 
да породи реални, обикновено неблагоприятни 
резултати. Това твърдение е плод на научни из-
следвания. Има документирани случаи в Африка 
и Индонезия например, когато след „смъртна 
магия ” на шамана, обектът (омагьосаният) започ-
ва да линее и умира до дни. 

Все пак при поставен въпрос е редно да се 
даде обоснован отговор. За да се прецени казусът 
от юридическа страна трябва да се съобразят 
законовите изисквания. На първо място – за да се 
създаде „състояние на неизбежна отбрана” е 
необходимо едно непосредствено противоправно 
нападение. Потенциалният субект на защита не 
може да знае със сигурност дали нападението е 
непосредствено, което практически означава, че 
този елемент не е налице. Нападението трябва да 
е противоправно, което означава – да противо-
речи на повелителна норма на закона. В нашето 
право няма закон, който да забранява осъществя-
ването на магии или да задължава гражданите да 
не извършват такива, следователно и тази пред-
поставка не е налице. Обектът на защита е 
неопределяем и по-важно, практически е нена-
личен, т.е. всички предпоставки на неизбежната 
отбрана отсъстват, от което следва , че тук тя 
категорично е недопустима. При евентуалното £ 
осъществяване, според нас, ще сме изправени 
пред хипотезата на „мнимата ”неизбежна отбра-
на, която вече разгледахме и случаят ще се 
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разреши по изложените правила, освен ако субек-
тът на защита е действал злонамерено. 

Има условия, при които неизбежната отбрана 
все пак ще бъде допустима. Възможно е при 
осъществяване на магическите ритуали „напада-
телят” да извърши деяние, осъществяващо нака-
зуем състав, например хулиганство, без значение 
дали съставлява административно нарушение по 
УБДХ или престъпление по чл. 325 НК. В този 
случай нападнатият или всяко трето лице имат 
право на неизбежна отбрана на общо основание. 
Възможно е магиите да се осъществят чрез порой 
от думи, включващи оскърбления. Тук случаят 
ще се реши по правилата за приложение  на 
неизбежна отбрана при обиди и закани.5,6 
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5 В тази връзка можем да споделим един случай отпреди 
няколко месеца. Преди известно време уважаван и съвсем 
нормален гражданин констатира, че е обект на магьосни-
чески ритуали, насочени против него. Предполага, че са 
инциирани от негова позната. Пред вратата на апартамента 
му и на балкона се подхвърлят ежедневно нечистотии 
(животински екскременти, кости, сапуни с косми, пръст и 
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The current report presents the results of 
corporate crime offenders documental research 
in Bulgaria. The specific in generalized portrait 
of corporate criminal and differentiation by 
economic crime offenders, points to the need for 
specific measures to corporate crime prevention.  
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1. Лица, които могат да извършват 

корпоративни престъпления 
Корпоративната престъпност е специфично со-

циално явление, представящо съвкупността от 
неконвенционален вид престъпления, извършва-
ни от физически лица, действащи от името и за 
сметка на корпорации.  
Въпросът с извършителите на корпоративни 

престъпления в криминологичната литература се 
поставя на няколко нива.  
На първо място, собствениците на капитала 

нарушават законите, приемайки управленски 
решения в интерес на корпорацията. Например в 
резултат на решение за намаляване на капитала 
или преобразуване, чрез разделяне и отделяне, 
могат да бъдат умишлено увредени интересите на 
кредиторите на корпорацията. 
Другият и най-често срещан вариант е в съот-

ветствие с дефиницията на Р. Крамер, според 
която се касае за „криминални действия, които са 
резултат от умишлени решения или небрежност 
на хора, които заемат структурни позиции в 
организацията – корпоративни изпълнители или 
мениджъри” [15, 18]. 
На трето място, някои автори разглеждат и 

самата корпорация-юридическо лице като извър-
шител на корпоративни престъпления. Това личи 
от дефиницията на М. Клинард за корпоративната 
престъпност, като „нарушения, извършвани от 
корпоративни служители за тяхната корпорация и 
нарушения от самата корпорация” [11, 189], както 
и от тезата на Дж. Брайтуйт, че „наред с персо-
налния компонент”, корпоративното престъпле-
ние може да се разглежда и като „поведение на 
корпорация” [10, 6].  
Такъв подход е характерен за системата на 

общото право (англ.: common law), където е 
въведена корпоративната наказателна отговор-
ност и се приема, че юридическото лице също 
проявява вина и това е вината на формиращите и 
изразяващи волята му негови служители [17, 
156]. 
В САЩ е широко застъпен подход, според 

който съществува корпоративна „mens rea” (лат.) 
– guilty mind (англ.), (виновно отношение) за кор-
поративните практики и дейности. Аргументът е, 

че в много случаи  същността на нарушението е 
не виновността на някое отделно лице, а небреж-
ността, която е проявила корпорацията за раз-
витие на организационната си структура с цел 
превенция на индивидуалните нарушения [12, 
126]. „Приема се за достатъчно служителят или 
работникът да е действал или бездействал в това 
свое качество, за да обоснове наказателна отго-
ворност на юридическото лице” [1, 343–344], 
следователно отговорността се ангажира не само 
и единствено от деянията на високопоставените 
служители, но и от тези на останалите работници 
и служители. 
Във Великобритания корпорацията носи отго-

ворност, когато се установи, че извършителят 
„представлява волята на компанията във връзка 
със съответната дейност” [13, 310], а в Австралия 
е възприета корпоративната наказателна отговор-
ност на служителите на корпорацията. Р. Томасик 
посочва, че „лишаването от свобода, разбира се, е 
невъзможно за една корпорация, но то може да 
бъде приложено към длъжностните лица или 
агентите на корпорацията, които са нарушили 
разпоредбите на наказателното законодателство в 
интерес на/или във връзка с корпорацията”[19, 2]. 
Идеята за корпоративната наказателна отго-

ворност е възприета и сред държавите от конти-
ненталната правна система, като Холандия, 
Дания, Швейцария [19, 1493–1494], а „съгласно 
наказателния кодекс на Финландия корпорацията 
може да бъде наказана с корпоративна глоба, ако 
лице от учредителния £ орган или мениджър или 
лице, което има власт да взема решения, е из-
вършило престъпление или е допуснало да се 
извърши такова, или е допуснало небрежност по 
отношение операциите на корпорацията, което е 
довело до извършване на престъпление” [18, 335]. 
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В наказателния кодекс на Франция е изрично 
предвидено, че наказания могат да бъдат налага-
ни и на юридически лица [1, 339]. 
Проблемът за корпорацията като извършител 

на престъпления не е възприет в българското на-
казателно законодателство, където основен е 
принципът на личната наказателна отговорност. 
Още през 1945 г. Н. Долапчиев посочва, че „юри-
дическото лице не може да върши само деяния, а 
още по-малко виновни. Защото юридическото 
лице, ако и да притежава известна правоспособ-
ност, нему липсва собствена воля и затова дее-
способността, даже и по гражданското право 
принадлежи непосредствено на органите на 
юридическото лице, а не на самото него” [5, 137]. 
В този смисъл, според И. Ненов, „не може да 
бъде субект на престъпление или на наказателна 
отговорност юридическата личност – държавното 
учреждание, предприятие, обществена организа-
ция или друг колектив от граждани. Когато при 
тяхното функциониране бъдат засегнати общест-
вени или лични интереси, наказателна отговор-
ност носи онова физическо лице, което, действай-
ки като орган на колектива, със собственото си 
деяние е осъществило състава на предвидено в 
закона престъпление” [7, 164], а според В. 
Каракашев „нашето наказателно право не призна-
ва колективната наказателна отговорност, нито 
юридическата личност (дружество, предприятие, 
институт) за субект на престъпление” [6, 36]. 
Съществуват обаче и други схващания, според 

които наказателната отговорност на юридически-
те лица може да бъде възприета и в България. А. 
Гиргинов застъпва тезата, че правната уредба на 
корпоративната наказателна отговорност може да 
бъде заимствана и в нашето законодателство, 
„стига, разбира се, да бъде признато самото „пра-
во на съществуване” на корпоративната наказа-
телна отговорност” [1, 352]. Авторът счита, че 
при евентуалното въвеждане на института е 
удачен английският модел на личната отговор-
ност, при който „отговорността няма да е за 
чуждо, а само за свое собствено деяние, щом тя 
ще се обосновава от поведението на онези, които 
от името и за сметка на юридическото лице 
формират и изразяват волята му” [1, 365]. Р. 
Димитрова посочва основните аргументи за въ-
веждане на корпоративната наказателна отговор-
ност от редица европейски държави, като се 
позовава и на Препоръка (88)/18 на СЕ [4, 86–89]. 
Според нея, „доколкото за нашата правна система 
е традиционен принципът за личната наказателна 
отговорност, и за да се избегнат противоречия с 
него, отговорността на юридическите лица за пре-
стъпления може да бъде уредена в отделен спе-

циален закон, подобно на Словения, Полша, 
Унгария и др.” [4, 351–353]. 
В България превантивно въздействие по отно-

шение на корпоративните престъпления може да 
бъде постигнато и без въвеждане на корпора-
тивна наказателна отговорност, защото: 

– административноправните норми предоста-
вят достатъчно възможности за санкциониране на 
юридическите лица за техните противоправни 
деяния. Така например глобата на юридическо 
лице е предвидена като административнонаказа-
телна санкция в специалната разпоредба на            
чл. 83а ЗАНН и в редица данъчни и други закони 
и като такава съдържа превантивен ефект;   

– налице са възможности за санкциониране на 
юридическите лица чрез разпоредбите на чл. 49 
ЗЗД [2, 92], като в този смисъл М. Гунева раз-
глежда хипотезите на деликтната отговорност по 
ЗЗД, административнонаказателната отговорност 
по чл. 83а ЗАНН и механизма по Закона за отне-
мане в полза на държавата на незаконно при-
добито имущество [3, 107]; 

– за осъществяване на ранна превенция на 
корпоративната престъпност е необходимо преди 
всичко административно регулиране и контрол, 
тъй като „корпоративните наказания нямат за цел 
да окажат превантивно въздействие в традицион-
ния смисъл, а по-скоро наблюдение, ръководство 
и последваща превенция и дори да се приеме, че 
корпоративната отговорност може да осъществи 
превантивна функция, други механизми могат да 
бъдат по-ефективни” [14, 250–251]; 

– налице е икономически ефект за обществото 
от прилагането на административнонаказателна 
отговорност пред евентуалната наказателна отго-
ворност за юридически лица, защото „предимство 
при този вид отговорност е бързината и облек-
чените процедури в сравнение с тежкия и скъп 
наказателен процес” [3, 106]. 
С оглед спецификата на корпоративната пре-

стъпност и съществуващото законодателство в 
България, извършители на корпоративни пре-
стъпления могат да бъдат: 

1) собственици на капитала – съдружници или 
акционери, които вземат основни управленски 
решения във връзка с дейността на корпорацията. 
Липсата на предвидена от законодателя наказа-
телна отговорност по отношение на тази кате-
гория лица не изключва тяхното реално участие в 
извършването на корпоративни престъпления; 

2) управители, изпълнителни директори или 
оперативни изпълнители, действащи от името и 
за сметка на корпорацията. 
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2. Профил на извършителите на корпора-
тивни престъпления в България 
При изясняване профила на извършителите на 

корпоративни престъпления в България от значе-
ние е обостоятелството, че те не могат да бъдат 
отграничени от общата съвкупност на извърши-
телите на икономически престъпления на база на 
статистиката. Данни за техния профил бяха по-
черпени от проведено документно проучване на 
НОХД в окръжните съдилища на страната и в 
районните съдилища в съответните областни 
центрове.  
По отношение на възрастовата специфика се 

установява, че преобладават извършителите от 
възрастовите групи над 31 г. и особено възра-
стовата група от 41 до 50 г., следователно извър-
шителите на корпоративни престъпления са хора, 
достигнали лична и социална зрялост.  
На следващо място, всички установени извър-

шители на корпоративни престъпления са образо-
вани, като 87,7 % тях са с висок образователен 
ценз. Особено показателна е тази характеристика 
при престъпления като избягване установяването 
и плащането на данъчни задължения в особено 
големи размери (напр. НОХД № 963/2008 г. по 
описа на Окръжен съд – Варна). Тя се открива и  
при представяне на неверни сведения за получа-
ване на средства от фондове, принадлежащи на 
ЕС или предоставени от ЕС на българската дър-
жава (напр. НОХД № 2190/2011 г. по описа на 
Софийски градски съд). Както посочва Е. У. 
Савона, „измамата срещу финансовите интереси 
на Европейската общност се извършва от профе-
сионалисти в легитимната индустрия във връзка с 
техния бизнес” [16, 179]. 
Тази специфика се потвърждава и при едни от 

най-тежките установени случаи на корпоративни 
престъпления, наред с данъчните, а именно: из-
мама в особено големи размери от строителна 
фирма (НОХД № 595/2012 г. по описа на Районен 
съд – Кърджали) и пране на пари чрез използване 
на търговски дружества с корпоративно устрой-
ство (НОХД № 3693/2009 г. по описа на Софий-
ски градски съд). Именно при тези интелектуални 
по своя характер престъпления извършителите са 
с висше образование, висока професионална 
квалификация и опит.  
С оглед други социално-демографски особено-

сти на извършителите на корпоративни престъп-
ления, от изследването се установява, че те са 
преобладаващо: мъже (89,2 %), българи по етни-
ческата принадлежност (97, 4 %), семейни (51 %), 
неосъждани (73,7 %), работещи (86,7 %). 
По заемана длъжност в корпорацията 88,6 % 

от извършителите са мениджъри (основно упра-
вители) на дружества, а 11,4 % – пълномощници. 

В заключение обобщеният портрет на корпо-
ративния престъпник в България може да бъде 
представен по следния начин: мъж в зряла въз-
раст, с високо образование, българин, предимно 
семеен, работещ като управител в еднолично 
дружество с ограничена отговорност, в повече-
то от случаите неосъждан и насочен към из-
вършване на престъпления с користна цел в 
интерес на корпорация. Той съответства на един 
от характерните типове извършители на престъп-
ления, свързани с усвояване на средства от евро-
фондове, посочен от Е. Трайкова, а именно: 
„управители или представители на фирми бене-
фициенти. Те често са хора с изграден авторитет 
и положение в обществото, а понякога и значими 
фигури на българския бизнес” [8, 85]. 
Посоченият портрет разкрива сходство с обоб-

щения портрет на престъпниците с „бели яки”, 
изследван от Уилър и колегите му в САЩ, а 
именно: „нарушителите с бели яки могат в по-
голяма степен от конвенционалните нарушители 
да имат образование от колеж,  да са бели мъже, 
да са възрастни, да имат работа, да извършват по-
малко нарушения, да започват по-късно крими-
налната си кариера” [20, 53]. 
Същевременно обобщеният портрет на корпо-

ративния престъпник разкрива специфика в срав-
нение с портрета на престъпника в сферата на 
икономиката като цяло в следните насоки: 

– по образователния си статус. От данните на 
полицейската статистика за извършителите на 
икономически престъпления се установява, че  
преобладаващата част от тях са неграмотни 
(53,9%). Висшистите съставляват едва 9,1 %.; 

– по трудовия си статус. Около 80 % от извър-
шителите на икономически престъпления са 
работещи, докато при корпоративните престъп-
ници този дял достига 86,7 %; 

– с оглед етническата принадлежност стати-
стическите данни показват, че българите състав-
ляват 80 % от извършителите на икономически 
престъпления, докато при корпоративните пре-
стъпници този дял достига 97,4 %. 
Следователно може да бъде направен изводът, 

че корпоративният престъпник се различава от 
извършителя на икономически престъпления по 
това, че преди всичко е високообразован и рабо-
тещ гражданин от български етнически произход. 
В допълнение това се основно мениджъри в 
корпорации, извършващи интелектуални пре-
стъпления, създаващи сериозни затруднения в 
тяхното разкриване и доказване. 
Изследването на извършителите на корпора-

тивни престъпления в България насочва към 
някои предложения с оглед осъществяване на 
превантивно въздействие, а именно: 
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1) усъвършенстване на санкционната политика 
посредством предвиждане на „мотивиращи” нака-
зания, като увеличаване размера на глобите в НК 
по съответните състави на престъпления и пред-
виждане на наказания, свързани с лишаване от 
право за упражняване на професия или дейност; 

2) засилване на взаимодействието между спе-
циализираните държавни органи, осъществяващи 
превенция и контрол над икономическата и 
съответно – корпоративната престъпност; 

3) осигуряване на необходимите условия за 
многоаспектна подготовка на специалистите, ра-
ботещи в сферата на противодействието на кор-
поративната престъпност. Поради спецификата 
на явлението и неговия интелектуален характер е 
необходим интердисциплинарен подход за оси-
гуряване на необходимите знания и умения в 
областта на икономиката и правото; 

4) специализация на органите от системата на 
МВР и съдебната власт посредством включването 
им в курсове, семинари, включително и обучения 
в чужбина, с оглед навлизане в дълбочина в 
проблемите на корпоративната престъпност и 
особеностите на извършителите на корпоративни 
престъпления; 

5) създаване на необходимите контакти с 
международни организации и университети в 
други държави, където проблемите на корпора-
тивната престъпност са отдавна познати и е на-
трупан дългогодишен опит в противодействието 
на този вид престъпност.  
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The present research is an attempt for the 
presenting of the possibilities for expression of 
will in different hypothesis from the side of the 
minor child and the underage child, both marked 
as “Non adult child” in two directions – at its 
fathering and in case of disputing of the 
fathering according to two family codex – of the 
Republic of Bulgaria and the Azerbaijan 
Republic.  
 

 
ЗА ВОЛЯТА НА НЕНАВЪРШИЛОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ ПРИ ПРИПОЗНАВАНЕТО МУ 

СПОРЕД СЕМЕЙНИТЕ КОДЕКСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И НА АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА 

 
 

Мария П. Петрова 
 

 
Съвременните законодателства включват все 

повече норми, предоставящи права на децата.  
В духа на правото на мнение на детето, участ-

вайки в административни и съдебни процедури, 
се предопредели и правото на ненавършилото 
пълнолетие дете да изразява воля, с което се 
признава особената му дееспособност в различни 
правни хипотези. При това има значение не само 
възрастта, но и психиката на детето, според които 
се прави преценка за степента на умствената му 
зрялост, както и за психическата годност то да 
формира собствена воля, за способността му да 
разбира свойството и значението на своите 
правни действия и да умее да ги ръководи.  
И независимо че в различните държави на 

детето е призната различна възраст, с навърш-
ването на която то има право на самостоятелна 
воля, налице е сближаване на законодателствата 
относно семейноправната дееспособност, в част-
ност – при припознаването на дете.   
Предмет на настоящото изследване е волята на 

ненавършилото пълнолетие дете1 при припозна-
ването му според два семейни кодекса – на 
Република България (СК на РБ) и на Азер-
байджанската република (СК на АР) . 
Според СК на РБ „Всеки родител може да 

припознае своето дете“, включително „и родител, 
навършил шестнадесет години“. 2 При това както 
пълнолетното лице, така и навършилото четири-
надесет години дете3 може самостоятелно да 
изрази волята си, когато е припознато от дадено 
лице-родител (майка или баща).  
Длъжностното лице по гражданското състоя-

ние е задължено да съобщи припознаването в 
седмодневен срок от извършването му не само на 
                                                 
1 Както в българското, така и в азербайджанското законо-
дателство са дадени легални определения за понятието 
„дете“ – това е всяко физическо лице до пълнолетието му, 
което се свързва с навършването на осемнадесетгодишна 
възраст. Срв. чл. 2, предл. 1 от Закона за лицата и семей-
ството на Република България (ЗЛС на РБ), чл. 2 от Закона за 
закрила на детето на Република България (ЗЗДет) и чл. 49, 
ал. 1 от СК на АР.  
2 Вж. чл. 64, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от СК на РБ. 
3 Според чл. 4 от ЗЛС на РБ „Лицата от 14 години до на-
вършване на 18-годишна възраст са непълнолетни“. 

другия родител, ако той е известен, както и на 
Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия 
адрес на детето, но и на самото дете, вклю-
чително ако то е пълнолетно или ако е навършило 
четиринадесет години.4 
Съобщаването на припознаването открива 

пътя не само за пълнолетното припознато за свое 
дете, но и за навършилото четиринадесетгодишна 
възраст припознато дете да изрази своята воля – 
мълчаливо или изрично. В случай, че то приема 
припознаването, не е необходимо да предприема 
каквито и да било правни действия. Волята му се 
изразява с мълчаливо приемане, не се изисква 
писмена или друга специална форма. По отно-
шение на него е достатъчно да изтече законоуста-
новеният седмодневен срок от съобщаването, 
стига да няма оспорване от страна на другия 
родител, за да се впише припозналият като роди-
тел в акта за раждане на детето5. Но ако непъл-
нолетният (или другият родител) оспори при-
познаването, то не може да се впише в акта за 
раждане, а припознаващият може да предяви иск 
за установяване на произход в тримесечен срок от 
получаване на съобщението за оспорването.6  
При всички случаи обаче непълнолетното дете 

има възможност да оспори припознаването в 
писмена форма – „с писмено заявление“ до 
длъжностното лице по гражданското състояние 
по настоящия адрес на детето, при това в зако-

                                                 
4 Вж. чл. 65, ал. 2 от СК на РБ. 
5 Вж. чл. 66, ал. 1, изр. 2 от СК на РБ. 
6 Вж. чл. 66, ал. 2 от СК на РБ. 
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ноустановения тримесечен срок от съобщението 
за припознаването.7 
Според СК на РБ правото да оспори припоз-

наването има не само непълнолетното, но и мало-
летното дете – когато към момента на припозна-
ването детето не е навършило четиринадесет-
годишна възраст.8 Единствената възможност е 
това право да се осъществи в едногодишен срок 
от навършване на пълнолетие или от узнаване на 
припознаването, ако узнаването е станало по-
късно, при това само по съдебен ред.9  
Малолетното дете обаче би могло да оспори 

припознаването си и преди да навърши четири-
надесетгодишна възраст, но не пряко, а косвено – 
чрез сезиране на Дирекция „Социално подпома-
гане“ или на прокурора, а който и да било от тях 
да оспори по съдебен ред припознаването.10  
Малолетното към момента на припознаването 

дете може да сезира посочените органи, изразя-
вайки волята си лично (ако вече е непълнолетно, 
но още не е достигнало пълнолетие), но волята му 
трябва да бъде съпроводена от волята на неговия 
законен представител – в случая: на другия 
родител, ако той е известен, или на попечителя, 
евентуално – на осиновителя.11  
Но ако при сезирането за оспорване на при-

познаването детето е все още малолетно, то няма 
право да изрази правно валидна воля. Затова 
вместо него може да изрази воля законният му 
представител – другият родител, ако той е изве-
стен, или настойникът му, евентуално – осино-
вителят му.12 
Съществуват също така и хипотези, при които 

малолетното към момента на припознаването му 
дете дори и след навършване на четиринадесет-
годишна възраст не може да изрази косвено воля 
за оспорване на припознаването (чрез сезиране на 
надлежните органи). Ако вече непълнолетното 
дете е поставено от съда под запрещение, то също 
няма да има право да изрази правно валидна воля. 
В такива случаи детето се приравнява към прав-
ното положение на малолетните и вместо него 
воля може да изрази неговият законен пред-
                                                 
7 Вж. чл. 66, ал. 1, изр. 1 и по аргумент от чл. 65, ал. 2 от СК 
на РБ.  
8 Вж. чл. 66, ал. 4, изр. 1 от СК на РБ. 
9 Срв. чл. 66, ал. 1, изр. 1 и чл. 66, ал. 4, изр. 1 от СК на РБ.  
10 Компетентни са Дирекция „Социално подпомагане” по 
настоящия адрес на детето или окръжния прокурор – по 
аргумент от чл. 66, ал. 5 от СК на РБ, съответно – по ар-
гумент от чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 104, т. 1, предл. 1 от 
Гражданския процесуален кодекс на Република България. 
11 В последната хипотеза осиновителят трябва да има ка-
чеството на „другия родител“, т.е. ако припознаващият е 
баща, осиновителят трябва да е майка, или обратното. 
12 Вж. препратка 8. 

ставител – другият родител, ако той е известен, 
или настойникът му, евентуално – осиновите-           
лят му.13 
По приблизително еднакъв ред е уредена 

възможността за изразяване на воля от ненавър-
шилото пълнолетие дете и според СК на АР.  
Кодексът на Азербайджанската република 

предвижда, че когато майката не е в брак, детето 
може да бъде припознато от бащата.14 В този 
случай припознаването се извършва чрез подава-
не от майката и бащата на детето на съвместно 
заявление пред длъжностното лице по граждан-
ското състояние („заявление в соответствующий 
орган исполнительной власти”).15  
СК на АР предвижда възможност за припоз-

наване и от страна на майката. Произходът от 
майката се вписва в акта за раждане на детето по 
нейно заявление, подадено до длъжностното лице 
по гражданското състояние.16 Не се изисква из-
рично изразяване на воля или съгласие на детето, 
нито съвместност на волята от двамата родители 
или други правни действия във връзка с това. 
Припознаването на непълнолетното дете се 

извършва само с негово съгласие, а когато то е 
поставено под запрещение – само със съгласието 
на неговия настойник или на длъжностното лице 
по гражданското състояние.17 
Малолетното дете не може да изрази съгласие 

в процедурата по припознаването, но на него му е 
призната принципната възможност да изрази 
мнение в административната процедура, в случай 
че е навършило десетгодишна възраст.18 За не-
спазването на тази принципна възможност обаче 
не са предвидени изрични правни последици, 
които да осуетят или опорочат провеждането и 
приключването £. 

                                                 
13 Вж. чл. 5, ал. 1, предл. 1 от ЗЛС на РБ. 
14 Вж. чл. 44, ал. 3 от СК на АР. 
15 Срв. чл. 64, ал. 1, изр. 1, във вр. с чл. 65 от СК на РБ, 
според който законов текст всеки родител може да при-
познае своето дете – и майката, и бащата – самостоятелно, с 
едностранно волеизявление, с чл. 44, ал. 4 от СК на АР, 
според който, в случай на смърт на майката, поставянето £ 
под запрещение, при невъзможност да се установи место-
нахождението £ или при лишаване от родителски права, е 
предвидено като изключение бащата самостоятелно да 
подаде заявление за припознаване на своето дете, но със 
съгласието на длъжностното лице по гражданското състоя-
ние, а при липса на такова съгласие – не е допустимо при-
познаване и произходът от бащата се установява по съдебен 
ред. 
16 Вж. чл. 46, ал. 2, предл. 1 от СК на АР. 
17 Вж. чл. 44, ал. 6 от СК на АР. 
18 Срв. чл. 52 от СК на АР, чл. 66, ал. 4 от СК на РБ и чл. 15 
от ЗЗДет на РБ. 
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Според СК на РБ19 е предвиден специален ред 
по оспорване на припознаването: малолетното 
към момента на припознаването дете може да 
оспори произхода си по съдебен ред – в едно-
годишен срок от навършване на пълнолетие. 
Според СК на АР20 е предвиден ред за оспорване 
въобще на произхода (майчинството и бащин-
ството): малолетното към момента на припозна-
ването дете може да оспори вписването на 
лицата, посочени за негови майка или баща в акта 
му за раждане, също по съдебен ред, след като 
навърши пълнолетие. Разликите се проявяват не 
само в характера на процедурите, но и в сроко-
вете – СК на РБ е предвидил преклузивен срок за 
оспорване на припознаването, докато по СК на 
АР няма никакво ограничение във времето. 
При така направения анализ могат да се из-

ведат няколко извода за възможността да се 
изрази воля от страна на ненавършилото пълно-
летие дете при припознаването му. 
Първият извод касае разграничението на 

детето по критерий възраст, а оттам – и диферен-
цирането на понятието „припознато дете“. В 
общия му смисъл на понятието „припознато дете“ 
може да бъде всяко лице, което е припознато без 
оглед на възрастта му и дееспособността му, т.е. 
дете по отношение на припозналото го лице. В 
по-тесния смисъл на понятието това може да бъде 
„малолетно“ или „непълнолетно“ дете, което 
общо сме обозначили като „ненавършило пълно-
летие“ дете. 
Вторият извод касае вида на процедурите, 

които според двата семейни кодекса – на РБ и на 
АР не са еднозначни, макар по съществото си да 
са почти аналогични. Разликите се проявяват в 
няколко насоки.  

1. В начина на изразяване на волята. Според 
СК на РБ непълнолетното към момента на 
припознаването му дете изразява едностранно 
волята си, с която приема или отхвърля напра-
веното по отношение на него припознаване.  
Приемането на припознаването се осъщест-

вява изрично или мълчаливо – в зависимост от 
волята на детето, както и от момента на изра-
зяването на тази воля – самостоятелно, съвместно 
със съгласието на законния представител или 
евентуално – чрез законния представител. Според 
СК на АР приемането на припознаването състав-
лява изразено съгласие и то е част от много-
странен акт, включващ едновременно три воле-
изявления – на припознаващия баща, на майката 
и на непълнолетното дете (а при поставения под 
запрещение непълнолетен – и на неговия законен 
                                                 
19 Вж. чл. 66, ал. 4, изр. 1 от СК на РБ. 
20 Вж. чл. 47, ал. 1 от СК на АР. 

представител или на съответния орган на изпъл-
нителната власт).  
И по двата изследвани кодекса оспорването на 

припознаването е едностранен изричен акт – 
едностранно волеизявление от страна на припоз-
натото дете. Когато детето е непълнолетно към 
момента на припознаването му, по българския 
кодекс то може да изрази волята си за оспорване 
самостоятелно, а по азербайджанския кодекс – 
чрез съгласие, като част от многостранен акт. 
Когато детето е малолетно към момента на 
припознаването, то може да изрази волята си едва 
след като навърши пълнолетие. 

2. В процедурата. При оспорването на припоз-
наването от страна на навършилото четиринаде-
сетгодишна възраст (непълнолетното) дете про-
цедурата е административна, при това тя е пряка, 
при изразяване на лична воля от детето. Но 
според СК на РБ тя касае специалната процедура 
по припознаването, докато според СК на АР – 
общата процедура по установяване и оспорване 
на произхода от майка и баща.  
При оспорването на припознаването от страна 

на ненавършилото четиринадесетгодишна въз-
раст (малолетното) дете – по правило процеду-
рата е съдебна, пряка, при изразяване на личната 
воля на детето в по-късен момент (след на-
вършване на пълнолетие) или евентуално адми-
нистративна, косвена – чрез сезиране на някой от 
овластените от закона органи: Дирекция „Социал-
но подпомагане“ или прокурора по реда на СК на 
РБ. Докато по реда на СК на АР процедурата е 
съдебна, независимо че и по двете законода-
телства е предвидена възможност детето, което е 
навършило десетгодишна възраст, да участва в 
административни и съдебни процедури, а съот-
ветно на това му право – да бъде изслушано и да 
даде своето мнение по въпроси, които го касаят.  

3. В срока. По СК на РБ е предвиден пре-
клузивен срок за оспорване на припознаването, 
докато по СК на АР няма предвиден такъв срок. 

4. Във формата. Българският кодекс не пред-
вижда изрично форма за приемането на припоз-
наването от страна на непълнолетното към мо-
мента на припознаването дете. Затова може да се 
приеме, че формата е мълчалива. С бездействието 
си детето демонстрира приемането на припозна-
ването. Азербайджанският кодекс изисква изрич-
но съгласието на непълнолетното дете при прие-
мането на припознаването му, без да посочва 
каква да бъде тя – устна или писмена. Но спаз-
ването на писмена форма би било гаранция за 
доказването на изразената воля. 
Формата за оспорването на припознаването от 

страна на непълнолетното към момента на при-
познаването дете в СК на РБ е изрично регла-
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ментирана – „писмено заявление до длъжност-
ното лице по гражданското състояние“. Тази 
форма е за действителността на волеизявлението. 
По СК на АР както майчинството, така и бащин-
ството може да се оспори от непълнолетното към 
момента на припознаването му дете по съдебен 
път, следователно – по исков ред, с искова молба. 
Ако е налице несъгласие с припознаването му, в 
този случай детето може мълчаливо да изрази 
това. Мълчанието му обаче ще доведе до неза-
вършен фактически състав на припознаването, но 
няма да съставлява оспорване на припознаването. 
И по двата разгледани кодекса малолетното 

към момента на припознаването дете може да го 
оспори само след навършване на пълнолетието си 
– по съдебен ред, чрез иск. Формата в този случай 
е искова молба.  
Евентуално, но само според българското зако-

нодателство, ако малолетното към момента на 
припознаването му дете реши да сезира овласте-
ните да оспорят припознаването органи – Дирек-
ция „Социално подпомагане“ или прокурора, 
формата може да бъде устна или писмена.  
Писмената форма може да бъде сигнал, съдър-

жащ личното волеизявление на непълнолетното 
към момента на сезирането дете съвместно със 
съгласието на законния му представител или 
волеизявлението на малолетното към момента на 
сезирането дете, изразено чрез законния му пред-
ставител. Освен сигнал може да бъде подадено 
искане, молба, заявление или друга подходяща 
форма.  
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The report presents the juridical frames of 
the cultural tourism.There are indicated the 
normative acts which regulate this special kind 
of tourism.There are made propositions de lege 
ferenda  for improvement of the legislation. 

 
ПРАВНИ РАМКИ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 

 
 
 
Масис Хаджолян 
 

 
 
Културният туризъм е специализиран вид 

туризъм. Най-общо определено негов обект е 
историята и съвременното действие на културата, 
т.е. състоянията и проявите на науката, изкуст-
вото, литературата и начина живот на човешка 
група – народ, етнос, племе и пр. 
Културният туризъм се основава на човешката 

любознателност относно неизвестни територии 
на познания за собствените и чуждите страни. 
Стремежът да се удовлетворяват тези потребно-
сти превръща културния туризъм в актуална 
съставка на туризма, в частност – на междуна-
родните му прояви. 
Културният туризъм е материална дейност, 

включена в туристическата индустрия. Но тя се 
провежда в определени правни рамки, които оси-
гуряват нейната предвидимост, равнопоставе-
ност, организираност и защита на включените в 
нея субекти – туристи, туроператори, хотелиери, 
ресторантьори, транспортни фирми, културни 
институти и организации и др. 
България е между страните, които успешно 

правно регламентират туризма като приоритетно 
направление на нейната икономика. Правните 
правила са относими и към културния туризъм, а 
някои от тях изискват по-определена насоченост 
към него. 
Най-общата тематична насока е поставена в 

Закона за закрила и развитие на културата – с 
неговите норми за развитие на международното 
културно сътрудничество, дейността на българ-
ските културни институти в чужбина, с възмож-
ностите, които дава на общините за съвместно 
финансиране на физически и юридически лица на 
културни инициативи с българско и междуна-
родно участие и подпомагане провеждането на 
културни прояви. Тази правна рамка може да 
бъде конкретизирана de lege ferenda още в чл. 2, 
като в кръга на принципите на националната 
културна политика се включи и норма за пред-
ставяне на българската култура пред чужден-
ците.Идеята за културния турзъм може да намери 
място и в чл. 14 (в кръга на правомощията на 
министъра на културата), и чл. 36 (участието на 
общинските съвети) в духа на подпомагане на 
културния туризъм. 

Законът за туризма е базов за организацията 
на дейността на туристическите субекти. Той 
определя специализирания вид на културния 
туризъм наред със здравния, СПА, конгресен, 
детски и младежки, ловен, спортен, голф и др. и 
си поставя за цел създаването на условия за 
тяхното развитие. Към тази цел, de lege ferenda, 
може да се добави и смесеният туризъм. Осно-
ванието е, че социалната практика познава и при-
лага пакети с комбинирани видове туризъм, меж-
ду които културният е най-използван и в много 
случаи се явава техен задължителен компонент.    
Законът създава стройна система за управле-

ние на туристическата дейност – ресорен мини-
стър, областен управител, кмет на община, както 
и техни обществени подкрепи. Въпросът е за 
нейната насоченост и към културния туризъм и 
нейното приложение в социалната практика. Към 
тази система могат да се добавят и други дър-
жавни органи, включени в контролната дейност – 
Комисията за защита на потребителите и пред-
седателят на Държавната агенция за метрологи-
чен и технически надзор. 
Неизползван обект на културния туризъм е 

читалището, като се има предвид неговата уни-
калност, поне в европейския терен. В тази насока 
може да се използва Законът за народните чита-
лища. В кръга на дейността е регламентирано 
разпространението на знания за родния край, а в 
целите – задоволяване потребностите на гражда-
ните, свързани с разширяване на техните знания, 
приобщаването им към ценностите и постижения-
та на културата. Тези норми са напълно при-
ложими и към идеята и практиката на културния 
туризъм. De lege ferenda може да се намери 
правен израз, за да се приближи дейността на 
народните читалища и към чуждестранните 
туристи.  
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Силна правна подкрепа получава културният 
туризъм със Закона за културното наследство. 
В неговите норми се включва осигуряване до-
стъпа до културните ценности и за тяхното пред-
ставяне и ползване. Цялата система от културни 
обекти има правно отношение към културния 
туризъм. От гледна точка на вътрешния и между-
народен туризъм източник на знания и на нацио-
нална гордост са деветте български културни 
обекти, включени в списъка на ООН на светов-
ното културно и природно наследство – град-
музей Несебър, барелеф Мадарски конник, Све-
щарска гробница, Казанлъшка гробница, Боянска 
църква, Ивановски скални църкви, национален 
парк Пирин, Рилски манастир, природен резерват 
Сребърна. Към обектите на българското културно 
наследство, респ. на културния туризъм , са 
археологически обекти и резервати, исторически 
и етнографски обекти и комплекси, природни 
ценности, произведения на изящните и прилож-
ните изкуства, народни игри и спортове, музика, 
песни и танци, народни занаяти, обреди, обичаи , 
празненства и др. (чл. 6). 
Извън обектите на културното наследство са 

организираните посещения на туристи на съвре-
менни творчески прояви (музикални, театрални, 
балетни, изложбени, фестивални и др), които по 
правило са предварително включени в офертите 
за цялостното туристическо пътуване. 
Включването на туристите в проявите на кул-

турния туризъм става главно чрез туроперато-
рите, които поемат задълженията и отговорно-
стите, визирани в Закона за туризма. Чрез този 
закон се осигурява и защитата на потребителите 
при осъществяване на основната и допълнител-
ните туристически услуги. Налице са и защитни 
норми в Закона за защита на потребителите. Те са 
приложими само при липса на конкретна регла-
ментация в Закона за туризма, който се явява 
специален спрямо първия закон (1). Най-често 
потребителите могат да бъдат материално и мо-
рално ощетени от неустояване или промяна на  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преддоговорна обща информация на туропера-
торите за предлаганата услуга или неизпълнение 
на договорни клаузи. В такива случаи те носят 
гражданскоправна и административнонаказател-
на отговорност. Наред с тях на потребителите са 
предоставени различни правни възможности, 
визирани в Закона за туризма, за благоприятно 
излизане от съответните ситуации. Социалната 
практика не е лишена и от наказателноправни 
казуси, особено при наказателни измами на 
клиенти.  
За реализация на културния туризъм тур-

операторите влизат в правни отношения и с мно-
жество други правни субекти чрез договори за 
изработка, за публично представяне и изпълне-
ние, за публикуване в периодично издание и др., 
особено в приложение на Закона за авторското 
право и сродните му права. 
В кръга на посочените разностранни отноше-

ния са и тези между туроператорите, хотлиерите 
и ресторантъорите. Законът за туризма подробно 
и с прецизност регулира дейностите на тези 
съконтрагенти с оглед гарантиране правата и 
сигурността на ползвателите на туристическите 
услуги, вкл. и при културния туризъм.  
Основният извод е, че културният туризъм 

като специализиран и перспективен вид туризъм 
е добре правно регулиран. Необходима е конкре-
тизация на регламентацията в посочените в из-
ложението норми на Закона за туризма, Закона за 
закрила и развитие на културата, както и включ-
ване на народните читалища като обект на кул-
турния туризъм. 
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ОБЩЕСТВО И ДУХОВНОСТ – ХРИСТИЯНСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА 
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Така поставена, темата изглежда практически 

необятна, неизчерпаема. Разбира се, тук ще при-
стъпим към нея не от гледна точка на някаква 
духовност изобщо или на която и да било ду-
ховност (както вече е модерно да се говори), а 
гледано от хилядолетния опит на Църквата – в 
различни епохи и общества, в срещи с най-раз-
лични духовни и културни традиции, да пропо-
вядва едната и съща вяра в Христос Разпнатия и 
единия и същ живот в Неговото общество, което 
е тя самата – Църквата, Която Сам Той си при-
доби със Своята кръв (Деян. 20:28). Оттук следо-
вателно следва да тръгнем и в разглеждането на 
нашата тема – от факта, че самата Църква – 
такава, каквато е замислена, е именно общество. 
Да – тя е по-особено – така да се каже, специфич-
но общество – общество, което радикално се 
отличава от всички останали, но, от друга страна, 
носи и всички характеристики на всяко друго 
общество и най-вече признака да се обединява 
около нещо общо, около свой – ако заемем из-
вестната концепция от века на Просвещението – 
обществен договор. Тук обаче е особено важно 
да подчертаем, че това, около което се обединява 
Църквата като общество, не е „нещо”, а е Някой и 
Този Някой не е никой друг освен Богочовекът 
Иисус Христос – Този, Когото в продължение на 
вече две хилядолетия християните изповядват и 
очакват като Свой Спасител и Избавител не 
просто от цялото, окръжаващо ги в този свят зло 
и неправда, а от тлението и смъртта. Че за тях 
единственият обществен договор е Неговото 
Евангелие и сключеният в Негово лице Нов Завет 
на Бога с човечеството. 

Специално подчертаваме това, от една страна, 
като отправна точка за размислите, които пред-
стои да изложим и, от друга – защото дори сред 
християни в последно време се прокрадва лъжов-
ната представа, че тях ги обединяват някакви 
принципи, идеали или нещо друго, и все по-
малко се говори персонално за Онзи, Който в 
конкретно време и на конкретно място, „…за-
ради нас, човеците, и заради нашето спасение 
слезе от небесата и се въплъти, … и страда, и бе 
погребан, и възкръсна в третия ден, според Писа-
нията. … И пак ще дойде със слава…” – както от 
векове изповядва Църквата и както би трябвало 

да вярва и днес всеки, желаещ привилегията да се 
нарича християнин. 

И така, за да разгледаме поставената тема от 
християнска гледна точка, трябва да тръгнем тък-
мо от тук: от Църквата, като общество на Христос, 
в нейното взаимодействие с обединяващите се 
около нещо друго или някого другиго общества, с 
обществата, чиито обществени договори се раз-
минават повече или по-малко с Христовото Еван-
гелие. Това, разбира се, е задача, надхвърляща 
ограниченията на настоящото изложение, така че 
ще се спрем единствено върху съвременното наше 
общество, в което всички ние – понякога така 
различни по вяра, род или нещо друго – живеем 
като граждани на съвременната ни държава. 

Нека сега се опитаме да очертаем – макар и в 
най-общи щрихи – най-важните и определящи 
характеристики на нашето съвременно общество. 
Да зададем въпроса какъв е днес неговият обще-
ствен договор? Разбираемо, той до голяма степен 
съвпада с договора, върху който се крепи по-
голямата общност, към която през последните го-
дини България принадлежи, а именно: общността 
на Европейския съюз. Тази принадлежност беше 
нов цивилизационен избор на нашето общество, 
за който от гледна точка на Църквата то не може 
да бъде нито възхвалявано, нито обвинявано. По-
ради простата причина, че той не е свързан или 
поне не би трябвало по никакъв начин да бъде 
свързан с вероизповедната принадлежност на 
отделния български гражданин. Вярвам, че на 
всички присъстващи е добре известно старател-
ното заобикаляне на темата за Бог, вяра и изпо-
ведания в новата Европейска конституция. Както 
най-вероятно и трябва да бъде, предвид все пак 
земните или, казано на църковен език, светски – 
политически, икономически и т.н. – задачи на 
общност като Европейския съюз. Защото време-
ната на християнската теокрация отдавна са в исто-
рията, а в носталгията по тях няма нищо здраво-
словно – именно от християнска гледна точка. 

Разбира се, тук някой би възразил, че нищо 
добро не би трябвало да очаква едно общество, 
което вече няма нищо общо с Христос и Неговото 
Евангелие – с християнската духовност, завещани 
ни от нашите предци по вяра и род. Още повече, 
ако обърнем добре известната фраза на Търнов-
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ския митрополит Климент (Друмев): Няма ли 
православие, няма да има и България. И наистина, 
достатъчно е само да се огледаме около себе си 
или да проследим произволна новинарска емисия, 
за да си дадем ясната сметка, че светът, в който 
живеем и от който всеки от нас е част, преживява 
драматичен разрив с Църквата, оказваща се все 
повече изтласкана към периферията на съвремен-
ния интерес и въобще на съвременното съзнание. 
Все по-често и у нас ставаме свидетели на опити 
– слава Богу засега само опити – за узаконяването 
на практики, говорейки най-общо, които не про-
сто нямат нищо общо с ценностите на Църквата, 
но и драматично се разминават със завещаното ни 
от Христос и Неговите апостоли. Изправени сме 
пред действителни опасности, в сравнение с 
които явления като консумеризма, взаимното от-
чуждение, отчаянието и нихилизма, в неговите 
най-различни форми, лесно биха били оприли-
чени на безобидна детска игра. 

През последните години ние, християните, 
свикнахме да наричаме всичко, което е в разрез с 
вярата и практиките на Църквата, с твърде общо-
то определение секуларизация, влагайки в този 
термин – с иначе съвсем конкретно значение – и 
цялата си обида от това, че светът, въпреки все-
кидневните ни усилия да го катехизираме и заве-
дем при Христос, упорито отказва да се вслуша в 
гласа на Църквата и не просто £ се противи, но          
и – което ни изглежда още по-унизително – все 
повече живее така, сякаш тя изобщо не съществу-
ва и полагащото £ се място отдавна е в музеите 
по история на човешката култура. Както и друг 
път сме изтъквали, съвременното неверие се доб-
лижава в действителност все повече до отноше-
нието към християните в първите векове, от стра-
на на тогавашния еквивалент на по-голямата и 
по-войнствената част от съвременната интелиген-
ция. Забравяйки, че не езическият, а християн-
ският светоглед успя да пребъде в следващите две 
хилядолетия и до днес. Което, разбира се, е друга 
тема и което по никакъв начин не трябва да 
успокоява и да приспива бдителността ни по 
отношение на реално надвисналите над съвремен-
ното човечество опасности. Какви са обаче днес 
възможностите, открити пред нашата Църква да 
предаде на съвременното общество истините и 
опита на своята хилядолетна богата духовност и 
не просто да ги предаде, а да направи това по 
въздействащ начин? Как днес – след окончател-
ния провал на християнската теокрация – гласът 
на Църквата да може да звучи не само авто-
ритетно, но и ефективно – така, както сме чели и 
знаем, че столетия наред е било? Тук вече сти-
гаме и до основното положение, от което започ-
нахме нашето изложение – до Този, Който е 
общото в обществото, наречено Църква и из-

повядвания от това общество като Господ и 
Спасител: стигаме до Богочовека Иисус Христос. 

Във вярата и в съзнанието на Църквата 
Христос е не само и не просто Основател на 
Своето общество и негов вечен Глава, но и Този, 
Който непрестанно има Своята грижа за това 
общество; Този, Който още в дните на Своето 
земно служение беше обещал, че там, „дето са 
двама или трима събрани в Мое име, там съм [и] 
Аз посред тях” (Мат. 18:20). И тези двама или 
трима са единственото условие за Неговото 
присъствие, защото, от друга страна, Той никога 
и на никого не би се натрапил, никога не би отнел 
от човека неговата изначална, дадена му още при 
сътворението, пълна свобода. А това има непо-
средствено отношение и към по-голямата тема за 
присъствието на нашата православна християнска 
духовност в живота на всеки около нас и на 
цялото наше общество. Защото присъствието на 
християнската духовност не означава в действи-
телност нищо друго освен присъствие сред нас на 
самия Христос. Защото, в действителност, хри-
стиянската духовност не е и не може да бъде 
нищо друго освен есенция, извлек – казано на 
езика на нашия всекидневен живот – от опита на 
десетки и стотици поколения християни от 
истината за Христос. И защото, от друга страна, 
във вярата и в опита на Църквата истината за 
Христос не е нещо отвлечено, което всекиму е 
позволено да определя по свой вкус и според 
своите желания – истината за Христос, това е 
Самият Христос: Този, Който за вярващите в 
Него не е нито повече, нито по-малко от Пътят, 
Истината и Животът (Иоан 14:6). 

Какво пък друго може да означава това освен, че 
ако искаме истината за Христос да достигне до 
нашето съвременно общество, а с нея до него да 
достигне и автентичната православна християнска 
духовност, това изисква всекидневното усилие на 
всеки от нас – независимо от възраст, образование 
или позиция в обществото – да проповядва за Този 
Христос със своя живот и дела, да разкрива исти-
ната за Него, да накара и другите около себе си да 
вкусят, за да видят колко е благ Господ (Пс. 33:9). 
А нима и Сам Христос не беше казал в Евангелието 
на Своите ученици, сред които сме и всички ние 
днес: „Тъй да светне пред човеците светлината ви, 
та да видят добрите ви дела и да прославят 
Небесния ваш Отец” (Мат. 5:16). 

С това послание от обществения договор на 
Църквата ще завършим и нашето кратко изло-
жение върху иначе действително огромната тема 
за отношението и взаимовръзката между нашата 
православна християнска духовност и съвремен-
ното ни общество. 
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This article analyzes the transformation of 
human corporeality in the context of modern 
technological culture, and examines the essential 
characteristics of afterman in comparison with 
conventional-governmental attributes the 
phenomenon of overman. 
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За да предотвратим това, което ние 
наричаме „шок от бъдещето“,  индивидът 
трябва да стане безкрайно по-адаптируем 
и по-знаещ, откогато и да било.   

 Алвин Тофлър, „Шок от бъдещето“ 
               

Техническият прогрес, показал през ХХ в. 
изключителен напредък, най-вече с развитието на 
компютърната техника, био- и нанотехнологиите, 
създаде определени предпоставки да погледнем 
към привичното битие на човека и обществото от 
друг ъгъл и да видим възможната необратима 
промяна на тяхната природа.  

Известното сходство на компютрите и човеш-
кия мозък (наличието на памет, способността да 
се обработва информация и т.н.) навежда на 
мисълта, че тези различни по предназначение и 
по произход същности могат да бъдат свързани. 

Информатизацията на обществото, пренася-
нето на основното внимание от живота и между-
човешките отношения от обективната реалност 
във виртуалната среда, засилва този процес до 
такава степен, че границите, разделящи природ-
ното от изкуственото, стават все по-малко забе-
лежими. 

В края на ХХ в., когато се обсъждат проб-
лемите и перспективите на човечеството за 
бъдещото столетие, в едно свое интервю голе-
мият американски политолог Збигнев Бжежински 
заявява: ”В нашето общество, например, най-
голям интерес и публични спорове предизвикват 
онтологичните казуси: Кога започва и кога 
свършва животът? Кое е правилно и кое грешно? 
Кой може да избира? Темите за абортите, евта-
назията или правото на самоизменение – от пла-
стичната хирургия до генното инженерство – 
според социологическите изследвания най-силно 
вълнуват хората. Обществото вече не се инте-
ресува от споровете за териториалните граници, а 
от проблема за границите на човешкото”. [1, 41]   

И през второто десетилетие на ХХІ в. тези 
теми не са приключени, нещо повече, засилва се 
интересът към съществуването на човека в усло-
вията на глобализацията и съвременните пости-
жения на информационните технологии. Въпро-
сите, които вълнуват представителите на раз-
личните научни направления, както и обикно-

вените хора, са дали не се е променила цялост-
ната визия на човека за света предвид проме-
нените условия на неговото съществуване?  

Една от темите, която се дискутира е въз-
можността с помощта на най-новите научно-
технически средства да се промени самата биоло-
гическа природа на човека с всички произтичащи 
от това социални последици. Става дума за това 
да се осмисли характера и перспективите на 
човешкото съществуване, което няма да се опре-
деля еднозначно от биологическата природа на 
човека. Това е една нова крачка в разбирането на 
понятието “човек“ и неговата философска и кул-
турна интерпретация. 

Въпросът за отношението „човек–свят”, като 
важен метафизически въпрос, води и до фомира-
нето през ХХ в. на философската антропология, 
претендираща за статуса на единствено адекват-
ната на съвременните изисквания философия. 
Нейната изходна предпоставка е, че представата 
за човека винаги лежи в центъра на всяка мис-
ловна система. Философстването „по дефиниция” 
е следствие на жизнения опит на човека, негово 
прояснение и оправдание за себе си и за света. 
„Човек – това е в известен смисъл всичко”, казва 
Макс Шелер и това се превръща в кредото на 
философската антропология. 

С възникването и развитието на т.нар. „пост-
индустриално общество”, с развитието на глоба-
лизацията, се дава нова насока за развитието на 
философската антропология. Информационната 
реалност не е среда на тела и предмети, а на 
отношения, тя не е съвкупност от субстрати, а е 
връзки, комуникации. Изменя се самата субстан-
ция на битието и неговата цялостност, което не 
може да не влияе върху състоянието на частите и 
елементите му. На основата на информацията се 
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образуват виртуални форми на реалността, създа-
ващи невероятни условия за тялото и духа на 
човека. Те се отличават тотално от тези, в които 
той е съществувал през хилядите години на своя-
та природна еволюция. 

Това налага смяната на субстанционализма, 
като принцип на обяснение на действителността, 
с релативизъм и конекционализъм. Съвременните 
представи, да ги наречем „постнекласически” са 
свързани с отказа от предишната метафизика и 
нейните представи за човека и неговото място в 
света. Това „място” вече не съществува. Постмо-
дернисткото философстване изведе разбирането, 
че който говори за човека, за неговите ценности – 
той говори за миналото. Сега авторът отсъства, 
отсъства субектът, наблюдава се деконструкцията 
на цялата метафизика, преди всичко антрополо-
гията, става окончателен отказ от различието 
между обект и субект, означаемо и означаващо, 
смислено и безсмислено. Всичко това дължим на 
информационната реалност. Човекът като венец 
на природата, подобие на Бога, не отговаря на 
новите изисквания. Той е останал в традициите. В 
замяна на традициите може да се конструира 
нещо ново [2, 148–150]. 

Практически всички философско-антрополо-
гически подходи, както традиционните, така и 
новите, започват от наличието на биологическата 
структура “човек”. Тази структура допуска 
огромна вариативност, еволюционна изменчи-
вост, но остава устойчива и в много отношения 
неизменна. С други думи, човек, като биологиче-
ско същество, се разбира от философската антро-
пология като някаква непроменима, “абсолютна” 
даденост. Човекът е изключително пластичен в 
своето социално и културно творчество, но това 
става на основата и в рамките на  определена 
биологическа структура. 

Прогресът на биологическите науки и биотех-
нологиите дава възможност да се осъществи един 
нов тип намеса в човешкия живот, който поставя 
под угроза исторически изградения в хода на 
социалните трансформации  образ на човека. Ако 
досега човекът имаше възможност да бъде самия 
себе си, т.е. да използва свободата си за самостоя-
телно формиране на своя живот, за своята реали-
зация и за отговорността от последствията на 
своята свобода, то сега е налице една друга 
възможност. [2, 150–151] 
Първо, досега генофондът на новороденото, 

както и изходните органични условия на неговия 
бъдещ живот бяха изключени от сферата на про-
грамирането и манипулирането. Сега, ако се до-
пусне генетическа манипулация, може да възник-
не съвършено друга структура на отговорността. 
Например при определен неуспех в живота тези 

потомци могат да обвинят за това своите създа-
тели за манипулираните геноми. 
Второ, широкото приложение на генното 

инженерство ще промени характерът на между-
личностните отношения. На мястото на “взаим-
ното признание” между хората, което е известно 
още от трудовете на Ж.-Ж. Русо, ще се наблюдава 
доминацията на един индивид над другите. И ако 
в предишните времена несвободата се обвързва 
предимно с несправедливите социално-икономи-
чески условия на живот на хората и се търсят 
начини за преустройството и промяната на об-
ществото, за да се разширят границите на сво-
бодата, то сега тази “несвобода” може да се появи 
на органическо ниво, на ниво биологически раз-
личия, а последствията да се окажат фатални. 
Трето, много актуален става въпросът за ети-

ческото самоопределение и самопознаване на чо-
вешкия род. Става дума за това дали ще можем да 
разглеждаме генетическата трансформация като 
път за издигане ръста на автономията на отделния 
човек, или ще се разкъса нормативното самоопре-
деление и самопознаване на личността. Или, 
както казва Ю. Хабермас: “Дали ще можем да се 
разглеждаме като отговорни автори на собстве-
ната си жизнена история и да се уважаваме 
взаимно като “равни по рождение” лица, в изве-
стен смисъл зависи и от това, как се схващаме 
антропологически като същества, членове на 
рода. Ще можем ли да разглеждаме генетичната 
самотрансформация на рода като път за нараст-
ване на автономията на индивида – или по този 
път ще подкопаем нашето нормативно себеразби-
ране като лица, които имат свой собствен живот и 
си отдават едно на друго равно уважение?” [4, 
39–40]. 

Реализацията на втората алтернатива се 
основава на съхраняването на човешката природа 
и основаното на нея достойнство. Тя изисква 
разпространяването на императивите на еколо-
гичната етика и върху човешкия живот. Става 
дума за пределите на допустимата намеса в 
живота на другия и неприкосновеното право на 
всеки човек на уважение на неговото достойн-
ство, в частност, на неприкосновеност не само на 
тялото му, но и моралната му неприкосновеност – 
да бъде автономен субект, да бъде отговорен за 
своите избор и постъпки [3, 195–196]. 

Трябва да подчертаем, че етическото разби-
ране на човека, като същество от определен вид, 
образува основата на нашите правни и морални 
възгледи. И трябва да се съгласим с това, че 
изначалният философски въпрос за “правилния 
начин на живот” сега, в началото на ХХІ в., се 
обновява в своята антропологическа всеобщност. 
Новите технологии ни принуждават да водим 
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публична дискусия за разбирането на културните 
форми на живота – това не е само въпрос на био-
лози, но и на философи, социолози, политолози, 
културолози и др. 

В последните години можем да наблюдаваме 
четири протичащи и взаимодействащи си научно-
технически революции, развитието на които 
предопределя фундаменталната промяна на света, 
в който живеем. Те са известни като конверген-
ция на NBIC технологии. За какво става дума? 

1) Революция в нанотехнологиите (Nano). Тази 
област е свързана с появилата се възможност да 
се извършват манипулации с веществото на моле-
кулярно и атомно равнище. 

2) Революция в биомедицинските науки и 
технологии (Bio). Развилата се и достигнала висо-
ки резултати в края на ХХ и началото на ХХI в. 
клетъчна и молекулярна биология, картографира-
нето на човешкия геном (2003 г.), клонирането и 
т.н. превръщат биомедицинските науки в най-
развиващите се и проспериращи области на 
знанието и практиката. 

3) Революция в информационните технологии 
(Info), които се развиват много по-рано от горе-
посочените, но сега, с внедряването на компют-
рите, Интернет, телекомуникациите и информа-
ционните връзки стават лице на съвременните 
процеси на глобализация. 

4) Революция в областта на когнитивните 
науки (Cognitive). Засега човек има сравнително 
слаба представа как работи човешкият мозък. Но 
с появата на новите методи на изследването му, 
такива, като MEG, PET и MRI, нашите възмож-
ности значително нарастват и очакванията са за 
предстоящи открития в тази област. 

Тепърва предстои дискусията дали ако с по-
мощта на новите технически достижения се про-
мени самата биологическа природа на човека, с 
всички произтичащи социални последици от това, 
ще се наложи ново преформулиране на културни-
те хоризонти на човечеството. Става дума за това 
да се осмисли характерът и перспективите на 
човешкото съществуване, което няма да се опре-
деля еднозначно от биологическата му природа. 
Това поставя редица въпроси, които биха били 
немислими в други епохи: В какво се превръща 
сега човекът? Възможно ли е да се остане в рам-
ките на традиционното разбиране на понятието 
“човек”? Какви сме ние и какви в действителност 
искаме да бъдем? 

С упадъка на индустриалното общество, на-
селено с дисциплинирани и послушни и полезни 
тела, се наблюдава и угасването, загубването на 
образа на автомата, робота и човека-машина. В 
замяна на това сега възникват нови начини на 
човешко битие. Съвременните тела вече не са 

обяснени на базата на механиката, а се намират в 
нов, цифров режим, представени са като системи 
за обработка на данни, като банки с данни, като 
кодове. Като обект на новите усилия на технонау-
ката човешкото тяло загубва своето класическо 
определение и устойчивост – в цифровата сфера 
то става проницаемо, проектируемо, възможно да 
се програмира. По такъв начин мечтата на мисли-
телите от Ренесанса става факт: човек разполага с 
технически средства, които му позволяват да 
конструира своя живот, тялото си и света, в който 
живее. Това става благодарение на създадените 
инструменти на всемогъщата технонаука. 

Става и промяна на мисленето. Ако мисленето 
до ХХ в. се основаваше на т.нар. “Прометеевски 
дух” и се свързваше с желанието да се подобри 
живота на хората, то целта на съвременния 
проект на технонауката е да се постигне пълно 
господство над природата и нейното тотално 
присвояване. При това става дума не само за 
външната по отношение на човека природа, но и 
неговата вътрешна природа – неговото тяло. 

В различните биотехнологически и телеин-
формационни програми отчетливо се наблюдава 
тенденцията да се преодолеят слабостите на орга-
ничното човешко тяло, пространствените ограни-
чения, произтичащи от неговата материалност. 
Крайната цел на технонаучната парадигма е из-
лизане извън ограниченията, присъщи на човеш-
кия организъм, търсенето на някаква вечна същ-
ност. Много от тези програми се основават                    
на идеята за нематериалността на информа- 
цията. 

Активното експериментиране върху биологи-
ческата основа на човешкия живот има множест-
во последствия в бъдещето. Налагащото се поня-
тие „постчовек” е опит да се изрази изменената 
биологическа основа на човека, а понятието 
„трансхуманизъм” става идеология на един фун-
даментален научен експеримент и цялостно со-
циалнополитическо движение. 

Историята на зараждането и развитието на 
трансхуманизма не е дълга. Макар че терминът 
„transhumane” за пръв път използва Данте 
Алигиери в „Божествена комедия” (1312 г.), съ-
временното значение на думата идва от биолога 
еволюционист Джулиан Хъксли в една негова 
работа от 1927 г. [5]. Джулиан Хъксли е биолог, 
създател на синтетическата теория на еволю-
цията, Първи Генерален секретар на ЮНЕСКО 
(създател на идейната платформа на ООН по 
въпросите на образованието, науката и културата) 
(4, 26). Но едва през 1957 г. той доразвива тези 
свои идеи в есето си „Трансхуманизъм” [6], което 
дава началото на теорията и практиката на 
трансхуманизма. 
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За Хъксли трансхуманизмът е нова идеология, 
нова „вяра” за човечеството, на основата на не-
бивалия възход на научно-техническата револю-
ция. „Аз вярвам в трансхуманизма, казва той, 
защото ще се съберат достатъчно хора, които 
действително ще могат да кажат това, когато 
човешкият вид ще бъде на прага на едно ново 
състояние на битието, отличаващо се от нашето 
така, както нашето – от пекинския човек (синан-
тропа – И.С.). Това в края на краищата ще бъде 
реализация на нашата настояща съдба”[6, 13–17]. 

Хъксли тръгва от т.нар. Глобален еволюцио-
низъм. Според него в резултат на милиарди годи-
ни еволюция Вселената вече е започнала да 
осъзнава себе си, придобила е способността да 
разбира своето минало и възможно бъдеще. Това 
става чрез човека, по-точно една част от чове-
чеството. С това се прибавят нови отговорности и 
ново предназначение на човека – да реализира в 
максимална степен потенциалните възможности, 
които са заложени в този свят. Човекът вече е с 
нова мисия – той трябва да управлява еволю-
цията, без някой да го е предупредил, без да го е 
подготвил за това. Няма и правото да откаже да 
прави това [7, 27]. „При желание, казва Хъксли, 
човешкият вид може да излиза извън своите пре-
дели – не само спорадично, като отделни инди-
види, но и в своята цялостност, като човечество. 
Трябва да назовем това ново вярване. Възможно  
е терминът „трансхуманизъм” да е подходящ: 
човек си остава човек, но трансцендентира себе 
си, реализира все нови и нови възможности на 
своята природа”[6, 17]. 

Първото, което трябва да направи човечест-
вото, за да започне тази космическа мисия, е да 
изследва природата на самия човек, да разкрие 
заложените в нея възможности, така също и 
ограниченията, които са в началото и са се 
появили в последствие от обкръжаващия човека 
свят. 

Според Хъксли човешкият род може да 
надмине себе си, стига да иска това. 

Това е едно ново убеждение, което той нарича 
„трансхуманизъм”: човек си остава човек, но 
трябва да надмине себе си, да реализира новите 
възможности на своята собствена природа. 

Дж. Хъксли има предвид не толкова радикално 
преустройство на човека (за което сега говорят 
съвременните привърженици на трансхуманиз-
ма), колкото максимално пълна реализация на 
възможностите му, заложени в неговата природа. 
С други думи, за Дж. Хъксли появата на новия 
човек е закономерен етап, естествено разгръщане 
на еволюционния процес. Според него цялостно-
то развитие на антропологическите дисциплини 
ще даде надежда за спасение на човечеството и 

откриването на новите възможности за реализа-
ция ще бъде използвано само и единствено за 
благото на самия човек и обществото. 

През 80-те години на ХХ в. трансхуманизмът 
става популярен благодарение на усилията на 
професора по философия от Оксфорд Ник 
Бостром [8]. Трансхуманизмът предлага между-
дисциплинарен подход към разбирането и оцен-
ката на възможностите за усилване и усъвършен-
стване на потенциала на човешкия организъм – на 
основата на техническия прогрес. Представите-
лите на това направление разглеждат човешката 
природа като принципно незавършена, която ние 
сме способни да се научим да променяме в 
съответствие със своите желания. Сегашното 
съществуване на човечеството не трябва да бъде 
крайна точка на неговото развитие. Считат, че 
човек не е последното звено в еволюцията, сле-
дователно той може да се усъвършенства до 
безкрайност. Нарасналото могъщество на неговия 
интелект води до появата на нов етап в раз-
витието му – постбиологически, постчовешки. 
Трансхуманистите вярват, че отговорното използ-
ване на науките, технологиите и разума ще създа-
дат условие за прехода на човека към „пост-
човека” – същество със значително разширени 
въз-можности и способности, „новия човек” на 
бъдещето. Всичко това е свързано и с един под-
чертано техно-прогресистки подход и неслучайно 
през 1997 г. е създадена Световната трансхумани-
стическа асоциация [9] като съобщество на учени, 
изследователи и философи, които се опират на 
достиженията в областта на генното инженер-
ство, киберпродуктите, нанотехнологиите и т.н. и 
вярват в техническия прогрес като условие за 
социална промяна, като фактор за справедливо 
разпределение на материалните и интелектуални 
блага. 

Какви задачи си поставят съвременните пред-
ставители на трансхуманизма?  

Трансхуманизмът е интелектуално, идеологи-
ческо и културно движение, подкрепящо използ-
ването на новите научни знания и технически 
възможности, които имат за цел да усъвършен-
стват човешката анатомия и човешките познава-
телни възможности. Тази цел предполага преодо-
ляване на болестите и стареенето на организма. 
Идеологията на трансхуманизма твърди, че човек, 
в резултат на научно-технически трансформации, 
трябва да стане свръхчовешко същество с раз-
ширени способности, т.е. преход от човек към 
постчовек. И тук става въпрос за един мегапроект 
по разработка на антропотехнологическото пре-
образуване на човека и неговата социална среда, 
включвайки свръхзадачата за пренасянето на 
съзнанието и личността на небиологически но-
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сител [10, 9]. Това е свързано с идеята за усъ-
вършенстването на нервната система и модифи-
кация на мозъка на човека, които са център на 
трансхуманистичните разбирания за възможност-
та за преобразуване на човешката индивидуал-
ност. Всички модерни технологии – най-вече 
резултатите от конвергентното развитие НБИКС 
(нано-, био-, инфо-, когнитивни и социални тех-
нологии) трябва да се използват за това. Пред-
ставителите на трансхуманизма са убедени, че 
хората трябва да използват тези технологии, за да 
станат постчовеци, защото признават необходи-
мостта от морфологическа свобода. Това е част от 
разширяването на гражданските свободи, за да се 
гарантира възможността за избор на формата на 
съществуване на човека – може да бъде във 
формата на киборг, свръхчовек, постчовек и т.н. – 
възможните следващи съществени еволюционни 
крачки на човешките разновидности. 

На следващо място се поставя въпросът за  
разработката на социохуманитарните проблеми 
на този процес, в т.ч. и въпросите за духовното 
преобразуване на човека и формирането на новия 
социален субект, новия тип общество. Става 
въпрос за създаването на андроидна роботехника, 
създаване на самоорганизиращи се системи, кои-
то са способни да възпроизвеждат на небиологи-
чески субстрат функциите на живота и психиката. 
Широко се обсъжда смяната на биологическата 
(биокултурната) еволюция с кибернетичната (ки-
беркултурната, киберсоциалната), т.е. за една 
нова, нечовешка, неантропологическа космическа 
цивилизация на бъдещето. 

Съвременните прояви на трансхуманизма имат 
различна насоченост и проявление. Докато пред-
ставителите на имортилизма поставят акцент на 
обезпечаването на индивидуалното безсмъртие на 
човешкото същество, то представителите на або-
люционизма са убедени, че трябва да се използват 
всички модерни технологии за прекратяване на 
неправомерните страдания на всички живи съ-
щества. Постгендеризмът е стремеж към добро-
волно отстраняване на половата идентичност, 
докато техногайянизмът търси чисти и безопас-
ни технологии. Могат да се посочат и други 
разновидности – екстропианизъм, сингулярита-
ризъм, анархотрансхуманизъм и т.н. 

Много силно влияние в съвременния трансху-
манизъм имат представителите на естествените и 
техническите науки, особено с предизвикател-
ствата, върху които работят, например: създава-
нето на невропротези и ноотропи (средства, 
активизиращи паметта и подобряващи когнитив-
ните способности), изобретяването на екзортекс 
– своеобразен усилвател на мозъка, намиращ се 
извън тялото на човека и т.н. 

Един от най-силните аргументи на трансху-
манизма е, че сегашният свят е вече дотолкова 
променен от намесата на самия човек, че вече се е 
превърнал във враждебен за самия него и човек 
не може дълго да издържи в него. Сегашният 
човек е обречен. Тази обреченост има различни 
измерения и тревожните гласове са насочени към 
тоталната криза на човека и обществото, която 
може да бъде изразена така: 

1) Цивилизационна катастрофа – разпадане на 
основните социални институти (икономичести, 
правни политически и др.), които са основният 
фундамент на социалната структура; 

2) Културна катастрофа – разрушаване на 
основните нормативно-ценностни начала на 
духовния живот на човечеството; 

3) Антропологическа катастрофа – негативни-
те мутации в биологическото състояние на чове-
ка, деформациите в неговата психика, мислене, 
обща деградация [1, 205–210] 

Излизането „отвъд човешкото” може да стане 
или чрез реконструкция на човешкия геном, или 
чрез въплащаването на разума и социалната 
индивидуалност в небиологическа самооргани-
зираща се система.  

Критичните гласове по отношение на транс-
хуманизма и постчовека имат различна тежест и 
различна аргументация. Ф. Фукуяма в книгата си 
„Нашето постчовешко бъдеще” [11] обсъжда 4 
класа технологии, които могат да се използват за 
създаването на постчовека: 

А) Манипулиране на мозъка с цел промяна на 
поведението на човека;  

Б) Неврофармакологично въздействие (меди-
цински препарати, които модифицират емоциите 
и поведението на човека);  

В)Технологии, които могат да удължат живота 
на човека;  

Г) Генно инженерство, което може да промени 
изцяло човека.  

Неговият песимизъм, по отношение на човеш-
кото бъдеще е откровен: „Хъксли е прав, казва Ф. 
Фукуяма, че най-сериозната заплаха, произтича-
ща от съвременните биотехнологии, е възмож-
ността те да променят човешката природа и по 
такъв начин да ни отпратят към „постчовешки” 
стадий на историята” [11, 22]. Безкрайният стре-
меж към себеусъвършенстване става „най-опас-
ната идея в света”, защото преследва недости-
жими и неясни цели с непредсказуеми странични 
ефекти. 

Съществуват напълно разбираеми съмнения 
по отношение на много трансхуманистични идеи. 
Например идеята, че с помощта на презаписване 
съдържанието на мозъка на човека върху из-
куствен носител може да се създаде личност, 
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идентична на предишната. Дали е възможно това? 
Друга идея, която предизвиква съмнения – идеята 
за т.нар. „парадайз-инженеринг“. Трансхумани-
стите твърдят, че през преустройство или фар-
макологическа стимулация на центровете на 
удоволствие в мозъка човек може да получи по-
голям спектър на удоволствията, безкрайно ща-
стие и неограничени по интензивност радостни 
преживявания всеки ден. Да се създаде или 
генетически да се програмира човешкото благо-
получие е една отдавнашна мечта на философ-
ския утилитаризъм, според който правилно дей-
ствие е това действие, последствията от което ще 
донесат най-много щастие на най-много хора. От 
гл. т. на аксиологията такава позиция е силно 
уязвима – премахването на страданията ще създа-
де възникване на удоволствия и страдания на 
друго ниво, защото за човека удоволствията и 
страданията са в неразривно единство. 

Силна е и критиката срещу трансхуманизма на 
основата на сравняването му с ницшеанството – 
във връзка с радикалното отричане на човека, в 
неговите възможности и перспективи. Критич-
ният довод е насочен и срещу т.нар. разчове-
чаване, когато човек постепенно загубва своята 
видова, сексуална, социална и духовна самоиден-
тификация. Очевидно е, че проблемите са свър-
зани не само с възможностите, които съвремен-
ните технологии дават, а и с реалните резултати и 
отговор на въпросите са смисъла на промяната, за 
резултата от промяната и за нежеланите стра-
нични фактори, които могат да настъпят с така 
широко прокламираното „постчовечество”. Обла-
стите, в които настъпват измененията и ще се 
отразят пряко и непосредствено върху нашия 
живот, са: демография, медицина, технология, 
енергия, геополитика, култура [12, 191]. 

Светът бързо се променя. В този свят трябва 
да живее и човекът. Дали е готов за това? 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПОДСЕКТОР „СМЕТОСЪБИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ” – 
ПРОБЛЕМАТИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, НЕКВАЛИФИЦИРАНА ЗАЕТОСТ И УЯЗВИМОСТ 

 
 

Екатерина Маркова 
 
 
 
Уводни думи 
Подсектор „Сметосъбиране в България” почти 

не е бил във фокуса на изследователските търсе-
ния както относно качеството на труда, така и 
относно трудовите траектории, социално-демо-
графските характеристики и жизнени перспек-
тиви на работещите. Въз основа на проведените 
от нас изследвания и направените изводи в 
поредица публикации се опитваме да повишим 
интереса на научната колегия към проблемите на 
труда в този подсектор.  
До 1989 г. работата в събирането на отпадъци 

в България е публична и се управлява от общин-
ски фирми (Kirov, 2011a). През втората половина 
на 90-те години и началото на 2000 г. много от 
българските общини започват приватизация на 
общинските си предприятия и в сферата на смето-
събирането навлизат множество частни актьори. 
Процесите на приватизация на сметосъбирането 
не са универсални за цялата страна и в момента 
има няколко български общини, които не са раз-
държавили тази дейност. Чуждестранни компа-
нии се опитат да навлязат в сектора, но към 
момента (2014 г.) присъствието им е по-скоро 
рядкост.  
В подсектор „Сметосъбиране” изследвахме 

три типични като форма на собственост компа-
нии (българска частна фирма, фирма – част от 
международна компания, и общинска фирма) по 
метода „изследване на случаи” и проведохме 23 
дълбочинни интервюта с работници1 във връзка с 
проучване на техните индивидуални жизнени и 
трудови стратегии и условията на труд. Събира-
нето на тези данни бе възможно благодарение на 
успешно завършения проект WALQING (www. 
walqing.eu), финансиран по Седма рамкова про-
грама на ЕС, в който участваха изследователски 
институции от 11 страни.  
Представените тук аналитични постановки и 

направените изводи нямат амбиция за представи-
телност за подсектор „Сметосъбиране”, но предо-
ставят информация за нюансите и спецификите 

                                                 
1 От 23-те изследвани работници, 10 са сметосъбирачи, 8 
метачи, 1 нискоквалифициран работник, зает с ръчно миене 
и метене, 3 шофьори на сметовоз, 1 диспечер. 

относно проблематичните условия на труд, про-
фила на нискоквалифицираните работници и 
факторите за уязвимост в случай на безработица.  

 
1. Условия на труд в сметосъбирането 
Сметосъбирачите в частните компании взимат 

около 580 лв.2, а в общинската фирма – 400 лева. 
Метачите в частните дружества получават 380 лв.,  
в общинската фирма – 350 лева. И в трите из-
следвани дружества върху тези трудови доходи се 
начисляват допълнителни възнаграждения за 
прослужен трудов стаж.  
Работата на сметосъбирачите се описва като 

рутинна и монотонна. Работи се на смени, пет 
дни в седмицата, като почивните дни не са 
фиксирани, а зависят от работния график. В една 
от компаниите има екипи, които работят и през 
нощта. Всяка сметосъбираща машина има предва-
рително определен маршрут, по който трябва да 
се изпразнят всички съдове за битови отпадъци. 
След изработване на наряда в повечето случаи 
сметосъбирачите са свободни да си отидат вкъщи 
преди приключване на работния ден, при поло-
жение че са изпълнили дневните си задачи. Раз-
бира се, случва се и да останат до по-късно: 
„...ако се развали машината, стоим...”. (Смето-
събирач, CityClean)  
Метачите – мъже и жени, започват работа в 

6,30–7,00 часа сутринта, а работният им ден про-
дължава до 14,45–15,00 часа. В някои от компа-
ниите метенето се прави на смени – сутрин и 
следобед. Задължението на всеки метач е да 
измете тротоар и регула3 в предварително опре-
делен наряд (главни пътни артерии и/или вътреш-
ноквартални улици). Работата има сезонна спе-
цифика – през зимата метачите са длъжни да 
почистват спирките на обществения градски 
транспорт от заледяване и сняг, през есента 
събират паднали от дърветата листа, почистват 
отпадъка от обществените кошчета за боклук.  

                                                 
2 Информацията за заплащането е валидна за времето на 
провеждане на изследването – 2012 г. 
3 Регула или бордюрна линия е мястото, което свързва 
тротоара с пътното платно (бел. а.). 



СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

 Известия на съюза на учените – Варна 1/2014 91 

„В 6,30 часа почваме работа... Да, метем 
регулите, където има кош, градини, всичко... 
Виж сега, управителката вика всички на място-
то. Вече си имам район и си поддържам района. 
Дванайсет без 10 напускаме работното време. И 
това е. Листа, хартии, уборки, метем. Почваме си 
районите и като свършим – и пресечките. До 
обяд може да смогнем. След обяд – дето е оста-
нало мръсно. Пак продължаваме. Където има да 
се мете, кош и уборка – това ни е работата. Три 
без 15 свършва работното време.” (Метачка, 
CityClean) 
И трите фирми осигуряват на работниците си 

работно облекло и инструменти, а общинското 
предприятие разполага и със собствен транспорт, 
за да извозва работниците до работните им места. 
И работниците, и мениджърите изтъкват като 
предимство редовното изплащане на възнаграж-
денията. „Като компания им осигуряваме редов-
на заплата, няма забавяния, на точния ден са си 
получили заплатата по карта. Дрехи им даваме и 
съответно, когато се появят някои неща – така, 
за допълнителни възнаграждения, гледаме да ги 
викаме хората – събота и неделя, и те малко 
пари да получат... Стагнацията е голяма. Вече 
се наложи на пазара, че нашата компания е 
единствената, която плаща редовно на работ-
ниците си и имаме доста наплив. Защото едно е 
да бъдеш забавен... три – четири месеца... да си 
вземеш възнаграждението, а друго е да го полу-
чаваш всеки месец, така че това е важно за 
всеки един служител и е факт.” (Управител, 
InterWaste) 
Работата на сметосъбирачите е свързана с 

използване на физическа сила, тъй като трябва да 
избутат съда за отпадък до машината и да изметат 
около контейнерите. Метачите носят фаражи и 
метли, измитат ръчно наряда, през зимата почист-
ват спирките на обществения транспорт от лед 
или сняг; през лятото отстраняват треви и пле-
вели от тротоарите.  
По правило работниците нямат достъп до 

места за отдих, както и до течаща вода или 
тоалетна на местата, където работят. Практика в 
сектора е да бъдат наемани на срочни трудови 
договори за времето, в което работодателят е 
спечелил търга за обществената поръчка. Изклю-
чение прави общинската фирма, където работни-
ците са на постоянен трудов договор, но като 
цяло заплащането там е по-ниско в сравнение с 
частните компании.  
Прави впечатление имиджовото и полово 

сегментиране в сметосъбирането. Сметосъбира-
чите са само мъже, метачките – най-вече жени. 
Вследствие на кризата от 2008 година все повече 
мъже обаче започват да работят като метачи. 

Ръчното метене не се счита за особено престижно 
занятие, когато се извършва от мъже. Един от 
респондентите е работил като сметосъбирач в 
предишна фирма, но в момента на провеждане на 
изследването е метач и няколко пъти в разговора 
посочва, че би искал да работи отново като 
сметосъбирач – предимно заради по-високото 
заплащане, но и защото сред ромите метенето се 
възприема като „женска работа” и мъжете, които 
работят като метачи, понякога могат да бъдат 
обект на подигравки.  

„Да, това е женска работа по принцип – 
метенето. Там си имат (ромите, бел. а.) строги 
правила, техни, и не се приема добре мъж метач. 
Приемат го като човек с обратни наклонности 
или че нещо не му е наред...” (Организатор услу-
ги, InterWaste) 
Някои от жените метачки също споделят, че в 

началото, при започване на работа, са изпитвали 
срам и притеснение.  
Тежката, монотонна физическа работа на от-

крито, несигурната заетост, липсата на социален 
диалог в частните компании, както и неквали-
фицираният труд очертават една проблематична 
ситуация с условията на труд и заетост в смето-
събирането.  

 
2. Характеристики на работещите в смето-

събирането 
В нашето изследване въпреки изследването на 

случаи на сметосъбиращи фирми, с обзор на 
цялостната организация на работа, персонал и 
отношения, основен акцент бе поставен върху 
нискоквалифицираните работници – сметосъби-
рачи и метачи. Какви са сметосъбирачите и ме-
тачите? Независимо че всеки от нас ежедневно 
вижда работниците от сметосъбирането, липсват 
социологически анализи на профила на тези 
работещи.  
Още от времето на комунистическия режим 

мнозинството от работещите в сметосъбирането 
са с ромска етническа принадлежност, а самата 
работа по събиране на боклука се възприема като 
цяло като непрестижна. В комбинация с пробле-
матичните условия на труд работата в сметосъ-
бирането изглежда непривлекателна, тежка физи-
чески и зле платена.  
Работата в сектор „Сметосъбиране” не се рад-

ва на положителен обществен престиж – не само 
сред гражданите, но също и сред представителите 
на ромския етнос. Почти всички изследвани лица 
споделят, че когато са започвали работа като 
метачи/сметосъбирачи, е трябвало да преодоляват 
тези негативи. В началото са изпитвали срам и са 
се притеснявали как работата им като сметосъ-
бирачи или метачи ще се оцени от другите хора. 
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Повечето от работниците – сметосъбирачи или 
метачи/метачки – нямат завършено основно обра-
зование, живеят в бедност или на прага на бед-
ността, грижат се за болни или зависими членове 
на домакинството (деца, безработни и под.).  
Една от основните отличителни характеристи-

ки на индивидуалния избор за работа в смето-
събирането е липсата на други реални алтернати-
ви – поради свиване на пазара на труда, закриване 
на предприятия, съкращения и незавършено 
основно образование. Работата в сметосъбира-
нето за повечето от работниците в момента е 
единствената възможност да останат на пазара на 
труда – особено за метачките, но също така и за 
мъжете – метачи, миячи и сметосъбирачи, които 
нямат завършено основно образование.  
По-възрастните сметосъбирачи попадат в сек-

тора най-често заради закриване на предприя-
тието или съкращения. Респондентите посочват 
различни занятия – занаятчия, обущар, ковач, 
заварчик, работник в минната индустрия, други 
производствени дейности. 
Ромските жени метачки имат ограничени тру-

дови траектории – нямат завършено основно 
образование най-често поради традиционния за 
ромския етнос ранен брак. Имат деца, грижат се 
за близки и роднини и работят като метачки 
поради липсата на други възможности в момента. 
Заетостта в сметосъбирането е наложена като 

традиционна за ромския етнос и сред изследва-
ните работници не липсват примери за семейна 
заетост. Честа практика е в една фирма или дори 
в различни фирми да работят роднини.  
По-младите сметосъбирачи са склонни да 

изразяват намерението си да повишат образова-
нието и квалификацията си, за да разширят въз-
можностите си за намиране на по-добра работа не 
само в рамките на компанията и в сектора. Друг 
въпрос е дали тези намерения ще се изпълнят на 
практика.  

 
3. Уязвимост в случай на безработица 
Социалната уязвимост се отнася до неспо-

собността на хора, организации и общности да 
устоят на неблагоприятните въздействия от раз-
лични стресови фактори, на които са изложени. 
Тези въздействия се дължат отчасти на характе-
ристики, присъщи на социалните взаимодействия, 
институциите и системите от културни ценности 
(Alwang, Siegel, Jørgensen, 2001; Ranci, 2010). 
В сектор „Сметосъбиране” са заети най-вече 

роми – неквалифицирани мъже и жени с незавър-
шено основно образование. В рамките на ромския 
етнос сметосъбирането, метенето и почистването 
на градските райони не е сред престижните за-
нимания. Уязвимостта на ромите, заети в смето-

събирането, произтича от факта, че ако те бъдат 
освободени от работа, шансовете им да останат 
на пазара на труда са твърде ограничени преди 
всичко поради липсата на образование, квали-
фикация и изградени трудови навици. В рамките 
на изследваните частни или общински компании 
обаче принадлежността към ромската етническа 
група не е сама по себе си предпоставка за 
уязвимост – има примери на кариерна мобилност 
сред ромите както в общинската, така и в 
частните фирми вследствие на образование или 
доказана лоялност, а също и благодарение на 
оценени от мениджмънта лични качества.  
Респондентите споделят, че живеят в бедност, 

мнозина от тях имат заеми към частни лица и 
банки, някои се грижат за болни съпрузи, 
родители или деца. Един мияч разказва, че майка 
му, която има заем към банка, четири месеца не е 
взела нито лев заплата, тъй като всичките £ пари 
отиват за погасяване на кредита. „Както изка-
раха тука новата фирма, и оттогава не е взела 
пари. Цяла заплата, четири месеца не е взела 
пари.” (Мияч, InterWaste) 

„Борчове имам и аз... Бабата ми (има предвид 
жена си, бел. а.) е болна – захар, ужас. Пенсио-
нерка е. Живеем с децата, ама всеки си е от-
делно... Единият е на първия етаж, другият е на 
втория и за съм си отдзаде. Не ме интересува. Е, 
помагам на децата, какво да правиш. Кой роди-
тел не помага? Е, това е. Ама с труд всичко...” 
(Сметосъбирач, ром, WasteCom) 

„Ти знаеш ли, че няма човек, който да не е 
теглил (заем, бел. а.)... Живея в къща, две стаич-
ки имам, дворче имам. Да, живеем, нещо така, 
като белите хора. Но пак няма удобства. В гето 
ли си, няма удобства.” (Сметосъбирач, ром, 
WasteCom) 
Животът на повечето от интервюираните ра-

ботници е концентриран около осигуряването на 
средства, необходими за плащане на ежедневните 
разходи, изхранване и грижа за децата, заеми. 

„Живея с майка ми и баща ми. Те са въз-
растни, болни са. Само аз работя, те са там на 
някакви пенсии.” (Сметосъбирач, ром, InterWaste) 

„Майка ми, и тя е болничка, с много високо 
кръвно, ама много високо. Е, хапчета (взима, бел. 
а.), разбира се, ходи през шест – седем месеца, 
някакъв апарат £ правят на сърцето. Я правят 
за подсилване ли, какво ли, те си знаят, док-
торите. И така живеят, болни са. Баща ми 
получи инсулт, там го удари, захар той има и от 
захарта ли се получи, от диабета ли – краката... 
и той не може да ходи. Не може, трябва да го 
хванем, където и да ходи, аз трябва да го хвана 
или някое от децата. Аз се грижа за тях, не 
може... Грижим се за тях... Иначе – какво да си 
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говорим – парата не стига.” (Метач, ром, 
InterWaste) 
Уязвимостта на работещите в сектора роми 

произтича най-вече от незавършеното основно 
образование. И мъжете, и жените са в риск от 
отпадане от пазара на труда в случай че загубят 
настоящата си работа в сметосъбирането. Пътува-
щите от друго населено място роми са пример за 
уязвима група поради пълната невъзможност да 
намерят работа в града, в който живеят. Банково 
задлъжнелите остават почти без доходи, след като 
банката удържи дължимото при превеждане на 
заплатата. В InterWaste, където примерите за банко-
ва и друга задлъжнялост са много, преките ръково-
дители разказват, че често посредничат на работни-
ците пред банките, за да се намали размерът на 
месечната вноска. Дават се примери как компания-
та назначава втори член от същото задлъжняло 
домакинство, за да може все пак да се получават 
някакви доходи и тези хора да могат да оцелеят. 

„Сега се чудиш какво да правиш... само гледаш 
за ядене, за нищо друго, миличка, за нищо. Както 
ги взимаш тези пари – ето сега примерно, 
взимаш ги тези 380 – отиваш вкъщи и айде това, 
айде онова. Но утре – нямаш пари.” (Метачка, 
InterWaste) 
Голяма част от интервюираните роми живеят 

във или близо до ромските гета, при лоши битови 
условия. Някои от тях разказват, че се случва да 
живеят и без електричество – нямат възможност 
редовно да погасяват задълженията си. „Ами, 
един месец ако имам (електричество, бел. а.), три 
месеца нямам.” (Сметосъбирач, CityClean) 

„Не искат да крадат хората. Много хора си 
мислят, че се почва да се краде... Не става. 
Много хора седят така, без работа, искат 
работа, не искат да ходят да крадат. Защото 
децата няма кой да им храни, те ще са на топло, 
а зимата децата ще мрат от студ. Какви 
кашони там са си направили, какви колиби там 
от кашони, от шперплатчета. Това са – между 
такива хора там живеем, че на мене ми е жал за 
тях. На мене къщата ми поне е от тухла, няма 
такива хартии…” (Сметосъбирач, WasteCom) 
Тъй като основната работна сила в сметосъ-

бирането е от ромския етнос, в изследваните ком-
пании няма формални или неформални дискри-
минационни практики. Напротив, натъкнахме се 
на редица примери за неформална помощ и 
сътрудничество между мениджмънт и работници. 
В InterWaste например преките ръководители 
излизат далеч извън формалните служебни отно-
шения и помагат лично – със заеми или като 
посредничат пред банките за получаване на по-
леки условия за изплащане на кредитите. Целият 
мениджърски състав демонстрира привързаност 

към работещите в компанията. Посочват се при-
мери, при които администраторите са взимали 
страната на работниците при конфликти или 
нападки от страна на граждани. Администрацията 
демонстрира детайлно познаване на спецификата 
на ромския етнос, събира данни за неформалните 
лидери и при необходимост се обръща към тях, 
действа се гъвкаво, за да се избягват конфликти и 
да се минимизират негативните ефекти от теку-
чеството сред ромите. Ръководствата на компа-
ниите уважават и различните религиозни празни-
ци, които ромската общност почита.  
Мениджър в общинското предприятие спо-

деля, че сметосъбирането става възможно благо-
дарение на ромите: „Проблем е с тях, трудно се 
работи, но аз много пъти казвам – добре, че ги 
има. Защото виждате... в един район едва на-
мерихме една жена българка, която мете. А при 
сметосъбирачите ние нямаме такива. Никой не 
идва. И много пъти съм казвал – благодаря, че ги 
има. Благодарение на това, че ги има, тази 
функция и дейност ги изпълняваме.” (Органи-
затор, InterWaste). 
Работещите в общинската фирма, изглежда, 

имат най-малък риск от безработица, тъй като са 
на безсрочни трудови договори, предприятието е 
общинска собственост и има гарантиран бюджет. 
В едната частна компания рисковете за безрабо-
тица произтичат от вероятността обществената 
поръчка със срок от 4 години да не бъде спе-
челена от същата фирма или да бъде спечелена с 
различен обхват – по-малък от сегашния. В 
WasteCom договорите се сключват за една година 
и заетостта изцяло зависи от активността на 
мениджмънта за привличане на повече клиенти. 
Докато има гарантирана заетост, работещите 
роми без основно образование са защитени. 

 
4. Изводи и дискусия 
Незавършеното основно образование е безспо-

рен фактор за уязвимост в случай на безработица 
при всички изследвани от нас неквалифицирани 
сметосъбирачи и метачи. По-млади сметосъби-
рачи посочват, че посещават вечерно училище, за 
да завършат осми клас и евентуално да успеят да 
вземат шофьорска книжка. Споделената им цел е 
да намерят по-добре платена и по-престижна 
работа като шофьори. Съдбата на останалите 
работници изглежда предопределена – работа в 
сметосъбирането, докато я има. Метачките също 
изказват съжаление, че не са ходили на училище, 
като са склонни да обвиняват за съдбата си свои-
те родители. Станахме свидетели на множество 
декларации, че те самите, като майки, ще изиск-
ват от децата си да учат, за да имат по-добри шан-
сове в живота.  
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Ролята на институциите и обществото за пови-
шаване на образованието на всички български 
граждани, не само на ромите, би трябвало да се 
изпълнява стратегически и приоритетно, без 
оглед на това коя политическа сила е на власт. В 
противен случай значителна част от българското 
население ще бъде поставена в условия на зави-
симост и уязвимост, ще живее в бедност и лише-
ния и няма да има образование, квалификация и 
възможности да промени живота си към по-
добро.  
Още веднъж искаме да подчертаем ниския со-

циален престиж на работата в сметосъбирането – 
асоциациите с мръсна работа, боклуци, тежък 
физически труд на открито вероятно не са 
единственото възможно обяснение за този нисък 
престиж. Шофьори, сметосъбирачи и метачи 
споделят за многобройни инциденти с граждани – 
подигравки, агресия, чупене на инструменти. На-
тъкнахме се на добра практика – инициативата 
„Сливи за смет”4 за популяризиране на работата 
на сметосъбирачите и метачите в училищата, 
изпълнявана ежегодно от една от сметосъбира-
щите фирми, която е добре да бъде възприета от 
всички, за да се работи за промяна на обществе-
ните нагласи относно работещите в сметосъби-
рането. 
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One of the most important subjects of the 
contemporary social psychology is seen in this 
article. The problems of socialization, motive-
tion, maturity and values are analyzed. Different 
opinions and approaches of the person’s ways to 
collaborate with the community are presented.   

The socialization and the values take an 
essential part in the article. A comparison 
between the similarities and differences of 
various psychological theories on socialization 
and values is made. The motivation of a mature 
personality to perform social activity and to 
develop is investigated. The characteristics of 
successfully socialized personality are pointed 
out here. 
 

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЦЕННОСТИ В СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ 

 
 
 

Петър Нешев 
 
 
 
1. Смисъл, ценности и себеизразяване 
Виктор Франкъл е убеден, че процесът на 

социализация е свързан с усвояване на опреде-
лени ценности (Франкъл, 2001). 
Франкъл определя три фундаментални систе-

ми от ценности, съответстващи трите начина за 
даване на смисъл на живота: на съзиданието, на 
преживяването и на отношението. 

Ценностите на съзиданието се реализират в 
творческата и продуктивната дейност. Обикнове-
но те се отнасят до някакъв тип работа, въпреки 
че могат да се изразят във всички области на 
живота. Смисълът на живота се дава чрез акта на 
създаването на материален продукт или немате-
риална идея или като се служи на другите, което 
е начин на себеизразяване. 

Докато съзидателните ценности включват 
даването на света, тези на преживяването 
включват получаването от света. То може да 
даде също толкова смисъл, колкото и съзида-
нието. Тези ценности се проявяват чрез отдава-
нето на човека на красотата в света, природата и 
изкуството. Франкъл твърди, че е възможно човек 
да осъществи смисъла на живота си чрез интен-
зивността, с която се преживяват някои аспекти 
от живота, независимо от всяко положително дей-
ствие, предприето от човека. 

Третата група ценности е тази на отноше-
нието. Франкъл вярва, че не толкова обективната 
съдба е обезсърчаваща и деструктивна, колкото 
отношението, което имаме към нея. Точно най-
бездънните, отчайващи и привидно безнадеждни 
ситуации според него ни осигуряват най-голямата 
възможност за намиране на смисъл. Същевре-
менно те са и ситуациите, които най-силно изиск-
ват намирането на смисъл. 
Ситуациите, изискващи ценности на отноше-

нието, са тези, които сме безсилни да променим 
или избегнем – непроменимите условия на съд-
бата. Когато сме изправени пред такава ситуация, 
единственият рационален начин за реагиране е 
приемането. Начинът, по който приемаме съдбата 
си, храбростта, с която понасяме страданието, 
достойнството, което показваме пред лицето на 
нещастието, са крайният тест и мяра за нашето 
осъществяване като човешки същества. 

Чрез включването на ценностите като начин за 
придаване на смисъл на живота Франкъл ни дава 
надежда, че човешкото съществуване дори и в 
екстремални обстоятелства може да се характе-
ризира чрез смисъла и целта. Животът ни може да 
продължи да има смисъл до последния момент на 
съществуването. Докато сме в съзнание, сме за-
дължени да осъзнаваме ценностите. Това е чо-
вешка отговорност, която не трябва да избягваме, 
ако искаме да поддържаме психично здраве (Reis 
& Sprecher, 2009). 
Според Франкъл основната ни мотивация в 

живота е да търсим не Аза, а смисъла. Това до 
известна степен включва „забравянето” за себе 
си. Психично здравият човек се е придвижил или 
се е издигнал над фокуса върху Аза. Да бъдеш 
наистина човек означава да се свържеш с някого 
или с нещо извън собственото Аз. Франкъл срав-
нява това качество със способността на човеш-
кото око да вижда света извън себе си. Това 
схващане на Франкъл го противопоставя на 
теоретиците, които твърдят, че целта на мотива-
цията за пълноценното човешко развитие е осъ-
ществяването или актуализацията на Аза (Шулц, 
2004, с. 64). Франкъл отрича човешкия стремеж 
към установяване на някакво състояние или усло-
вие вътре в Аза, независимо дали заради власт, 
удоволствие или актуализация. Такова схващане, 
твърди той, описва човека като затворена систе-
ма, занимаваща се не с взаимодействието с реал-
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ния свят или с другите хора, а само със себе си. 
Преследването на цел единствено вътре в себе си, 
според Франкъл, е себеразрушително. 
Има две ориентирани към Аза цели: удовол-

ствието и себеактуализацията. Франкъл твърди, 
че колкото по-съзнателно се стремим към удо-
волствието, толкова по-невероятно е да го наме-
рим. Животът, ориентиран към преследването на 
щастието, няма никога да бъде щастлив. Колкото 
повече се съсредоточаваме върху щастието като 
цел, толкова повече ще загубим поглед върху 
причините да бъдем щастливи. Франкъл предлага 
примера на хората, при които доминират сексуал-
ните удоволствия. Той изчислява на базата на 
собствената си работа с пациенти, че повече от 
95% от случаите на импотентност и фригидност 
са резултат от целенасочения стремеж на мъжете 
да демонстрират потентност, а на жените – въз-
можност за оргазъм. Такива хора прекалено ак-
тивно преследват щастието, вместо да го оставят 
да се появи като вторичен продукт от търсенето 
на смисъл в живота (Франкъл, 2001, с. 41). 
Според Франкъл схващанията му са съвмести-

ми със становището на Маслоу, че най-добрият 
начин да се постигне себеактуализация е резултат 
от фрустрацията на желанието за смисъл. За да 
илюстрира това, Франкъл използва примера на 
бумеранга. Целта на бумеранга не е да се върне 
при човека, който го е хвърлил – бумерангът се 
връща само когато е изпуснал целта. 
По подобен начин хората се връщат към себе 

си, когато са загубили поглед върху смисъла и 
целта си в живота. Когато са изпуснали целта, те 
се отдават единствено на себе си. За да си 
психично здрав обаче, трябва да се придвижиш 
отвъд фокуса върху себе си, да се издигнеш над 
него, да го абсорбираш в свой смисъл и цел. 
Тогава Азът е спонтанно и естествено осъществен 
и актуализиран (Герчева, 2010). 
Съществена характеристика на социализира-

ния човек е отдадеността на работата. Един начин 
за постигане на смисъл е чрез изразяване на 
съзидателните ценности – да дадеш нещо на света 
и тези ценности могат най-добре да се изразят 
чрез мисията или професията на човека. Това е 
аспект на живота, който ни поставя в уникално 
взаимоотношение с обществото: ние изпълняваме 
работата си по начин, който не се практикува от 
нито един друг човек и така всеки един от нас 
може да даде своя принос за обществото. 
Важният аспект на работата е не нейното 

съдържание, а начинът, по който тя се изпълнява. 
Това е, което дава смисъл в живота. Така че важ-
ното е не професията, а това, което носим със 
себе си и привнасяме в работата по отношение на 
нашата личност като уникални човешки същест-

ва. Франкъл дава пример с жена, работеща като 
медицинска сестра. Тя извършва много необхо-
дими действия всеки ден, но те не са достатъчни, 
за да осигурят смисъл на нейния живот. Само 
когато направи нещо повече, нещо отвъд това, 
което нейните задължения изискват, тя намира 
смисъл чрез работата си. Когато прекарва допъл-
нително време да утеши уплашен пациент или 
казва няколко добри думи на някого близо до 
смъртта, тя дава от себе си допълнително, нещо 
повече от рутината на работата, фокусирайки се 
върху някого извън себе си. 
След като намираме смисъл чрез работата, а не 

в нея, смисъл може да се намери в почти всеки 
вид работа. Франкъл вярва, че повечето профе-
сионални занятия позволяват изразяване на съзи-
дателни ценности (освен тези, които са регламен-
тирани, като работата на конвейерната линия). 
Друга характеристика на социализирания 

човек е способността му да дава и да получава 
любов. Любовта е истинската човешка цел: наше-
то спасение е чрез любовта и в любовта. Докато 
единият начин да реализираме уникалността си е 
чрез работата, другият е чрез това да бъдеш оби-
чан. Когато сме обичани, сме приемани от друг 
човек заради нашата уникалност и единственост. 
За човека, който ни обича, ставаме крайно необ-
ходими и незаменими (Regan, 2011). 
Любовното взаимоотношение обаче има и дру-

га страна – даването на любов. Чрез даването на 
любов на друг човек сме способни да видим отли-
чителните му черти и характеристики, включи-
телно и тези, които още не са актуализирани. 
Чрез любовта си можем да помогнем на обичания 
човек да разбере тези неразкрити възможности, 
като го накараме да осъзнае това, което може да 
бъде (Hogg & Vaughan, 2005).  

 
2. Социализация и индивидуация 
Според Карл Густав Юнг човешкото развитие 

е специфично преплитане на социализация и 
индивидуация. Резултатът от тези процеси е из-
граждането на цялостна личност (Юнг, 1995, 
1999, 2005). 

Целостността на личността е постигната, 
когато главните двойки противоположности са 
относително разграничени, когато двете части на 
цялостната психика – съзнание и несъзнавано, са 
свързани една с друга и са в активна връзка. С 
други думи, целостността е винаги относителна, а 
работата по нея – наша задача за цял живот. 
Според Юнг личността като пълно осъществя-
ване на целостността на нашата същност е недо-
стижим идеал. Недостижимостта обаче не е при-
чина за отхвърляне на идеала, защото идеалите не 
са друго, а пътепоказатели и никога цел. 
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Развитието на личността е едновременно био-
логично и социално. Съзряването на личността в 
индивидуален и социален план Юнг нарича 
индивидуация. Индивидуацията означава още да 
станеш същество и доколкото под индивидуал-
ност разбираме нашата най-дълбока, последна и 
несравнима изключителност – да станеш соб-
ствената си цялостна личност. Индивидуацията 
обаче в никакъв случай не означава индивидуа-
лизъм в тесния егоцентричен смисъл на тази 
дума, защото индивидуацията е постижима чрез 
социализацията (Юнг, 1999).  

 
Етапи в процеса на индивидуация 
Първият етап води до познаването на сян-

ката, символизираща нашата „друга страна”, на-
шия „тъмен брат”, която, макар и невидима, е 
неразделна част от нашата цялост.    
Сянката е архетипна фигура, която се проявява 

и днес в представите на примитивните хора, пер-
сонифицирана в много форми. Тя също е част от 
индивида, един вид отцепена част от неговото 
същество, която обаче е свързана с него. Човек 
може да срещне „сянката” си във вътрешна, сим-
волична или външна, конкретна фигура. В първия 
случай тя ще се прояви в материала на несъз-
наваното, например като фигура в съня, представ-
ляваща персонифицирани отделни или едно-
временно няколко душевни характеристики на 
сънуващия. Във втория случай има човек от него-
вото обкръжение, който по определени причини е 
носител на проекциите на такива отделни или 
няколко скрити в несъзнаваното качества (Miller, 
2004). 
Юнг различава две форми на сянката. Първата 

е формата на „личната сянка”, която съдържа все 
още неоживелите душевни черти на индивида. 
Втората е „колективната сянка”, която вече при-
надлежи към фигурите на колективното несъзна-
вано и съответства например на отрицателната 
фигура на стария мъдрец или на тъмната страна 
на цялостната личност. Тя символизира „обрат-
ната страна” на властващия дух на времето, 
неговата скрита противоположност. И двете фор-
ми действат в човешката психика. 
С други думи, конфронтацията със сянката 

означава да осъзнаеш безпощадно критично соб-
ствената си същност. Обусловена от механизма 
на проекцията обаче, тя – като всичко, което не 
съзнаваме– се проявява пренесена върху някой 
обект, поради което винаги „виновен е другият”, 
когато не осъзнаваме, че мракът е в самите нас. 
Затова по необходимост при осъзнаването на сян-
ката при аналитичната работа най-често трябва да 
се очаква максимална съпротива от страна на 
анализирания (Юнг, 1995).     

Вторият етап от процеса на индивидуация е 
белязан от срещата с гещалта на „душевните 
картини”, наречени от Юнг анима при мъжа и 
анимус при жената. Архетипната фигура на ду-
шевната картина означава съответно допълва-
щата, противоположна на нашия пол част от 
психиката. Тя представлява картината на другия 
пол, която носим в себе си не само като уникални 
отделни същества, но и като същества от един и 
същи вид. Ако сме разбрали и осъзнали проти-
воположния пол в собствената си душа, то ние 
държим здраво в ръце себе си и неговите емоции 
и афекти (Юнг, 2005).      
Както осъзнаването на сянката позволява осъз-

наването на нашата друга, тъмна, но от нашия 
пол страна, така осъзнаването на душевната кар-
тина позволява опознаването на противополож-
ния пол в психиката ни. Ако образът бъде раз-
познат и отграничен, той престава да действа от 
несъзнаваното и накрая ние сме способни да 
диференцираме и тази противоположна на нашия 
пол част на психиката и да я включим в осъзна-
тата си нагласа. Така постигаме разширяване на 
личността (Московичи, 2006). 
Раждането на цялостната личност означава за 

съзнаващата личност не само изместване на до-
сегашния £ психичен център, а като последица от 
това и една напълно променена нагласа и раз-
биране за живота, едно „превръщане” в истин-
ския смисъл на думата (Шулц, 2004, с. 49). За да 
се състои това „превръщане”, задължително се 
изисква изключителна концентрация върху со-
циалната среда, където се осъществява това 
творческото превръщане. 

 
3. Социализация, мотивация, зрялост 
Олпорт е убеден, че най-важният проблем за 

изучаващия социализацията на личността психо-
лог е опитът да се обясни мотивацията (Хьелл, 
Зиглер, 1997, с. 270). Кои са силите, които „тла-
скат”, „теглят” или по някакъв начин насочват 
човешките действия? Той смята, че здравата 
личност не е ръководена от подсъзнателни сили 
или преживявания, натрупани през детството. 
Според него мотивите на възрастния не са раз-
ширение или доразвиване на мотивите през 
детството. Мотивите на възрастния са функцио-
нално автономни от детството. 
Централният аспект на личността са целена-

сочените и съзнателните ни намерения, надежди, 
стремежи и мечти (Brown, 2006). Тези цели моти-
вират зрялата личност и осигуряват най-добрия 
ключ към разбиране на настоящото поведение. 
Според Олпорт притежанието на дългосрочни 
цели, разглеждани като централни за съществу-
ването на даден човек, разграничава човешкото 



СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

 98 Известия на съюза на учените – Варна 1/2014 

същество от животното, възрастния от детето и в 
много случаи здравата личност от болната. 
Целенасочената природа на личността способ-

ства за нейната социализация. Според някои 
теории за мотивацията, човешките същества са 
мотивирани главно да редуцират напрежението, 
да го държат, колкото е възможно по-ниско 
(Майерс, 2007). Олпорт вярва, че този модел на 
редуциране на напрежението за човешката лич-
ност е само частично верен, защото не обяснява 
по-голяма част от мотивацията на здравата лич-
ност. Човешкият организъм трябва да поддържа 
определено ниво на задоволяване на биологич-
ните инстинкти за храна, вода, полов живот и 
сън. Олпорт обаче посочва, че здравата личност 
изисква от живота нещо повече от редуциране на 
напрежението. 
Здравите човешки същества имат непрестанна 

потребност от разнообразие, от нови усещания и 
предизвикателства. Те захвърлят рутината и 
търсят преживявания, приемат рискове, изследват 
нови неща. Тази дейност предизвиква напреже-
ние. Олпорт обаче вярва, че само чрез тези непоз-
нати, предизвикващи напрежение преживявания 
и рискове човешките същества могат да израст-
ват. Личностното развитие, усъвършенстване и 
общуване с другите е и въпрос на социализация 
(Герчева, 2009). 
Важно е да се отбележи, че никъде в трудовете 

на Олпорт върху мотивацията на здравата лич-
ност не откриваме щастието като цел. Според 
него то не е самоцел, а по-скоро е вторичен 
продукт от успешната интеграция и социализация 
на личността в преследването на стремежите и 
целите. Щастието не е основно съображение за 
здравата личност, но може да споходи човек, 
който има стремежи и активно ги преследва. 
За Олпорт не е необходимо да си щастлив, за 

да си зрял, здрав човек, успешно социализиран. 
Здравата личност не е задължително безгрижна, 
еуфорична личност. В действителност Олпорт 
вярва, че е възможно животът на здравата лич-
ност да е суров и изпълнен с болка и тъга. 
Има още един аспект на концентрацията на 

Олпорт за здравата личност и за социализацията, 
който може да изглежда парадоксален: целите, 
към които се стреми здравият човек, в крайна 
сметка са непостижими! Той е убеден, че докато 
непосредствените подцели са постижими, крайна-
та цел не е.  
Олпорт обяснява по интересен начин пробле-

ма за вандализма на юношите, престъпленията и 
размириците. Той е убеден, че на някои млади 
хора липсват смислени, конструктивни цели, 
които да консумират тяхната енергия. Енергията 
трябва да намери отдушник и ако не е изразена по 

конструктивен начин, тя може да се освобождава 
по разрушителен път. Деструктивните прояви са 
израз на неуспешна социализация. 
Теорията на Олпорт за мотивацията на здра-

вата личност и социализацията включва и прин-
ципа за умения и компетентност, който гласи, че 
за зрелия, здрав човек не е удовлетворяващо да 
функционира на посредствено равнище, тъй като 
това не е достатъчно задоволяващо. Хората са 
водени по-скоро от желанието да се справят по 
най-добрия начин, да постигнат високи нива на 
компетентност и умения в стремежа си да 
реализират мечтите си.  
Мотивацията е жизненоважна за социализа-

цията на личността (Герчева, 2012). Социализира-
ните личности активно преследват цели и мечти и 
животът им се ръководи от чувството на отдаване 
и пълноценност. Преследването на целта никога 
не престава: ако някаква цел трябва да се 
изостави, е необходимо бързо да се намери нов 
мотив. Здравата личност гледа напред и живее в 
бъдещето. 
Понятието за Аз е важна част от теорията на 

Олпорт (Шулц, 2004, с. 14). Олпорт се е надявал 
да преодолее присъщите на дискусиите за Аза 
противоречия и неясноти, като елиминира думата 
и я заменя с друг термин, който ще разграничи 
концепцията му за Аза от тези на другите автори. 
Терминът, който избира, е проприум и той може 
да се определи, като се разгледа прилагателната 
форма на propriate, както и думата appropriate 
(присвоявам си). Проприум се отнася до нещо, 
което принадлежи на човека или е уникално за 
него. Следователно proprium се състои от тези 
„неща” и процеси, които са важни и лични за 
отделния човек, онези аспекти, които го опреде-
лят като уникален.  
Проприумът се развива от младенчеството до 

юношеството през седем фази. Когато всички 
аспекти на развитието се появят напълно, те се 
обединяват в едно-единствено понятие: проп-
риум. Следователно проприумът е съставен от 
тези седем аспекта на Аза. Появата на праприума 
е предпоставка за здравата личност и за нейната 
успешна социализация. 
Телесен Аз. Ние не се раждаме с чувство за 

Аз; то не е част от генетичното ни наследство. 
Кърмачето не е способно да разграничи Аза от 
света наоколо. Постепенно чрез по-сложен про-
цес на учене и перцептивен опит започва да се 
развива бледо разграничение между нещото „в 
мен” и другите неща „там отвън”. В процеса на 
докосване, гледане, слушане на себе си, на дру-
гите хора и на обектите това разграничение става 
все по- ясно. На възраст от около 15 месеца се 
появява първата фаза от развитието на проприума 
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– телесният Аз. Съзнанието за „телесен Аз” – 
например разграничението, което прави кърма-
чето между пръстите си и обекта, който държи в 
ръцете си, е първата стъпка към постигането на 
пълното Аз. Олпорт го нарича „доживотна опора 
на нашето самосъзнание”, въпреки че е все още 
далеч от цялостния Аз на човека. 
Аз-идентичност. Във втората фаза от разви-

тието се появява чувството за Аз-идентичност. 
Детето започва да съзнава непрестанната си 
идентичност като отделен човек. То научава 
своето име, разбира, че отражението в огледалото 
днес е на същия човек, който е видяло вчера, и 
вярва, че чувството за „мен” продължава, незави-
симо от променящите се обстоятелства. 
Олпорт смята, че най-важният аспект на Аз-

идентичността е името на човека. То става сим-
вол на човешкото съществуване, идентифици-
ращо Аза на човека и разграничаващо го от 
всички други Азове на света. 
Самооценка. Третата фаза в развитието на 

проприума е появата на самооценката. Тя се 
отнася до чувството на гордост у детето в резул-
тат на научаването да върши само нещата. На 
тази фаза то иска да направи неща, да изследва и 
задоволява любопитството си за средата, да я 
манипулира и променя. Любопитното и агресив-
но двегодишно дете може да бъде много разру-
шително, след като този стремеж за манипули-
ране и изследване започне да действа. Олпорт 
смята, че това е критична фаза в развитието: ако 
родителите фрустрират детската потребност да 
изследва, появяващото се чувство за самооценка 
може да бъде нарушено и в резултат могат да 
възникнат чувства на унижение и гняв. 
Централна за появата на самооценката е 

детската потребност от автономия. Тя се появява 
чрез негативното поведение на около двегодишна 
възраст, когато детето сякаш се противопоставя 
почти на всичко, което родителите искат от него. 
По-късно – на 6 или 7 години, самооценката вече 
се определя по-скоро чрез съревнованието с 
връстниците. 
Разширяване на Аза. Тази фаза започва на 

около четиригодишна възраст. Детето съзнава 
другите хора и обектите от средата, както и 
факта, че някои от тях му принадлежат. То говори 
за „моята къща” или „моята детска градина”. 
Научава значението и стойността на притежава-
нето, което е отразено в чудесната дума „мой”. 
Това е началото на човешката способност да се 
разширява собственото Аз толкова много, че да 
включва не само неща, но и абстракции, ценности 
и убеждения. 
Аз-образ. Аз-образът се свързва с това, как 

детето гледа на себе си. Този образ се развива от 

взаимодействието между родителите и детето. 
Чрез похвалата и наказанието детето научава, че 
родителите му очакват от него да проявява 
определени типове поведение и да избягва други. 
Родителите могат да нарекат детето „добро” в 
отговор на някои типове поведение и „лошо” в 
резултат на други. Чрез нарушаването на роди-
телските очаквания детето развива основата на 
чувството за морална отговорност и за формиране 
на цели и намерения. 
Рационален Аз. След като детето започне 

училище, започва да се появява рационалният Аз. 
Научават се нови правила и очаквания от учите-
лите и съучениците и нещо още по-важно: предо-
ставят се интелектуални дейности и предизви-
кателства. Детето научава, че може да решава 
проблеми, като използва логиката и рационал-
ните процеси. 
Стремеж към идентичност. През пубертета 

се развива стремежа към идентичност – послед-
ната фаза в развитието на Аза. Олпорт вярва, че 
това е изключително критичен период. Човек се 
ангажира в подновено търсене на Аз-идентич-
ност, която е съвсем различна от тази на две-
годишна възраст. Въпросът „Кой съм аз?” е пър-
востепенен. „Тласкан” и „теглен” в различни 
посоки от родители и връстници, юношата експе-
риментира различни маски и роли, проверява Аз-
образа си, опитвайки се да намери личността на 
възрастния. Най-важният аспект на това търсене 
на идентичност е определянето на житейската 
цел. Значението на този стремеж е в това, че за 
първи път човек е загрижен за бъдещето, за 
дългосрочните цели и мечти. 
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Aggression is amongst the most alarming 
problems of our time and it is not new to the 
pedagogical theory and practice. Researchers 
and the general public have been showing 
heightened interest towards the manifestation of 
aggression for decades and have directed their 
attention towards the theoretical research of its 
characteristics and causes.  
 

 
АГРЕСИЯ – СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 
 
 

Надие Карагьозова 
 
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
"Всяко дете се чувства безпомощно. Но да 

се чувстваш безпомощен в свят, пълен със 
заплахи, вече е твърде много." Паола 
Сантагостино 
Агресията се нарежда сред най-тревожните 

проблеми на съвремието ни и не е нов за 
педагогическата теория и практика. Изследова-
телите и широката общественост от десетилетия 
проявяват повишен интерес към явлението агре-
сия и насочват внимание към теоретично изслед-
ване на  нейния характер и причини. 
Агресията е проблем с многобройни опреде-

ления. Понятие, в което са заложени мисли, чув-
ства, усещания. Тема, която вълнува и продъл-
жава да вълнува психолози, психоаналитици, 
педиатри, педагози, криминалисти, родители, ця-
лото общество. Агресията е изключително слож-
но явление, върху която влияние оказват разно-
родни причини и фактори. Трудна е за прогнози-
ране и контролиране. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ   
В научната литературата съществуват различ-

ни определения за понятието “агресия”. Това 
води до липса на конкретно и общоприето опре-
деление на агресията, защото границите на явле-
нието са много широки и подходите за определя-
нето му твърде различни. В настоящия доклад ще 
разгледам най-често използваните  определения 
за агресията. Ето някои от тях: 
Агресията е понятие в психологията и психо-

патологията, с което се означава регистър от 
поведения, насочен към нанасяне на вреда на 
другия или на себе си. Джеймс Долард дефинира 
агресията като "отговор, имащ за цел увреждане 
на жив организъм". Карл Шейвър я определя като 
"преднамерено действие, насочено към уврежда-
не на друго лице". Тези действия или отговори 
могат да бъдат несъзнателни или съзнателни, 
допълват още авторите [19]. Психологът Алберт 
Бандура определя агресията „като поведение, 
изпълнено извън социално одобрена роля, както и 
че негов резултат е личностната вреда или 
деструкция.” [1]. В началото на миналия век 
големият психоанализатор Зигмунд Фройд [по С. 

Джонев, 5], обобщава, че „агресията е вродена и 
поради това трудно може да бъде възпрепят-
ствана”. Последователят му Пиер Дако вижда в 
агресията нещо съвсем естествено, ”съществу-
вам, значи съм агресивен” е част от неговото 
верую. В социалната психология агресията се 
определя, като явление в сферата на обществения 
живот. „Преднамерено действие, насочено към 
увреждане на друго лице" [5]. [1, 5, 19]    
Големият психолог Е. Арънсън отбелязва: „Аз 

бих приел акт на агресия, поведение, целящо да 
причини зло или болка…” [1]. Според Л. Бендер  с 
термина агресия се отбелязва „силна активност, 
стремеж към самоутвърждаване.” [11]. 

„Агресията е действие, чията цел е нанасяне 
на вреда, физическа болка и морално страдание”, 
отбелязва  А. Фрончек [ по Й. Зографова , 9]. 
По-широко определение за агресията дава Н. 

Делгадо [11]: „Актове на враждебност, атаки, 
разрушения”, т.е. действия, които вредят на друго 
лице или обект. Човешката агресивност е пове-
денческа реакция, която се характеризира с про-
явление на сили в опит да се нанесе вреда на 
личността или на обществото.     
От казаното дотук следва, че за агресия 

говорим тогава, когато имаме като резултат  
вреда или нанесена болка от едно лице на друго 
лице, от едно лице на няколко лица или група. 
Става дума за преднамерено действие с цел 
причиняване отново вреда и нанасяне на 
физическа или морална болка на лице, което 
обаче не е демонстрирало подобно поведение. 
В речниците по психология срещу агресивност 

е записано: “социално обусловено качество на 
личността и поведението, което се характе-
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ризира с използването на сила, с цел да се нане-
сат повреди на хора или предмети". Това, раз-
бира се, е най-общото определение на личност-
ното качество, което, при съчетание с определени 
неблагоприятни за нас външни условия и обстоя-
телства, е предпоставка за това да проявяваме 
агресия във взаимоотношенията си. Л. Десев   пи-
ше: агресивността е ”нападателност, социално 
обусловено качество на личността и поведе-
нието, което се характеризира с използването 
на сила, с цел да се нанесат повреди на хора или 
предмети” [7]. 
Психолозите разглеждат агресията и като 

деструктивно поведениe. То може да бъде обида, 
присмех, ирония, дори убийство. Агресията е 
поведение, което води до посегателство върху 
личността. Повечето автори смятат, че агресията 
е проява на специфично поведение, свързано със 
заплаха или действие, което накърнява интереси-
те или правата, с което вреди на другия. В този 
смисъл тя представлява активно действие, което 
със сила цели постигането на господство или 
владение. Такова поведение по съвкупност има и 
емоционално съдържание на враждебност и нена-
вист, проявени от един индивид спрямо друг или 
спрямо определена социална група. Агресивното 
поведение е нападателно поведение и е един от 
механизмите за психична защита на личността. 
Агресията е поведение, което цели да причини 
загуба или вреда на друго живо същество, което 
се стреми да избегне едно такова отношение към 
себе си.    
Според друга група автори като (Г. Аммон, 

1988), (Г. Корнадт, 1974), (С. В. Соловьева, 1996), 
(О. Кернберг, 1998) проявлението на агресивност 
силно зависи от познавателните, емоционалните 
и волевите процеси. Патологията в душевната 
сфера е причина за такова поведение, подчер-
тават те [13]. 
Проблемът за агресията е разработван и от 

много наши автори. Така например Румен 
Стаматов, много изчерпателно обобщава и ана-
лизира мнението на различните автори относно 
агресията. Според (Anderson&Bushman, 2002) и 
(Berkоwitz, 1993) „агресията е поведение, което 
причинява вреда”. „Нанесената вреда винаги е 
реална”, посочват (Baron&Richerdson, 1994). По-
следиците от агресията могат да бъдат „душевни 
или физически – наранявания, унижения, обиди, 
оскърбления, унищожаване на притежавания, 
подценяване, отнемане на възможности за само-
осъществяване”, отбелязват (Baron & Richerdson, 
1994). „Причинената вреда поражда тъга, де-
пресия, самосъжаление, безпомощност, гняв, 
стремеж към отмъщение, ограбва самоуваже-
нието”, според авторите (Rigby 2008, Coi, Dodge 

1998). Последиците от „агресивното поведение се 
преживяват болезнено и като нежелани от 
обекта на агресията” (Baron&Richerdson, 1994). 
При агресивното поведение винаги съществува  
„противоречие с одобряваните  роли и приети 
норми” (Berkоwitz, 1993). „Агресията е неодоб-
рено поведение, въпреки че неодобрението се 
схваща различно” (Baron & Richerdson, 1994) 
[15]. 

„Агресията може да се изрази в различна 
форма – от иронични намеци и обиди до физиче-
ско насилие. Целта на агресивността е да при-
чини морална или физическа болка”, обобщават 
нашите посихолози Р. Стаматов и Б. Минчев [16]. 
И така, от казаното дотук можем да 

кажем: агресията е поведение, което причи-
нява вреда. Последиците от нея, нанасят и 
могат  да оставят трайни душевни и физиче-
ски наранявания, които, от своя страна, 
пораждат тъга, депресия, гняв, стремеж към 
отмъщение и др. и такова поведение проти-
воречи на общоприетите одобрявани роли и 
норми в обществото. 
Предложението на нашия автор Е. Рангелова 

относно агресивното поведение също заслужава 
внимание. Според нея: „Агресивното поведение е 
поведение, свързано с извършване на преднаме-
рено, целенасочено насилие от една личност 
върху друга личност, от една група хора върху 
друга група хора, което е съпроводено с изпит-
ване на болка, с човешки сълзи, с унижаване на 
човешкото достойнство.” [17]. 
През последните години чувствително се 

увеличават агресивните прояви сред децата и 
затова научният интерес към детската агресия по 
света и у нас е голям. Много изследователи отде-
лят внимание и време за нейното изучаване. Спе-
циалисти от различни области изучават различни 
страни от нейната същност и проявление. 
Рангелова разглежда агресията сред децата 

като социален и педагогически проблем и застъп-
ва идеята за нейното преодоляване както в гло-
бален, планетарен, така и в макро- и микросоциа-
лен план. Това преодоляване налага и изисква 
педагогическа намеса, целенасочено включване 
на основните педагогически фактори в процеса, 
имащ за цел преодоляване на агресията по прин-
цип и в частност – преодоляването на всякакъв 
вид агресивно поведение. То съдържа в себе си 
всички елементи на определението за агресивно 
поведение, посегателство върху друга личност 
или група хора и крайната цел, изразена в нане-
сeна вреда, било то морална, психическа или 
физическа [17]. 
Според Д. Левтерова агресията е: „Всяка фор-

ма на поведение, вследствие на която е налице 
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оскърбление, обида или нанесена вреда на друго 
лице, което не желае и не е демонстрирало по-
добно поведение.” [10]. 
Друг наш автор, Т. Манасиева, казва: „...агре-

сивното поведение е възможно да бъде редуци-
рано още в ранна възраст чрез работата на 
възпитателите в предучилищните заведения, 
така че да не се разшири в по-късна възраст, 
което създава и по-сериозни социални пробле-
ми.” [12] 
В съвременните социални условия този проб-

лем има особено звучене. Съществуват много 
обективни причини, които предизвикват агресия-
та и агресивността на личността. Те са свързани 
със съществуващите явления на макроравнище 
като: социално-класово разслоение, безработица, 
престъпност и други. Всичко това се отразява в 
основните компоненти на микросредата и утвър-
ждава агресията и агресивността като явление, 
като закономерност в отношенията между хората, 
респективно – между децата и учениците.  
Социализацията, според Й. Зографова [8], 

обхваща "процеса и резултата от взаимодей-
ствието на индивида с цялата съвкупност со-
циални влияния, в това число и стихийно въздей-
стващите". Според същата авторка податливост-
та към агресивни прояви се формира преди 
всичко поради недостатъци и пропуски от страна 
на агентите на социализацията – семейство, учи-
лище, неформални групи и т.н. Множество из-
следвания показват зависимостта между негатив-
ните взаимоотношения в двойката “родители–
деца” и агресивните реакции от страна на детето. 
Ако към децата (независимо от това към коя 
възрастова група принадлежат) има лошо отно-
шение от страна на един или двамата родители, 
ако децата чувстват, че никога не ги считат за 
годни, или не усещат родителска подкрепа, то е 
възможно те да се включат в групи, които из-
вършват престъпна дейност, допълва още автор-
ката. 
Семейството е най-първото място, казва В. А. 

Сухомлиски [по Т. Демирева, 8], в което детето се 
научава да прави добро. Семейството, продъл-
жава той изгражда човека „като личност, като 
гражданин, като бъдещ професионалист.” Кол-
кото едно семейство е по-здраво и с благоприятен 
климат, толкова по-здраво ще стъпи и детето в 
него. Когато семейството прилага неправилни 
методи на възпитателно въздействие (прекалена 
родителска амбициозност, свръхизисквания, огра-
ничаване на самостоятелността, незачитане на 
детските интереси), то оказва негативно влияние 
върху поведението на детето. При несполучли-
вите бракове страхът, депресията и тревожността 
пораждат безпокойство и създават пропаст между 

членовете на семейството. Най-често изкупител-
ните жертви в такива семейства са децата, в които 
родителите буквално се хващат като „удавник за 
сламка”. В семейство, където липсва хармония и 
сигурност, детето е склонно към агресивни проя-
ви. Тези прояви най-често са бягство от дома, 
явна омраза към родителите, лицемерие и др. 
Почти всички автори, които изследват агре-

сията сред децата, препоръчват и са за ранната 
превенция, която трябва да се осъществява 
системно и последователно, защото неовладяна в 
ранна детска възраст тя е предпоставка за попу-
лация от младежи, които са обект на различни 
социални институции и грижи по-нататък.  За да 
има положителни резултати от превантивната 
дейност, трябва да се познават и основните лич-
ностни характеристики на детето, което е вклю-
чено в процеса на социализация и формиране на 
социално значими личностни качества. Съобра-
зяването с тези особености и вътрешния свят на 
детето са най-важните изисквания към организа-
цията на превантивната работа с децата на базата 
на личностно-индивидуалния подход. В тази 
връзка внимание заслужават разработките на Й. 
Факирска, Т. Манасиева, Иван Иванов и др., 
които посочват и изтъкват ползите от ранната 
превенция на агресията, наблюдавана при деца от 
предучилищна възраст, защото неовладяна  тя 
вече е предпоставка за  превръщане в устойчиво 
поведение на по-късен етап от развитието на 
човека.  
Според Й. Факирска, поведенческите пробле-

ми подлежат на коригиране и развитие още в 
предучилищна възраст. Ранно появилите се пове-
денчески проблеми в предучилищна възраст са 
най-точният признак за делинквентност в зряла 
възраст, загуба на членство в общността и попа-
дане в затвора. Стабилизирането на агресията 
около десетгодишна възраст е равностойно на 
изграждането и стабилизирането на интелигент-
ността в тази възраст. Интелигентността, придо-
бита в детска възраст, остава като достояние на 
личността за цял живот [18]. 
Понятието “агресивност” е социално качество 

на личността и означава нападателност с използ-
ването на сила, с цел да се нанасят определени 
вреди. В широк смисъл това е всяко експанзивно, 
упражняващо принуда върху обекта или друго 
лице поведение, водещо до увреждания при 
недостатъчна защита. Поведение, което е насоче-
но към съзнателно причиняване на вреда или 
болка с различни средства към околните хора. Тя 
се изразява в демонстрация на неприязън или из-
ползване на сила спрямо другите. Агресията е 
целенасочено, настъпателно, разрушително пове-
дение в разрез с утвърдените норми и правила в 
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обществото. Обикновено води до психическо на-
прежение, потиснатост, страх, болка и др. Агре-
сивността е враждебност. Определя се като спе-
цифична форма на поведение, което се изразява в 
демонстрация на неприязън или на груба сила 
спрямо другиго, с намерението да му се причини 
психическа или физическа болка, вреда. Агресив-
ността създава тревожност, защото поражда опас-
ност. Във всички случаи агресивното поведение 
между индивидите изразява неадекватно адапти-
ране в обществената среда, но същевременно и 
неуравновесен характер у човека. Агресията е 
проява на липса на установени социални и морал-
ни чувства, привички на културно поведение. Тя 
може да се дължи и на развито чувство за 
малоценност, което индивидът се стреми да ком-
пенсира с агресивно поведение.   
Под агресивност можем да разбираме свойство 

на личността, характеризиращо се с наличие на 
деструктивни тенденции, най-вече в областта на 
отношенията “субект–субект”. Агресията в една 
или друга степен е присъща на всеки индивид, 
явявайки се инстинктивна форма на поведение и 
реакция на личността към враждебната среда.   
Не всяко поведение, което изглежда агресивно 

трябва да се класифицира като такова. Агресивно 
е онова поведение, насочено към човек или 
предмет с умишленото намерение да му причини 
болка, да го нарани, да го увреди – дори и с цел 
да получи награда.  
Агресивното поведение е поведение, свързано 

с извършването на преднамерено, целенасочено 
насилие от една личност върху друга личност, от 
една група хора върху друга група хора, което е 
съпроводено с изпитване на болка, с човешки 
сълзи, с унижение на човешките достойнства. 
Агресивното поведение се превръща в проблем 
тогава, когато резултатите от него водят до 
истинско навреждане на другите, причиняване на 
болка и страдание, повреждане на ценни вещи. 
Агресивното поведение много често не се дължи 
на осъзнат личен избор. То може да бъде след-
ствие от различни видове причини. Може да ги 
групираме по  следния начин: 

1. Биологични причини 
Приема се, че при някои хора генетично е 

заложено да са по-агресивни от други, така както 
се унаследява цвят на очите или косата. Към 
биологичните причини спадат и добре познатата 
разлика мъже–жени, дължаща се до известна 
степен на равнища на тестостерон при мъжете. 
Неспособност за овладяване на собствените агре-
сивни импулси. Всеки човек в определени момен-
ти има желание да действа агресивно. При децата 
това е още по-ясно видимо, тъй като те са във 
възраст, в която се учат да се владеят и като цяло 

имат по-слаб контрол върху импулсите и пове-
дението си. Много често ключът към рязко 
намаляване на активното агресивно поведение, 
независимо от какво е причинено, се крие именно 
в овладяване на умението да се контролират 
собствените агресивни импулси. 

2. Реакция на негативни или травмиращи 
събития в живота 
Това е една от най-често срещаните причини и 

от най-трудните за преодоляване. Когато едно 
дете бъде обект или стане свидетел на крайно 
негативна ситуация, която е безпомощно да про-
мени или разреши, много вероятно е неговата 
реакция да бъде агресивна. Класически пример за 
такава ситуация е дете да стане обект на насилие 
или свидетел на извършено насилие върху негов 
близък. 

3. Неспособност за справяне с изискванията 
на другите 
Децата се стремят да отговарят на очаква-

нията и изискванията на значимите за тях хора. 
Понякога обаче тези очаквания и изисквания не 
са съобразени с детските възможности, интереси 
и потребности и вместо да бъдат стимул за раз-
витие, те се превръщат в нещо тежко, досадно, 
повод за недоволство, подигравки и обвинения. 
Логично е детето да се опита да се защити и да 
реагира по някакъв начин и доста често това е 
един или друг вид агресивно поведение.     
Най-често посочваните факторите, които пред-

извикват агресията, са следните: 
• семейната среда, като отражение на проб-

лемите в обществото и жизнения стандарт, бито-
вите условия, материалният статус, образовател-
ното и културното равнище, професионалната 
квалификация и реализация на родителите, броят 
на децата в семейството и т.н; 

• медиите и Интернет, информации, филми, 
клипове и игри с подчертано агресивно съдър-
жание; 

• духовната криза и дефицитът в нравстве-
ната ценностна система на обществото, която 
налага агресията като социална норма на пове-
дение; 

•  психологическото напрежение и динами-
ката в живота, урбанизацията и отчуждението 
между хората, особено в големите градове; 

• проблемите в институциите, праворазда-
ването, престъпността и ниската правна култура 
на населението; 

• липсата на морални и материални стимули 
за ефективно провеждане на извънкласни форми 
на работа; 

• смущенията в психичното и социалното 
развитие на подрастващите. 
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• неформалната среда на учениците, която 
най-често е неизвестна и остава анонимна за 
родителите и педагозите; 

• критичните и конфликтните ситуации в 
семействата и училищата, на улиците и спортните 
обекти, в дискотеките, заведенията за обществено 
хранене и др. публични места  
Неправилните модели на възпитание в семей-

ството са един от най-важните фактори за въз-
никването и развитието на агресията. Някои 
родители неправилно възпитават в агресия, като 
поощряват отмъщение или показват свое агресив-
но поведение, което се копира от децата им. 
Установено е също, че липсата на родителски 
контрол е свързана с високо ниво на престъпност, 
посегателство върху частната собственост и 
конфликти между децата и връстниците им, 
между учители и ученици. Индивидите се учат 
като наблюдават останалите, било то преднаме-
рено или случайно, това е процес, познат като 
моделиране чрез подражание. Децата оформят 
начина си на поведение, моралните си ценности, 
лични предпочитания и дори някои навици чрез 
подражание. Те се учат от обкръжението си –
семейство, приятели, книги, учители, списания, 
музика и медии. Децата свикват да се държат 
така, че да пасват с околната среда. Агресивното 
поведение на нашите деца е резултат от агресията 
в обществото като цяло. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Агресията е проблем на цялото общество. 

Борбата с нея трябва да е постоянна и да започне 
отрано. Агресия има и сред малките деца. 5–7-
годишните често проявяват агресивно поведение. 
Зачестилите прояви на агресия в училищата и 
детските заведения са проблем, който все повече 
вълнува специалисти, учители и родители и 
насочва техните усилия в търсене на най-подхо-
дящите форми, методи и способи в борбата с нея. 
Сериозността на проблема и необходимостта 

от ранна превенция, налагат в семейството, в 
детската градина, училището и извън него да се 
работи за ранното откриване и предотвратяване 
на рано появилите се поведенчески проблеми. И 
след като играта се явява доминираща в детската 
възраст, трябва да се използва именно тя в бор-
бата с детската агресивност.  
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Generally considered three stages of maturity 
– early adulthood (youth), medium adulthood 
and late adulthood (aging). The main feature of 
the social situation of development in old age is 
associated with a change in the social status of 
the persons, retirement and away from active 
involvement in professional activities. 
 

 
СТАРОСТТА И ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА 

 
 
 
Ваня Христова 
 
 
 
Късната зряла възраст или старостта е послед-

ният период от живота на човека, включващ про-
мяна в позицията му в обществото и заемащ 
специална роля в жизнения му цикъл. Диферен-
цирането на възрастовите граници на старостта е 
трудно, но голяма част от теоретиците, изслед-
ващи този период от живота на човека, приемат, 
че тя настъпва след 60–65-годишна възраст. [5; 6; 
8; 10; 13] 
Основната характеристика на социалната си-

туация на развитието през старостта е свързана с 
промяна в социалното положение на човека, него-
вото пенсиониране и отдалечаване от активното 
участие в професионалната дейност. Съществува-
щите в обществото ограничения и отрицателни 
нагласи относно старостта, както и несигурността 
и социалните очаквания на възрастния не позво-
ляват разглеждането на социалната ситуация в 
живота на остаряващия човек като пълноценна 
ситуация на развитието. [4] 
Старостта се разглежда като сложно био-

социо-психическо явление.  
Като биологичен феномен тя би могла да се 

определи като време на намаляване на адаптив-
ния капацитет на организма. Анализирането на 
фундаменталните механизми на остаряването по-
казва не само намаляването на адаптивните въз-
можности на организма, но и тенденция на нама-
ляване на неговата саморегулация, изразяваща се 
в съпротива на разрушението и насочена към ста-
билизиране на функционирането на организма и 
увеличаването на продължителността на живота.[3] 
Като социално явление старостта обичайно се 

асоциира с пенсионирането, с промяната в со-
циалния статус, със загубата на важни социални 
роли, както и с настъпилите като цяло ограниче-
ния в социалния свят. Настъпва промяна в моти-
вацията, във вътрешния душевен живот на човека 
и междуличностните комуникации. Обективно се 
наблюдава загуба на стари социални роли, влоша-
ване на здравето, намаляване на доходите, загуба 
на близки или далечни роднини. Субективно 
остаряването се преживява като ненужно стесня-
ване на обхвата на интересите и концентрация 
върху себе си. Разривът между личността и обще-
ството се появява, тъй като количеството на по-

стъпващата информация намалява, обхватът от 
интереси се свива, спада активността, в резултат 
на което се ускорява процесът на стареене. [1] 
На психическо ниво стареенето се свързва с 

осъзнаването на настъпващите промени и повече 
или по-малко успешната адаптация на човека към 
тях. В основата на когнитивния подход на раз-
глеждането на старостта е така нареченият „мо-
дел на дефицита“, който се свързва със загубата 
или намаляването на емоционалните и интелек-
туални способности. При по-възрастните хора на-
стъпват изменения в редица когнитивни процеси 
като например трудности във възприемането на 
новата информация. Друг вариант, по който може 
да се погледна на старостта като когнитивен 
проблем, е начинът на нейното личностно или 
субективно възприемане, т.е. начинът на интер-
претация на съпътстващите промени, необратимо 
настъпващи с възрастта. Особено значение за 
този процес имат личните преживявания (намаля-
ване на самочувствието и привлекателността), 
особеностите на социалния статус (включване, 
интеграция или изолация) и осъзнаването на на-
стъпването края на собственото съществуване. 
През периода на старостта като цяло се наблю-

дава и модификация в потребностно-мотивацион-
ната сфера на човек. Изменят се структурата и 
йерархията на потребностите, като в центъра се 
поставят тези потребности, които са свързани с 
избягване на страданието, осигуряват безопас-
ност, автономия и независимост, както и потреб-
ността да проектираш на другите своите психиче-
ски способности. В същото време се наблюдава и 
промяна в периферията на потребностите относно 
творчеството, любовта, самоактуализацията и 
чувството за общност. [2] 
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Настъпва и трансформация във възгледа за 
временните житейски перспективи. Когато се по-
гледне ретроспективно на миналото, то изглежда 
дълго, а бъдещето по-ограничено и по-малко 
реално. По-голямо значение се придава на на-
стоящия живот и спомените от миналото, откол-
кото на бъдещите планове. Съкращаването на 
оста на бъдещето и акцентирането върху значи-
мостта на ежедневните въпроси реконструират 
преживяването за психологическото време. Въз-
никва и феноменът ускоряване на движението на 
времето, когато годините и десетилетията преми-
нават по-бързо, като, от друга страна, се появява 
разтягане на времето в периодите, когато се 
случват незначими и неприятни събития. [4] 
Някои от най-ранните опити да се класифи-

цират типовете застаряващи личности водят на-
чалото си от теоретиците от психоаналитичното 
направление. Въз основа на редица проучвания, 
проведени от Д. Левинсън, Е. Ериксън и Р. Пек, 
С. Ричард и съавтори, се открояват пет основни 
типа застаряваща личност: [11; 12] 

– Конструктивен тип – те се характеризират 
с вътрешна уравновесеност, положително емо-
ционално отношение, критичност по отношение 
на себе си и толерантност към другите. Те имат 
оптимистично отношение към живота, което се 
запазва и след окончателното оттегляне от про-
фесионалната дейност. Самооценката на тази гру-
па личности е доста висока, те строят планове за 
бъдещето и разчитат на помощ от другите. 

– Зависим тип личности – те са социално 
приемливи и добре адаптирани. Те се подчиняват 
на партньора или децата си, нямат високи жиз-
нени и професионални претенции. Поддържат 
емоционалното си равновесие благодарение на 
включеност в семейната среда и надежда за 
помощ отвън. 

– Защитен тип личност – тези хора се 
характеризират с прекомерна емоционална сдър-
жаност, праволинейност в някои действия и на-
вици, стремеж към самостоятелност и неохотно 
приемане на помощ от другите. Понякога те 
могат да бъдат разглеждани като невротичен тип 
личности. 

– Агресивно-обвинителен тип. Хората от 
тази група се стремят да внушат вината и отго-
ворността за собствените си неуспехи на другите. 
Те са мнителни и избухливи, не приемат остаря-
ването, избягват да мислят за пенсионирането и 
се отнасят с отчаяние към прогресивната загуба 
на силата и неизбежния край на живота, враж-
дебно към младите и към всичко ново и чуждо на 
техния свят. Техният възглед за самите тях, както 
и за света като цяло би могъл да се окачестви 
като посредствен и неадекватен. 

– Самообвиняващ се тип, за който е харак-
терна пасивност и подчинение при вземането на 
решения, склонност към депресии и фатализъм, 
както и безинициативност. Тези лица изпитват 
чувство на самота, изоставеност, имат песими-
стична оценка за живота като цяло и приемат 
наближаващия край като избавление от нещаст-
ното си съществуване. 
Както и в останалите периоди от живота на 

човек, така и в неговия последен етап се наблю-
дава възникване на криза на границата на зрялата 
възраст и старостта, която настъпва приблизи-
телно около 55–65-годишна възраст. Съдържа-
нието на тази криза в психологията се представя 
много неясно и непоследователно. Метафорич-
ните описания на кризата в този период биха 
могли да се опишат като „юношество на ста-
ростта“, „възраст на разпад“, „остър поврат в пси-
хичния живот“, „борба със самостоятелен залез“ 
и т.н. Поради това понякога кризата на късната 
възраст може да бъде наречена и предпенсионна 
криза, тъй като пенсионирането се явява основ-
ният детерминант на възникването £. То драстич-
но променя начина на живот на човека и води до 
загуба на важни социални роли в обществото, 
стесняване на кръга на общуване, влошаване на 
финансовото положение и понякога промените в 
начина на възприемането на психологическото 
време на остаряването причинява остро състоя-
ние на шок. 
Оказва се, че този период е труден за по-

голяма част от остаряващите поради това, че се 
асоциира с негативни емоционални преживя-
вания. Субективното възприятие и интензивност 
на преживяване на пенсионната криза са раз-
лични за всеки индивид в зависимост от харак-
тера на упражняваната професия, степента на 
психическата готовност на човек и неговите 
личностни особености и нагласи, характерни за 
предишните етапи от живота му. При друга част 
от застаряващите раздялата с тежкия физически 
труд или нежеланата професионална дейност 
водят до напълно безболезнено и дори положи-
телно възприемане на периода на пенсионира-
нето, а понякога дори и до възможност да се 
върши нещо по-различно и по-приятно. [12] 
Възможностите за успешния преход в късната 

възраст Е. Ериксън свързва с положителните рез-
ултати от предшестващите възрастови кризи. 
Целостността на личността, според него, може да 
се представи като обобщение на постигнатите 
резултати от жизнения път и неговото осъзнаване 
като завършено цяло, в което нищо не би могло 
да се промени. Е. Ериксън определя мъдростта 
като състояние на духа, като поглед отправен 
едновременно в миналото, настоящето и бъдеще-
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то, като освобождаване на миналото от случайни 
събития, даващи възможност за установяване на 
връзка и приемственост между поколенията. 
Мъдростта представлява най-голямото постиже-
ние на старостта. Разрешаването на финалната 
криза в живота на човека изисква „дълбока ду-
шевна работа”, а не смирение и пасивност в прие-
мането на неизбежния край. Ако човек чувства, 
че не е постигнал тези цели, към които се е 
стремил, или не може да ги обобщи в едно цяло, 
възниква страхът от смъртта, чувството на без-
надеждност и отчаяние. Разрешението на кризата 
на идентичността в края на живота може да се 
опише със следните думи „Притежавам това, 
което преживях”. [7] 
Р. Пек развива идеите на Е. Ериксън и счита, 

че човек трябва да преодолее три подкризи през 
старостта, за да се чувства цялостно и пълно-
ценно развит. [9] 
Първата подкриза е свързана с преоценяване 

на Аз-а и професионалните и социални роли в 
живота. Възрастните да бъдат в състояние да 
възприемат по нов начин не само себе си, но 
също така и своята уникалност.  
Втората подкриза се изразява в осъзнаването 

на факта за влошаване на здравето и физическото 
остаряване на тялото и изработването на необхо-
димата толерантност към това. Успешното оста-
ряване е възможно само ако човек съумее да се 
адаптира към неизбежния физически дискомфорт 
или ако успее да намери такъв вид дейност, която 
му помага да „избяга” от мислите, свързани с 
остаряването. 
Преодоляването на третата подкриза води до 

приемането на неизбежния край без страх, както 
и „удължаване” на собствената жизнена линия 
чрез участието в делата на младото поколение. 
Най-ефикасната стратегия за смекчаването на 

кризисната ситуация, се свързва с така наречената 
техника на „изпреварващото справяне“. Развитие-
то на психическата готовност за новата социална 
позиция включва предварително планиране на 
свободното време след пенсионирането в търсене 
на новия начин на живот, нови начини за включ-
ване в обществения живот и съвместно с това 
предвиждането на негативните състояния и съби-
тия, произтичащи от това. Възприемането на пен-
сионирането в позитивен аспект, като свързано с 
наличието на повече свободно време и простран-
ство, позволяващо да се проявят новите способ-
ности на човек, също би допринесло за разре-
шаването на кризата на късната възраст. Нещо 
повече, противодействието на социалното старее-
не е сложен процес на преосмисляне на живота и 
дейността и бъдещото му планиране след прекра-
тяването на професионалната дейност на човека.  

Стареенето може да бъде период на загуби 
(икономически, социални, индивидуални), водещи 
до състояния на зависимост, често възприемани 
като унизителни и болезнени. Положителната 
страна на старостта обаче се изразява в обобщение 
на опита, знанията и личностния потенциал, които 
подпомагат разрешаването на проблема с адапта-
цията към новите изисквания на живота и произ-
тичащите от възрастта промени. Това е периодът, 
през който би могло да се достигне до дълбокото 
разбиране и смисъл на живота като цяло, неговата 
същност и значение, както и задълженията към 
предходните и бъдещите поколения.  

 
Цитирана литература 
1. Краснова, О. В. Социальная психология 

старения как основная составляющая социальной 
геронтологии. // Мир психологии. 1999, № 2,                   
с. 96–106. 

2. Рощак, К. Психологические особенности 
личности в пожилом возрасте: Автореф. дис. М., 
1990. 

3. Фролькис, В. В. Старение и старость. // 
Биология старения. М., 1982. с. 5–21. 

4. Шаповаленко, И. В. Социальная ситуация 
развития в пожилом возрасте. // Психология зре-
лости и старения. 1999, с. 27–41. 

5. Bromley, D. B. Human Ageing. An Intro-
duction to Gerontology. 3rd edition. Harmondsworth: 
Penguin, 1988. 

6. Decker, D. L. Social Gerontology. Boston, 
MA: Little, Brown and Company, 1980 

7. Erikson, E. Identity: Youth and Crisis (Austen 
Riggs Monograph). W.W. Worton, New York, 1994 

8. Kermis, M. D. The Psychology of Human 
Aging: Theory, Research and Practice. Boston, MA: 
Allyn and Bacon, 1983. 

9. Peck, R., Anderson, J. Psychological aspects 
of aging. Washington, DC, US: American Psycho-
logical Association, 1956, pp. 42–53. 

10.  Rebok, G. W. Life-Span Cognitive Develop-
ment. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1987. 

11.  Reichard, S., Livson, F. and Peterson, P. G. 
Aging and Personality: A Study of 87 Older Men. 
New York: Wiley, 1962. 

12.  Stuart-Hamilton, I. What is Ageing? In 
Stuart-Hamilton, I. (ed) Introduction to Gerontology. 
Cambridge: Cambridge University Press., 2011. 

13.  Ward, R. The Aging Experience. Cambridge: 
Harper and Row, 1984. 

 
За контакти: 
Д-р Ваня Христова 
ВСУ „Черноризец Храбър” 
Варна, Р България 
e-mail: Vania_hris@abv.bg 

mailto:Vania_hris@abv.bg

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

