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Бизнесмрежите и тяхната интеграционна 

гъвкавост 
Гл. ас. д-р Ваня ГРИГОРОВА, СА „Д. А. Ценов” – Свищов 

 
Резюме 
Статията аргументирано доказва възможността бизнес мрежите, с тяхната 
способност за интеграционна гъвкавост, да станат главната организационна 
форма на бизнеса през ХХІ век, осигурява мениджърски потенциал за 
успешен отговор на новите влияния на турбулентната икономическа среда. 
 
Ключови думи: бизнесмрежи; интеграция, гъвкавост 
 
Summary 
The article proves that the ability of business networks, with their ability to 
integrate flexibility, to become the main organizational form of business in the 
21st century, provides managerial potential for a successful response to the new 
influences of the turbulent economic environment. 
 
 Keywords: Business Networks, Integration, Flexibility 
 
Определящите фактори на съвременния етап от развитието на световната 
икономика са: глобализация, достъпност на пазарите, ограниченост на 
ресурсите, внедряване в бизнеса на нови информационни технологии. Те се 
променят бързо под влияние на конкурентните условия и сили за натиск и 
изискват съвършено различно ниво на гъвкавост за приспособяване на 
бизнеса. Обърнати с лице към промените и турбулентността, успяващите 
организации напускат традиционната рутина на бизнеспрактиките, 
подходящи за стабилни и бавни промени в средата и се превръщат в 
системи за опериране, които са добре настроени за високодинамична 
конкуренция и случайности от обкръжаващата бизнессреда. 
 
Като пряк ефект от новите реалности възниква нуждата от прилагане на 
координационни принципи на междуорганизационното взаимодействие, 
партньорските отношения обезпечават реализиране на стратегията за 
развитие на кооперирането, интегрирането и създаването на мрежи, които 
по своята инфраструктура често превъзхождат най-добрите съществуващи 
образци на международни корпоративни структури. 
Съвременните фирми разгръщат в пространството своите дейности, 
обединени в организационни, технологични, финансови, 
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телекомуникационни, транспортни и др. видове мрежи, които наред със 
стоковите, паричните, технологичните, информационните и човешките 
потоци засилват проявлението и на транснационализацията и 
взаимозависимостта. 
 
1. Бизнес мрежите като обект на системно-мрежовия мениджмънт 
Като израз на процесите на елиминиране на йерархията и възприемане на 
процесния мениджмънт, протичащи през последното десетилетие, 
мрежите от кооперирани бизнесорганизации са нова организационна 
форма, която приема различни конфигурации. Тя е крехка, гъвкава, 
адаптивна и приспособена към потребителските нужди и пазарните 
изисквания(1). Нейните членове  са независими и специализирани и са 
свързани от процеса на разпределение на ресурси и от управленските 
потенциали на многообразни връзки (отношения). 
Друга определяща характеристика на мрежата е, че тя е съвременна (макар 
и все още недостатъчно изследвана), по-висша форма на организационен 
дизайн, която е в непрекъснато движение. Производители, доставчици, 
продавачи, клиенти и потенциални участници в бизнеса „могат да влизат 
или излизат във и от мрежата във времето, и по-специално, когато техните 
общи цели се променят.”(2) 
Съществен момент е и това, че при мрежите се говори преди всичко за 
отношения, които се проявяват в: хоризонтални връзки; координация; 
самоорганизация (при липсата на строга организационна структура); 
приоритет на временно установени връзки; контрол по резултати (а не 
функционален). Целта на тези отношения е да се получат ресурси за растеж 
на отделната бизнесорганизация без изграждане на структури, основани на 
вертикалната интеграция. 
 
Най-общо мрежовата концепция се занимава с изследване на синергията на 
сили, зависимости, отговорности, промени, пари, информация и ползи, 
които произтичат от връзките в мрежата.(3) 
 
Като конкретен вид мрежи, бизнес мрежите носят тяхната обща специфика, 
а също така позволяват на бизнесорганизациите да реализират стратегия на 
диверсификация на дейностите чрез проникване в нови отрасли и сфери, 
разширяване на стоковия асортимент, създаване на многоотраслови 
комплекси от организации, преливане на капитали от по-малко доходни 
отрасли в по-рентабилни, като се снижават максимално рисковете. 
Моделът на ефективната бизнес мрежа съдържа в себе си една или повече 
бизнесорганизации, чиито взаимоотношения с останалите (при липсващ 
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център на управление) образуват основата (гръбнака) на системата и то по 
такъв начин, че от малките единични конкурентни преимущества на всеки 
партньор, чрез взаимно допълване, се образува нова конкурентоспособност 
на мрежата в цялост. 
Парадигмата за управление на бизнес мрежите използва за фундамент 
системно-мрежовото бизнесорганизационно мислене с неговите елементи: 
холистичния (цялосистемен) подход, проспективния подход, системния 
синергитизъм и насочеността към външни тенденции, виждания и ноу-хау.(4) 
Като интегрирани системи, бизнес мрежите дават на отделните 
бизнесорганизации следните основни предимства: 
 Да използват по-добре своите производствени възможности 

(минимални запаси, съкращаване на производствения цикъл и др.) и 
да реализират редовни постъпления и стабилни връзки. 

 Да освободят финансови ресурси, които могат да бъдат насочени в 
други стратегически направления на дейността. 

 Да придобият стратегически конкурентни преимущества, свързани с 
по-бързата реакция на изменението на пазарното търсене, с достъп до 
отрасли с по-евтина работна сила, по-добри технологии или 
организация на производствения процес. 

 Да придобият стратегически конкурентни преимущества, извлечени от 
съществуването и ръста на мрежата като обезпечаване на дейностите, 
развиване на икономическия потенциал, придобиване на навици за 
съвместна екипна работа, повишаване на технологическото и 
техническото равнище на производството и др. 

 Да изведат на преден план, като приоритетни направления на 
мениджмънта стратегическото планиране и специализацията. 

 
За да се развият интегрирани дългосрочни отношения между отделните 
предприятия в бизнес мрежата е необходима висока степен на откритост за 
включване на нови партньори, което позволява на участниците в мрежата 
да се адаптират бързо и гъвкаво към изменящите се външни пазарни 
условия. 
 
2. Процесът (свойството) интеграция в бизнес мрежите 
Бизнес мрежите представляват изява на новия принцип на мениджмънта 
„интегрирай и владей”(5), т.е. интегрирането е заложено в тяхната същност 
като форма на организационно съществуване. 
В най-широк смисъл интеграцията представлява проява на определена 
съвкупност от елементи или събрани части в едно унифицирано, 
хармонично, координирано или сплотено цяло(6). В бизнеса тя е „физическо 
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усещане за пространство, в което организационните процеси са 
многозвенни”(7), а при мрежите е резултат от общите свойства на явленията 
и структурите от по-висок (но предимно хоризонтален) порядък в бизнеса. 
Като реално координиране на движението на потоците от ресурси, 
технологии и човешка сила, интеграцията обхваща решения относно 
осезаеми и неосезаеми процеси, които минимизират пространствените и 
времевите несъответствия между източниците на предлагане и търсене 
вътре в системата и между системите(8). Така тя дава възможност на 
отделната организация да постигне свързани с формата, времето, мястото и 
качеството ползи. 
Стратегическите пунктове в темата за мрежовата интеграция, т.е. 
стратегическите резултати, които се търсят от дейността на мрежата могат 
да бъдат: постигане на пазарна ориентация, развитие на визия за бъдещето, 
образуване на стратегически връзки, конкуренция на отличителните 
компетенции, избор на стойностни предложения и реформиране на 
мрежата и др. В този аспект е логично да се търси и развива уникалната 
връзка на интеграционния процес с изграждането на конкурентни 
преимущества, със стратегическата ориентация в пазарните процеси и с 
постоянната необходимост от изграждане и поддържане на отличителните 
конкурентни преимущества. 
В същия контекст могат да се дефинират два основни типа интегриране на 
дейностите в бизнес мрежите: 
(1) интегриране на усилията в организациите-членове на мрежата, на 

функциите и задачите, които те изпълняват – т.нар. „вътрешносистемна 
интеграция”; 

(2) координиране на взаимосвързаните дейности, осъществявани на 
междуорганизационен (мрежови, междусистемен) принцип, 
включващи съответните процеси, функции и задачи – т.нар. 
„външносистемна интеграция”. 

В класически смисъл интеграцията означава стабилно ниво на фиксиране и 
по такъв начин изглежда, че тя отнема част от гъвкавостта. Доводът е, че 
някои „спойки” (съединения), които изграждат по-широки организационни 
блокове, могат да отслабят маневреността и оттам жизнеспособността на 
системата. Такова противопоставяне е невалидно обаче, когато се изгражда 
„добра” (коректна, правилна) интеграция, способна да генерира гъвкавост – 
както е при мрежите. 
Смята се, че „добрата” интеграция е панацея за болестите на 
неприспособимостта в бизнеса, но това не е така. Тя е повече изход, 
отколкото лекарство, в зависимост от начина по който се прилага. 
Например, ако проблемът е в даването на приоритет на някои процеси или 
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елементи в бизнес мрежата, интеграцията трябва да се превърне в 
категоричен механизъм за осигуряване на гъвкавост. Всъщност, ползите от 
интеграцията се отнасят до многозвенността на процесите в 
синхронизираната цялост на бизнессистемата. Тя представлява не просто 
изграждане на връзки между процесите, а създаване на холистична 
(цялосистемна) логика във вътрешното функциониране на частите в 
системата и вътрешно оптимизиране на нейното устройство. В същото 
време ролята на ключов критерий при измерване на интеграцията трябва 
да се изпълнява от постигнатата ефективност от многозвенността. 
В унисон с тези акценти, една дълготрайна интеграционна схема в бизнес 
мрежите, трябва да съдържа: 
 договорености за вътрешни трансфери на ресурси, капитали, работна 

сила, информация, стоки и др. потоци; 
 схема за преразпределение на ефектите за по-добро и по-бързо 

разгръщане на синергията; 
 споразумения за противодействие на самозатварянето на бизнес 

мрежата, което предизвиква превръщането и в затворена система (с 
преливане на границите между отделните организации, фиксирана 
статична структура и формален принцип на изграждане) и накрая 
прекратяване на съществуването и като такава; 

 осъзната необходимост от поддържащи споразумения, поради липса 
на вертикална йерархия, с цел предотвратяване или решаване на 
евентуални спорове в резултат от вътрешната конкуренция. 

 обща външна и вътрешна политика и стратегия на мрежата. 
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2. Специфика на гъвкавостта на бизнес мрежите 
Бизнес мрежата притежава важните предимства на гъвкавостта и 
адаптивността. Подвижността и лекотата, с която тя променя формата и 
очертанията си, е решаващият фактор за бързината, с която реагира на 
изискванията, предявени към нея.(9) 
Развитието на гъвкавостта на мрежите не представлява нищо без 
координираните усилия на участниците за изпълнение на целите и без 
създаване на едно холистично виждане за насоката на използване на 
съответната гъвкавост и произтичащите от нея преимущества. 
Търсената мрежова (системна) гъвкавост се променя от новите конкурентни 
условия, които увеличават скоростта на процесите и от изменящите се 
пазарни нужди. Затова верният път към осигуряване на гъвкавост е свързан 
с изграждане на конкурентни преимущества, основани на елемента на 
времето(10), които могат да бъдат регулирани стратегически и тактически. В 
повечето случаи те се създават само, ако бизнесорганизациите са 
фокусирани върху ограничен набор от дейности, в които притежават 
вътрешни компетенции(11). 
 
Конкурентните мрежови предимства, получени в резултат на гъвкавостта, 
могат да бъдат: 
 Продуктово-пазарни преимущества. 

Възможността за реализиране на полезността в нейните форма, време 
и място на пазара може да доведе до възникване на уникални форми 
на конкурентни ползи за мрежата: от имиджа; от скоростта на 
навлизане на пазара; от иновацията на продукти; от установяването на 
стабилна пазарна позиция; от бързината на доставките; от нивото на 
следпродажбен сервиз и др. 

 Преимущества, свързани със съотношението „търсене-предлагане” на 
пазара. 
Те могат да бъдат постигнати с разнообразна продукция, продуктово-
пазарна диверсификация, иновация на продукта или марката, 
приспособяване на обема на продукцията и съществуващия продуктов 
микс към съотношението между търсене и предлагане, редуциране на 
разходите, преодоляване на сезонните колебания в търсенето, 
генериране на алтернативи при свръхизползване и недоизползване на 
съвкупния производствен капацитет на мрежата. 

 Преимущества от релацията „производителност-ефективност”. 
По пътя на гъвкавостта се стига до производството на „правилния” 
продукт, който символизира ефективността. Това дава предимства на 
мрежата, основани върху: разходите – чрез възможност за срочна 
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доставка на пазара на по-висока потребителна стойност при по-ниска 
цена; техническата гъвкавост на производството; развитието на нови 
продукти като едновременни или последователни процеси и др. 
Смята се, че необходимо условие за придобиване на гъвкавост и 
приспособимост (т.е. изграждане на гъвкави предимства) е всяка от 
бизнесорганизациите в мрежата да има достъп до снабдяване с четири 
потока: гъвкави технологии/машини, гъвкави хора, гъвкави структури и 
гъвкави системи и процеси(12). 

 
3. Формиране на интеграционна гъвкавост в бизнес мрежите 
Вече бе подчертано, че осъществявянето на мрежова интеграция изисква 
ново мислене относно стратегиите, структурите, системите, логиката и 
практиките в мрежата. Тази интеграция цели като краен резултат 
изграждане и постигане на ефективна гъвкавост и приспособимост. 
Една от проявите на ефективното свързване на формите на гъвкавост и 
интеграция е възможността за създаване на механизъм за стратегическо и 
тактическо регулиране на конкурентните преимущества. 
Превръщането на адаптивността в основно конкурентно предимство налага 
„бракосъчетание” между интеграцията и гъвкавостта, в противовес на 
концепциите за тяхното привидно противопоставяне. Ако, обаче, те се 
съчетаят успешно, се създава една „интеграционна гъвкавост” (integrated 
flexibility), която реализира ползи, образуващи фундамента на абсолютното 
конкурентно преимущество. Интеграционната гъвкавост превръща 
комплекса от отделни генерични стратегии (чиито постановки са защитени 
от Портъровата диференциация(13) и концепцията за управление според 
разходите) в хибридни конкурентни стратегии (формати)(14)  на мрежата, 
които обединяват качествените, сервизните и ценовите и др. предимства и 
могат да успешно да се симулират. 
Интеграционната гъвкавост изисква дейностите (външни, гранични и 
вътрешни) в бизнес мрежите да не носят сложност и свръхизлишък (поради 
дублирания и загуби) от преплетени операции, за да може да се създаде 
процесна система, която е лесна за наблюдаване, разбиране и регулиране. 
Съвременните бизнесорганизации разгръщат в пространството своите 
дейности, обединени в организационни, технологични, финансови, 
телекомуникационни, транспортни и др. видове мрежи, които наред със 
стоковите, паричните, технологичните, информационните и човешките 
потоци засилват проявлението и на транснационализацията и 
взаимозависимостта. 
Следователно, интеграционната гъвкавост представлява неотделима 
същностна характеристика на бизнес мрежата, поради следните причини: 
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 Бизнес мрежата не изключва участието на организациите и в други 
видове дейности и съюзи, въпреки че ги свързва една обща цел. В 
бизнес мрежата се преплитат съществуващи пазарни връзки между 
доставчици, купувачи и производители. 

 Съществуват дългосрочни отношения между бизнесорганизациите в 
мрежата, при които всяка от тях се проявява едновременно като 
самостоятелна и водеща. 

 Най-често членовете на мрежата имат аналогични дейности и се 
стремят заедно да получат това, което е трудно да постигнат сами, и 
което изисква допълнителни загуби на ресурси, усилия и време. 

 Ако бизнесорганизациите имат взаимен интерес, но преследват 
различни цели, се изгражда отделен вид мрежа – бизнес съюз със 
съвместни инвестиции. При него връзките са по-отдалечени, основани 
на взаимните инвестиции във вид на парични фондове, технологии, 
ноу-хау, персонал, специалисти и др.Интеграционната гъвкавост на 
бизнес мрежите решава редица проблеми и доказва своите 
преимущества през продължителен период от време. 

 
Може да се направи извод, че полето на интеграционната гъвкавост при 
бизнес мрежите възниква при кръстосаното взаимодействие между 
дименсиите на интеграцията и гъвкавостта 
 
В заключение трябва да се подчертае важната роля, която интеграционната 
гъвкавост играе, от една страна, като симбиотично понятие – при опита за 
изясняване спецификата на бизнес мрежите, и от друга страна – като 
определяща характеристика на функционирането на тези мрежи и 
развитието на бъдещите им стратегически стремежи. В този аспект, 
главната бъдеща задача на мениджмънта е развиването на управленския 
процес и неговото подвеждане под един знаменател с обединените 
интереси и перспективи и широко обосновани интегрирани компетенции.(15) 
Възможността бизнес мрежите, с тяхната способност за интеграционна 
гъвкавост, да станат главната организационна форма на бизнеса през ХХІ 
век, осигурява мениджърски потенциал за успешен отговор на новите 
влияния на турбулентната икономическа среда. 
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Възможности за алтернатива на 

резервната валута 
                                                              доц. д-р Весела ТОДОРОВА - УНСС 

 
Резюме 
Статията доказва, че след отчитане слабостите на книжните пари, 
криптовалутите да бъдат добавени към списъка от законни ценни книжа и 
валути, използвани от централните банки. Големите търговски банки 
започват да оценяват в каква посока се развива финансовата система. Към 
настоящия момент криптофинансите са все още твърде малък сектор от 
глобалните финанси, но скоростта, с която те стават популярни, е 
впечатляваща. Наистина, днес ние сме свидетели на нова фундаментална 
реалност, чиято основни характеристики са дематериализация и 
децентрализация. 
 
Ключови думи: криптовалути, реалност, книжни пари 
 
Summary 
The article proves that, after accounting for paper money weaknesses, it is 
expected that the crypto-points will be added to the list of legal securities and 
currencies used by central banks. Large commercial banks are beginning to 
assess the direction of the financial system. Currently, crypto finance is still a 
very small sector of global finance, but the speed at which they become popular 
is impressive. Indeed, today we are witnessing a new fundamental reality, whose 
main features are dematerialisation and decentralization. 
 
Key words: crypto, real, paper money 
 
След финансовата криза от 2008-2009г. голяма част от възникналите 
проблеми в икономиките на страните бяха решени с напечатването на 
трилиони долари от големите централни банки. Финансовите пазари се 
задръстиха с „евтини пари“. Това доведе до шоково покачване на цените на 
фондовите пазари и на държавните дългове.Възможности за алтернатива 
на резервната валута. 
Като следствие на „евтините пари“ правителствата показаха пълно 
безразсъдство в управлението на публичните финанси. Държавните 
разходи нарастваха неудържимо, държавата опита да се намеси във всички 
сектори на икономиката. 
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Със сигурност може да се твърди, че сега наблюдаваме процеси, които са на 
път да променят нашите представи за резервната валута. В тази насока са 
предложенията за използване на валута „икона“ вместо щатския долар като 
резервна валута. 
Още по-революционна е огромната виртуална децентрализирана среда в 
лицето на криптовалутите, появили се след 2008г., които се извън контрола 
на държавите. Именно на тези нови явления е посветена настоящата статия. 
 
1. Възможна ли е алтернатива на резервната валута в лицето на валута 
„Икона”? 
В резултат на кризисните сътресения, повтарящи се цикли от кризи и 
рецесии, за които вина имат правителствата и банките, паричната политика 
на централните банки промени напълно ориентацията си – от 
ограниченията на инфлационното таргетиране към политика от 
дискреционен тип, при която отсъства нуждата от номинален стълб както на 
паричната единица, така и на цените на стоките и услугите. Поради тази 
причина проблемите около нуждата от номинален стълб заслужават 
внимание повече от всякога, отбягвани в повечето предложения за 
реформа на международната валутна система. 
 

 
 
На предложенията, включващи емитирането на пари от световна централна 
банка, която да се ангажира със спазването на правила от рода на 
инфлационното таргетиране, се противопоставя нуждата от световно 
правителство. Отсъствието на каквато и да е перспектива за формирането 
на такова правителство игнорира и появата изобщо на централна банка. 
 
Според едно от предложенията, представено от Wolfram Engels още през 
1995г. и коментирано на срещата на групата Santa Colomba, световното 
правителство може да съществува под покровителството на МВФ и 
Световната банка под формата на валутен борд. С други думи, възможно е 
функционирането на световна валута и без  съществуването на световна 
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централна банка. Класическият златен стандарт е исторически прецедент. 
Опциите за номинален стълб са ограничени: злато, реални СПТ или 
кошница от валути. 
 
В осъвремененото предложение се допуска фиксирането на валутния курс 
на парите вместо към златото (както при златния стандарт) към кошница от 
ценни книжа. При тази ситуация отпада нуждата от централна банка, която 
да провежда конкретна парична политика. 
 
Чрез привързване към кошница от ценни книжа стойността на парите ще се 
определя от поведението на цените на ценните книжа в кошницата или на 
индекс, към който тя е привързана. В дългосрочен период може да се 
очаква цените на ценните книжа да се покачват с нарастване на 
производителността и други фактори. Цените на стоките и услугите ще 
намаляват със същата скорост, с която се покачва стойността на валутата. 
Очаква се да има силно търсене на подобна валута „икона”, поради факта, 
че тя самата представлява инвестиция. От реалната доходност ще зависи 
печалбата на специфичния инвестиционен проект и скоростта на 
понижаване цените на стоките, която отразява растежа в 
производителността на капитала и други сили, които покачват 
дългосрочната доходност на пазара на ценни книжа. 
 
Връзването на парите към стойностите на пазара на ценни книжа се очаква 
да стабилизира пазарите, подобно на това, когато относителната цена на 
златото е по-стабилна от всякога в условията на златния стандарт. 
Относително стабилното търсене на пари ще доминира над всякакви 
спекулативни влияния. Очаква се също така банките, които ще емитират 
подобни банкноти (икони) в условията на този стандарт, да предлагат и 
деривативни услуги на своите клиенти. Тъй като банките ще държат активи, 
които се очаква да поскъпват в реално измерение в средносрочен и 
дългосрочен период, те ще реализират печалба, като предлагат банкови 
гаранции, за да поддържат стойността им постоянна. 
 
Минимизирането на съвкупния риск прави подобна валута „икона” 
привлекателна както за кредитори, така и за кредитополучатели. Но 
суверенният характер на валутите възпрепятства нейната естествена 
еволюция. На държавно ниво единица подобна валута би се равнявала на 
една трилионна от пазарната капитализация на световния пазар на акции. 
Измерен в икони, ценовият индекс на акции остава постоянен през цялото 
време, докато ценовият индекс на стоките се променя. Тук стои въпросът – 
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как ще се преодолеят недостатъците на неговата променливост и да се 
сравнят с разходите, свързани с книжните пари. Исторически погледнато, 
цените на стоките и услугите са по-устойчиви от възвращаемостта на пазара 
на акции. Следователно превръщането им в пари и търсенето им като 
такива ще доминира над спекулативното търсене и ще бъде по-устойчиво. 
Също така те няма да бъдат обект на парични шокове. В дългосрочен 
период възвращаемостта на акциите е възможно да намалява, но ще остава 
положителна. 
Хипотетичната валута „икона“ може да изпълнява ролята на номинален 
стълб, защото акцията, като ценна книга представлява вземане върху 
реален актив като златото, за което като стока е характерно „реално” 
предлагане и търсене, независимо от паричната политика. 
 
2. Криптовалутите – „следващата естествена стъпка за световното 
стопанство“ 
Несъвършенството на финансовата система не провокира създаването на 
валута „икона“, а на феномен, на който официално станахме свидетели 
2009г. Под псевдонима Satos Nakamoto, анонимен програмист, разработва 
софтуер за децентрализирана търговия с дигитална или виртуална валута – 
криптовалута, гарантирана с криптографски кодове, наречена Bitcoin. 
Създаването на Bitcoin инициира експлозията на цяла екосистема от други 
криптовалути, които днес наброяват 1375 разновидности.[1] 
 
Концепцията за дигиталните валути се разисква години преди появата на 
Bitcoin. Първата електронна компания за кешови разплащания Digicash е 
създадена през 1990г. Появяват се компании, като Paypal, осигуряващи 
паричен трансфер онлайн. Идеята за децентрализирана търговия, подобна 
на Bitcoin, се прокламира още през 1998г., но плановете са неуспешни, 
поради невъзможността да се осигури защита и верифициране на 
транзакцията. 
При търговията с криптовалутата Bitcoin (и всички следващи криптовалути) 
се използва публичен регистър, наречен Blockchain, в който се регистрират и 
приключват всички транзакции хронологично. С необходимостта от 
верифициране на транзакциите с помощта на Blockchain технологията, се 
избягва двойният разход на пари. 
Децентрализираната търговия означава, че отсъства централен 
контролиращ орган, като централна банка и всеки участник е отговорен за 
съхраняването и сигурността на фондовете си в специализирани портфейли. 
 
 

http://financebg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2/#_ftn1
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2.1 Интернационализация на криптовалутите. 
През 2012г. за първи път от легитимиран търговец Bitcoin се използва при 
онлайн търговия като средство за разплащане. WordPress е първият 
уебсайт, който започва да приема плащания, последван съвсем скоро и от 
други, включително и от Microsoft. Това се приема за първата крачка от 
интернационализирането на Bitcoin и криптовалута като законно средство 
за разплащане. В края на 2012г.стойността на Bitcoin е повече от 13 щ.д. 
През същата година се наблюдава развитието и на повече altcoins 
(Alternative Cryptocurrency Coins).[2] 
 
През декември 2013г. стойността на Bitcoin е най-висока – повече от 1000 
щ.д. за единица Bitcoin. Ръста в стойността на криптовалутата се дължи от 
части на растящия брой участници на пазара, но също така и на пазарна 
манипулация. Същата година е първото първично предлагане на Coins, 
което се оказва противоречиво, поради липса на регулаторен надзор. 
Поради тази причина ги забраняват напълно. 
 

 
 
През февруари 2014г. се извършва най-голямата хакер атака на най-
голямата борса в света на Bitcoin. Откраднати са 6% от общата сума на 
Bitcoin. В отговор на това инфраструктурата на криптовалутите, от гледна 
точка на сигурността, се подобрява. Появяват се и нови криптовалути. 
Декември 2017г. стойността на Bitcoin достига своята върхова стойност от 
20000щ.д.. Ръст се наблюдава и при останалите криптовалути. Общата 
стойност на криптовалутите в обръщение надвишава 100млрд.щ.д. през 
юни 2017г. и 850млрд.щ.д. през януари 2018г. Тази ситуация се определя от 
някои анализатори като балона на криптовалутите, а от други като най-
големият балон в историята на света. Трети го отъждествяват със 
спекулативния балон по време на „манията на лалетата“ в средата на 17 век 
в Холандия. [3] 

http://financebg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2/#_ftn2
http://financebg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2/#_ftn3
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Възходът на криптопазара се съпровожда и с редица проблеми, като 
покачване на транзакционните такси, затрудняване на инфраструктурата, 
разход на енергия, волатилност на пазара. Популярността засилва 
необходимостта и от правителствен надзор. Разрастването на криптопазара 
се сблъсква със своята вътрешна противоречивост. От една страна, 
либертарианският идеализъм на децентрализирания криптопазар, 
функциониращ без намесата на правителства, се противопоставя на 
концепцията за правителствен контрол от всякакъв тип. За да се отпуши 
целия потенциал на криптоиндустрията, инвеститорите е необходимо да 
бъдат защитени от хакерски атаки и измами. Засилването на регулаторния 
надзор е вероятно най-прозрачният начин за създаване на инвеститорско 
доверие. 
 
2.2 Бъдещето на Bitcoin като резервна валута. 
Идеята, определена от децентрализираност (Decentralized)[4], отсъствие на 
доверителност (Trustless)[5], отсъствие на посредничество (Peer-to-peer)[6], 
вградена като основа на съществуване на един нов свят, този на 
криптовалутите, които исторически и еволюционно заемат мястото си на 
валути, дистанцирани от спекулативните манипулации. Нуждата от промяна 
на съвременната парична система остава неизбежна. Новите технологии и 
иновациите са сигурната форма за постигане на трансформация. Най-добър 
пример за това е еволюцията в китайската икономика, която след отваряне 
на икономиката си през 1978г. се превръща в индустриална империя в 
световен мащаб. 
 
Според изследователите от Кралският колеж в Лондон – Professor William 
Knottenbelt и Dr. Zeynep Gurguc[7], Bitcoin и Ethereum вече са преминали 
първият от трите фундаментални теста (средство за съхраняване на 
стойността, средство за размяна и разчетна единица) за превръщането им 
във валути, а именно – средство за съхраняване на стойността, тъй като 
милиона хора ги използват. Предстои криптовалутите да изпълнят и 
останалите два – улесняване размяната им срещу стоки и услуги и 
измерване на стойността в икономическата система. За преминаването на 
останалите два е необходимо криптовалутите да се справят с регулирането 
и разчетността, смятат учените. Независимо от скептицизма, двамата 
изследователи вярват, че тези децентрализирани технологии разполагат с 
потенциала да обърнат всичко онова, което ние знаем за финансовите 
системи и финансовите активи. Този процес не става за една нощ, но 
важното е, че концепцията за парите еволюира. 

http://financebg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2/#_ftn4
http://financebg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2/#_ftn5
http://financebg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2/#_ftn6
http://financebg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2/#_ftn7
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„Историята на парите е история на еволюцията в новите технологии които 
заместват старите чрез подобряване трансфера на стойността на един човек 
на друг. Криптовалутите са следващата нова крачка в това пътуване. Като се 
има предвид скоростта на прилагане, ние вярваме, подчертават 
изследователите, че до 10 години ще бъдем свидетели на това.“ 
 
Според изследване[8] в Англия, направено през 2015г., се очаква до 2030г. 
Bitcoin да се превърне в шестата най-голяма резервна валута. От 2009г. 
насам Bitcoin реализира растеж, измерен чрез много показатели, като 
търговски обем, цена, пазарен връх. През 2017г. някои от най-големите 
финансови и технологични конгломерати, включително JPMorgan, Goldman 
Sachs и Fidelity Investmennnts оптимистично се насочват към Bitcoin. Chicago 
Board Options Exchange (CBOE), най-голямата борса на опции в САЩ, е в 
процес на интегриране на Bitcoin за разширяване на ликвидността за 
големи институционални и на дребно инвеститори чрез създаване на 
фючърси върху тях при регулирана търговия с деривати. 
 
За да се развие като резервна валута, необходимо е Bitcoin да еволюира 
като разчетна единица. Засега много държатели на криптовалутата я 
приемат като дългосрочна инвестиция, а не като валута. За да се конкурира 
с резервните валути, използването в световен мащаб на Bitcoin трябва да 
нарасне с бърза скорост до точката, до която ще се използва повече като 
дигитална валута, вместо като инструмент за спекулиране. Още през 2015г., 
изследователите смятат, че Bitcoin се е доказал като утвърдена валута. Още 
тогава, те подчертават, че Blockchain-технологията е въведена сред мулти-
милиардни корпорации в областта на финансите и технологичния сектор. 
Очаква се тя да се превърне в световен стандарт за регистриране на 
финансови транзакции. 
 
С въвеждането на Bitcoin в Азия, особено в Южна Корея, Китай и Япония се 
очаква да са един от движещите сили за възходящото му утвърждаване. В 
Япония например, страната с най-големи технологични конгломерати, се 
осигурява регулирана платформа за търговия на Bitcoin. Във Филипините и 
Южна Корея, благодарение на легализацията на Bitcoin като форма за 
парични преводи, нараства използването му като средство за разплащане. В 
България вече има няколко компании, които предлагат покупка на Bitcoin. 
 
2.3 Централните банки и криптовалутите. 
Една от основните функции на централните банки е управляване на 
валутните резерви на страните. Инвестиционната политика, която следват 
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брокерите им най-общо е постигане на ликвидност, сигурност и на 
последно място възвращаемост. Обикновено те търгуват с валута, ценни 
книжа, СПТ и злато. 
На този етап централните банки на страните от Г-7 са загрижени само и 
единствено за подходящите регулативни мерки на криптопазара, но не и от 
потенциала на актив, който притежават криптовалутите. Никъде в листите 
за законни инструменти и валути, които могат да се търгуват от брокерите 
на централните банки, могат да се открият някакъв вид криптовалути.[9] 
 

Валутните резерви на централната банка са гаранция за всяка една страна 
при обслужване на задълженията си в чужбина и поддържане доверието в 
провежданата от нея парична и валутнокурсова политика. 
Златото присъства във валутните резерви на всички страни от Г-7, с 
изключение на Канада, поради високата си ликвидност и ползите от тяхната 
диверсификация. Останалите валутни резерви, акумулирани чрез покупко-
продажба на валута на спот пазара, суап транзакции, депозити в 
чуждестранни банки, също така са високоликвидни. Страните от Г-7 
обикновено държат СПТ и ценни книжа, деноминирани в чужди валути като 
правителствени облигации, корпоративни акции и облигации и 
чуждестранни кредити. 
 

В краткосрочно бъдеще централните банки на страните от Г-7 очакват 
Bitcoin и другите криптовалути да се превърнат в международна валута с 
най-голяма пазарна капитализация, надвишавайки стойността от 
приблизително 291 млрд.щ.д. на емитираните до сега СПТ.[10] От друга 
страна, високата им възвращаемост ще бъде стимул за държането им и 
използването им в международната търговия. На този етап от развитието си 
криптовалутите не биха могли да се използват като инструмент на 
паричната политика, се сочи в прогнозите, т.е. чрез покупко-продажба да се 
упражнява контрол върху валутния курс. Криптовалутите биха могли да се 
използват и като хеджингов инструмент при външнотърговските 
транзакции. 
 

Очаква се, след отчитане слабостите на книжните пари, криптовалутите да 
бъдат добавени към списъка от законни ценни книжа и валути, използвани 
от централните банки. Големите търговски банки започват да оценяват в 
каква посока се развива финансовата система. Към настоящия момент 
криптофинансите са все още твърде малък сектор от глобалните финанси, 
но скоростта, с която те стават популярни, е впечатляваща. Наистина, днес 
ние сме свидетели на нова фундаментална реалност, чиято основни 
характеристики са дематериализация и децентрализация. 
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Заключение: 
Парите категорично са в своя нов еволюционен стадий, плод отново на 
технологична иновация, уверено преминаваща през тестовете на времето. 
Позиционирането на Blockchain-технологията и в ежедневието на човека, е 
само въпрос на време. От еднополюсна световна валутна система, светът 
категорично се е ориентирал към многополюстност. 
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Готова ли е България за Еврозоната? 
Проф. Иван АНГЕЛОВ 

 
Какво е eврозоната? Това е групата страни 
членки на ЕС, способни за най-бърза и 
мащабна икономическа, финансова, 
социална и всякаква друга интеграция.Това е 
икономическото и политическото ядро на ЕС, 
неговият интеграционен елит. Всички страни 
членки на ЕС би трябвало да са готови за 
такава интеграция след време. И те го знаят. 
Това беше казано и на България на 1 януари 
2007 г. То обаче е възможно само ако ЕС 
беше икономически еднородна общност. С 

други думи, еднакво развити и конкурентоспособни икономики, 
функциониращи в условията на общия европейски пазар. 
 
ЕС беше такава общност докато обединяваше до 12 - 15 европейски страни. 
С присъединяването на източноевропейските страни, на Кипър и Малта, ЕС 
престана да е еднородна общност. Превърна се в разнородно механично 
обединение на бедни и богати държави с различни икономически и други 
интереси, функциониращи в условията на единен общ пазар. Различните 
интереси обаче пораждат икономически и други противоречия, които 
прерастват в конфликти. Тези конфликти водят в крайна сметка до 
разпадането на подобни изкуствени обединения. 
 
Икономически разнородна политико-икономическа и военна общност е 
възможна, но без единен вътрешен пазар. Подобна военно-политическа 
организация е НАТО. В такъв вид ЕС има някакво бъдеще. Ако обаче искат 
да запазят настоящия вътрешен пазар, такава разнородна общност няма 
бъдеще. Тя сама ще се разпадне в резултат на растящите й вътрешни 
противоречия, без враждебен външен натиск. Нещо подобно се случи с 
бившия Съветски съюз, но по други причини. 
Рано или късно това ще се случи и с ЕС. Нищо не може да спаси такава 
крехка разнородна общност, защото липсва най-важната спойка – 
общността на икономически интереси. Известно е, че и в икономиката, и в 
политиката няма вечни приятели и вечни врагове. Има само вечни 
интереси. А интересите са трайни само ако имат стабилна икономическа 
основа. В настоящия си състав ЕС няма такава основа. 
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Привържениците на присъединяването към еврозоната ни убеждават 
главно в предимствата от такава стъпка: по-висок политически и 
икономически престиж; по-голяма сигурност в световните финансови среди; 
по-стабилно и успешно икономическо развитие; кредити от Европейската 
централна банка на по-ниска лихва /макар че нашите банки са преситени с 
налични пари поради ниско търсене/; получаване на спешна финансова 
помощ при нужда от фондовете на еврозоната и т.н. 
  
Те обаче избягват да говорят за недостатъците: силно ограничен 
политически и икономически суверенитет на страните членки; заделяне от 
България на няколко милиарда евро за фондовете на еврозоната; 
евентуално участие на бедна България в подпомагане на финансово 
затруднени по-богати от нас страни членки на еврозоната; пълен контрол 
върху паричната ни политика и по функционирането на нашите банки; 
пълен контрол на фискалната ни политика от общия финансов министър за 
страните от еврозоната; уеднаквяване на правилата за стопанска дейност и 
на прилаганите финансови инструменти, включително и повишение на 
имуществените и преките данъци /от 10% „плоски“ данъци сега на около 
30-40% прогресивни данъци в еврозоната/ и т.н. А най-големите ентусиасти 
за еврозоната са най-големи противници на по-високото прогресивно 
облагане. Струва си да напомня и още едно обстоятелство. 
  
Уж функциониращите по-добре икономики на страните членки на 
еврозоната се развиват с по-ниски темпове от другите страни в ЕС, имат по-
висока обща задлъжнялост като процент от БВП и пострадаха по-силно от 
световната криза през 2008-2009 година. 
  
Напоследък се заговори усилено за присъединяването на страните от 
Западните Балкани към ЕС и НАТО. Нашето правителство дори го превърна 
в свой приоритет по време на ротационното си председателство. Тези 
страни са още по-изостанали в икономическо, финансово, социално и 
институционално отношение и от най-изостаналите сегашни членки на ЕС – 
България и Румъния. Това означава внасяне на допълнителни проблеми, 
още повече противоречия и още по-голяма бедност в обедняващия ЕС. 
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Между страните от Западните Балкани има остри политически, 
национални, териториални, религиозни, етнически и други конфликти от 
много десетилетия и дори от векове. Правени са много опити за 
разрешаване на тези конфликти. И все безуспешни, защото корените им са 
дълбоки. Те бяха обявени сега за приоритет на ротационното българско 
председателство на Европейския съвет. А България се опита да ги превърне 
в приоритет на Европейския съюз. Нашето правителство не може да 
разреши собствените си все по-остри икономически, социални и други 
проблеми, но се опитва да направи непосилното за него – да разреши 
балканските и дори европейските проблеми.  
  
Как се случи това чудо! Как една малка, слаба, периферна държава, като 
нашата, успя да убеди ръководителите на тези страни за няколко месеца да 
се ръкуват и прегръщат! И произтича ли нещо реално от ръкостисканията и 
прегръдките? Щеше ли да стане това ако не се дирижираше зад сцената от 
американските власти, за да блокират традиционното влияние на Русия, а 
сега и опитите на Китай, за влияние в този регион. И въпреки американската 
помощ и голямата медийна шумотевица, не е постигнат реален прогрес в 
икономическата интеграция на тези страни, освен форсираното набутване 
на някои от тях в НАТО.  
Ускореното приемане на тези неподготвени и бедни страни в ЕС ще 
увеличи още повече разнородността на общността. Ще прибави нови 
различия в интересите, нови конфликти и нови центробежни сили. Защото 
слабите икономики на западнобалканските страни няма да устоят на 
конкуренцията на силните западноевропейски икономики. 
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След асоциирането и особено след присъединяването им ще последват 
много фалити на предприятия в Македония, Албания и други страни от 
региона, увеличение на безработицата, масова емиграция, още по-голямо 
обедняване. С други думи – ще се случи това, което стана в България и 
други източноевропейски страни през последните десетилетия. Силните 
западни икономики ще успеят да се защитят, дори ще спечелят. България 
обаче ще загуби, залята от десетки хиляди търсещи тук работа отчаяни 
бедни хора от съседните страни. То ще направи ЕС още по-крехък и 
нетраен. Ще ускори неговото разпадане. Това ще се дължи частично и на 
приноса на българското правителство през последните 6 месеца. 
Не знаеха ли ръководителите на ЕС в 2004, 2007 и следващите години, че 
източноевропейските кандидати не бяха готови за ЕС и че с приемането им 
се нарушават критериите от Копенхаген? Знаеха, разбира се – и тогава и 
сега, че се допускат такива нарушения, че икономическите критерии за 
приемане в ЕС се подменят с политическа целесъобразност, но целта на 
правителствата на Америка и техните западноевропейски съюзници беше 
да блокират влиянието на Русия и Китай на Балканите и да продължат 
военно-политическото и териториално обкръжаване на Русия. Освен че 
създава допълнителни икономически противоречия в ЕС, тази политика на 
Запада усложнява още повече политическия климат в цяла Европа, и с това 
дестабилизира допълнително ЕС. Тази дестабилизация ще се отрази и върху 
нас. 
  
През последните 2-3 години се заговори с още повече тревога за 
различните интереси в ЕС, за бъдещото развитие на общността, за 
необходимостта всички страни членки да се движат с еднаква скорост в 
интеграционния процес. 
  
Движение на страните членки в ЕС с една скорост никога не е имало и не 
може да има при сегашния икономически разнороден състав на общността. 
Развитите и слабо развитите; бедните и богатите; конкурентоспособните и 
неконкурентоспособните страни не могат да се интегрират успешно с 
еднаква скорост. Това не се е случвало никъде в Европа и в други региони 
на света. Доказателство за това е и формирането на различни 
икономически, финансови, институционални и други образования в 
рамките на ЕС, като корективи - за смекчаване на негативните последствия 
от предишни грешки при приемането на нови членове. Такива са 
Еврозоната, Банковият съюз, споразумението от Шенген, механизмът за 
контролно наблюдение (мониторинг)на България и Румъния и т.н. 
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Самото наличие на Еврозоната с по-строги икономически, финансови и 
други правила на функциониране и допускането в нея само на най-
подготвените членки на ЕС, е потвърждение за това. Признава се 
официално способността на едни страни членки да се интегрират по-бързо 
и по-дълбоко и неспособността на други да го правят. Ние сме поставени в 
най-слабата периферна група. И не без основание. 
  
В самото начало бяха определени няколко номинални критерия за 
допускане до ERM II - така наречената чакалня. Тези критерии са: ниска 
инфлация до 1,5-2,0%, бюджетен дефицит до 3% от БВП, публичен дълг до 
60% от БВП, стабилен валутен курс, ниски лихви. Страната кандидат би 
трябвало да престои в чакалнята поне две години, за проверка на 
способността й да спазва критериите. Едва след това може да бъде 
допусната до пълноправно членство в еврозоната. 
  
Дългогодишният опит показа, че номиналните критерии се постигат по-
лесно, но не са доказателство за стабилна и силна икономика, способна за 
бързо развитие и интегриране. Междувременно условията в Европа се 
промениха след приемането на договора от Маастрихт през февруари 1992 
г. Ръководството на Европейската централна банка се убеди, че е 
необходимо предварително членство в Банковия съюз, в рамките на който 
да се проверява действителната стабилност на банковата система на 
страните кандидати. Фалитът на КТБ у нас и настоящата комедия с четенето 
на огромния обвинителен акт в така наречения съдебен процес срещу 
виновниците го потвърждава. 
  

Дори и банковите среди на ЕС и Европейската комисия се убедиха, че наред 
с номиналната е необходима и реална конвергенция: по БВП на човек от 
населението, по средно равнище на доходите и потреблението, по умерено 
доходно разслоение, по достатъчно висока производителност и 
конкурентоспособност и т.н. Ръководните среди в ЕС и в Западна Европа 
бяха разтревожени от мащабите на престъпността и корупцията в повечето 
страни кандидати, от неефикасността на съдебните им системи и т.н. 
България спазва номиналните критерии, но е все още много далече по 
реалната конвергенция, която сега се счита за най-важна. И това е 
основателно. 
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Ако трябва да бъдем строго обективни, Българската икономика и страната 
ни като цяло, не отговаря на изискванията за присъединяване към 
еврозоната. България – най-бедната и най-дезорганизирана държава в ЕС, с 
най-остри икономически, социални и други конфликти, с най-голяма 
престъпност и корупция, не може и няма право да поучава другите на ред и 
законност, като член на елитната група, наричана еврозона. Ако можеше, тя 
трябваше да въведе ред в собствения си дом през изминалите 28 години. 
Явно е че не може. 
  

При сегашната ситуация шансовете ни за присъединяване клонят към 
нулата. Ръководството на еврозоната не ни приема дори в чакалнята. По 
този повод се появиха дори иронични анекдоти по наш адрес. Желателно е 
българските власти да разберат това и засега да не подават молба за 
приемане в ERM II. В Европейската централна банка, в самата eврозона и в 
Европейската комисия ще оценят сегашно кандидатстване от наша страна 
като недостатъчно премислено, като неспособност да оценяваме реалната 
обстановка. Това ще навреди на професионалния и на политическия 
престиж на България, който и без това не е много висок в тези среди. Той се 
разминава силно с куртоазните театрални прегръдки и целувки на някои 
наши и Брюкселски политици. Продължаващият мониторинг е 

доказателство за това. 
Логично е да се 
запита: ако всичко у 
нас беше наред и ако 
ни имат доверие 
защо не отменят 
мониторинга вече 11 
години? 
  

Европейският съюз е 
изправен пред 
големи реформи през 

следващите години. Назрели са остри противоречия, които налагат такива 
реформи. На тази тема има различни публични изявления от ръководители 
на ЕС и на големите западноевропейски държави. През идущата година 
предстоят избори за нов Европейски парламент, които се очаква да 
променят съществено неговата политическа физиономия. Засега никой не 
може да опише бъдещата институционална структура на ЕС, в това число и 
на еврозоната. 
 Може с увереност да се каже, че бъдещият ЕС ще бъде различен от 
настоящия. Сигурно е, че интеграцията на две или повече скорости ще се 
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признае като неизбежна реалност и ще се институционализира във 
вътрешната структура на ЕС. Може да се предполага, че най-развитите 8-10 
страни членки от Западна Европа и Скандинавието ще формират елитната 
група, способна за най-бърза и мащабна интеграция. Част от настоящите 
членки на еврозоната навярно ще отпаднат от тази група. Няколко други 
средно развити страни членки може би ще формират втора група, способна 
за интеграция със средни възможности по скорост и мащаби. Това ще са 
страните със втората скорост. И накрая, няколко най-изостанали страни 
членки, предимно от Източна Европа, ще формират групата с най-ограничен 
потенциал за интеграция. Това ще са страните с трета скорост. Харесва ни 
или не, ние сигурно ще бъдем в тази група. 
Ако тези предположения се потвърдят, евентуална българска 
кандидатура за еврозоната сега, ще звучи несериозно. 
Първо, защото никой не знае какъв ще е характерът на групата елитни 
страни, нейните функции, права, отговорности, скорост, мащаби на 
интеграция и т.н. Това би означавало да скачаме със затворени очи в 
неизвестността. Да влизаме в елитна общност, която още сега заявява, че не 
ни желая в своите редове. 
Второ, би граничило с авантюра, която би учудила нашите партньори в ЕС. 
Ако наистина ни поставят в третата група, което е много вероятно, 
настоящите ни претенции за първата група биха предизвикали 
раздразнение от странното поведение на нашите власти. Такива претенции 
биха демонстрирали нашата неспособност за що годе реална самооценка, 
при положение че все още сме под режима на контролно наблюдение 
(мониторинг) от Европейската комисия вече 11 години. Те не ни вярват и 
затова ни контролират, а ние ще претендираме за техния елит! Да ги 
поучаваме на ред и законност. 
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Фрейзър Камерън: Не мисля, че ЕС е 

враждебен към новия копринен път 
Интервю на Горан ГОТЕВ с Фрейзър КАМЕРЪН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докато се спазват принципите на ОИСР, Световната банка и МВФ за 

прозрачност, обществени поръчки и устойчиво развитие, Европейският 

съюз не е враждебен към проекта „Нов копринен път“ в Китай, каза Фраш 

Камерън пред EURACTIV. Интервюто е с Георги (Горан) ГОТЕВ, старши 

редактор на изданието.  

 
Фрейзър Камерън е директор на Центъра за асоцииране между ЕС и Азия, 
който е създаден през 2011 г. и е бивш британски дипломат и служител 
на ЕС, и гостуващ професор в няколко университета в Азия. 
 
Връщам се от Казахстан, където присъствах на поредица от събития, 
посветени на новия път на коприната или на инициативата One Belt One 
Road. Мисля, че тук има проблем с марката ... 
... Знам, продължавам да казвам на китайците, че е глупаво да 
продължаваме да променяме името. Те имаха много добро име, New Silk 
Road. Всеки в Европа и по-голямата част от света разбира Пътя на 
коприната. След това превключиха на One Belt One Road и отново 
преминаха към инициативата Belt and Road, която звучи като кампания за 
пътна безопасност. По отношение на брандинг, както казвате, не е имало 
добро развитие. 
„Един път“ е много объркващо, защото това не е един път, идеята е да 
има много, много пътища ... 
Точно! 
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Лош превод от китайски, може би? 
Не знам. Мисля, че причината, поради която са се променили от Пътя на 
коприната, е, че вярват, че Хилари Клинтън го е споменал в речта си и че не 
искат тя да бъде свързана с нея. Това е малко лудо, но ти отиваш. 
 
Но инициативата има ли потенциал? 
Разбира се, но това е много дългосрочен проект. Стартирала е преди три 
или четири години и почти нищо не е било направено. Има много 
потенциал, има много държави, има много меморандуми за 
разбирателство и т.н., но по отношение на твърди и конкретни проекти има 
много малко и повечето от тях биха могли да бъдат направени под всяка 
позиция. 
 
Най-малкото има значително увеличение на контейнерния трафик между 
Китай и Западна Европа с влак, въпреки че няма да замени традиционния 
начин на контейнери по море, защото железопътният транспорт е по-бърз 
от морето, но е по-скъп ... 
90% от транспорта се извършва с контейнери, а товари с нетрайни продукти 
се извършват по въздушен превоз, но е малко вероятно железопътният 
транспорт да се увеличи значително предвид тези закъснения на границата. 
Това е основният проблем, не е физическата инфраструктура. Така че, 
когато говорим за свързаност, едно нещо е подобряването на 
инфраструктурата, но и много важно е манталитетът на хората, които заемат 
митнически пунктове, които традиционно са виждали това като начин да 
увеличат доходите си чрез подкуп и корупция. 
 
ЕС не изглежда много ентусиазиран по пътя на коприната. Дали някои 
държави-членки не искат промяна в статуквото, те не искат трафикът да 
бъде отклонен? 
Няма много доказателства за отклоняване на трафика. Не мисля, че ЕС е 
враждебен към него, не е особено ентусиазиран. Всъщност тя казва, че ако 
това води до инвестиции в страните, които се нуждаят от нея и има отчаяна 
нужда от инвестиции в цяла Азия, тогава това е добре, но трябва да се 
направи съгласно принципите на ОИСР, Световната банка, МВФ, , 
обществени поръчки, устойчиво развитие, всички тези неща. 
 
Но трябва да е въпрос на загриженост за ЕС, като се има предвид, че Китай 
значително увеличи влиянието си върху някои страни от ЕС, като 
например Западните Балкани? 
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Да и не. Добре е, че страните имат алтернативни източници на инвестиции. 
Китайците са похарчили средства за изграждането на инфраструктура в 
Гърция, Черна гора, Македония, поемане на завод в Сърбия, нова 
железопътна линия между Будапеща и Белград, което е добро, но докато 
продължава да отговаря на международните стандарти. Това е ключовият 
момент от ЕС. Увеличаването на влиянието на Китай е като нарастващата 
икономическа мощ, независимо коя сте вие, като инвестирате, получавате 
по-голямо политическо влияние, това е съвсем ясно. 
Какво мислите за създаването на Международния финансов център 
Астана (AIFC) в контекста на новия копринен път? 

 
Беше в процес на подготовка за откриването, когато бях там през ноември 
миналата година. Трудно е да се каже как това ще има голямо въздействие 
или ще отнеме бизнес от други финансови центрове. Китайците вече имат 
валутен контрол, който ограничава износа на чуждестранна валута, 
включително ренминби [юан]. Плановете им за интернационализация на 
ренминби са били задържани в момента. Така че финансовият център 
Астана /на снимката горе/, добре, но мисля, че неговият обхват ще бъде 
много ограничен. 
Какво ще кажете за идеите на няколко неща, а не само на транспорта, 
които се подсилват чрез „Новия копринен път“, като например 
производството на електроенергия в Централна Азия и доставката на 
Европа? 
Енергийният аспект е, разбира се, една от основните мотиви за 
инициативата „Китайска кола и път“, защото очевидно търсят суап сделки с 
компании от богати на енергия страни по пътя. Но това е много 
международен пазар и страните ще продават енергията си обикновено на 
най-продаващия, освен ако няма политическа причина да не го прави. 
Вижте колко е трудно Китай и Русия да се споразумеят за енергийна сделка, 
защото основно двете страни са подозрителни един към друг. 
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Срещата на върха във формат 16 + 1 се проведе в София през уикенда. 
Едно от решенията е да се създаде глобален център в София за китайското 
икономическо проникване в региона ... 
 

16 + 1 среща на върха: Китай е готов да финансира Центъра в София за 
партньорство в ЕС 
Китай остава отворен за търговия с чуждестранни партньори и може да се 
възползва от икономическа силна Европа, заяви премиерът Си в събота (7 
юли), като настоя за разширяване на връзките си с източното крило на 
континента, докато водели тарифна война с Вашингтон. 
Всички 16 държави [11 държави-членки на ЕС: България, Хърватия, Чешката 
република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, 
Словения и пет страни-кандидатки за членство в ЕС: Албания, Босна и 
Херцеговина, Македония, ] се опитват да получат нещо специално от 
китайците и по същество се провалят. 16 + 1 не доведе до нищо общо с тези 
страни, но донесе на китайците някакво малко политическо предимство, но 
китайците също виждат слабостите на грима 16 + 1 и се опитват да го 
отхвърлят. Именно на настойчивостта на българите те продължиха и имаха 
тази среща през уикенда, защото Ли Кечианг отиваше в Германия така или 
иначе. За китайците германският пазар е по-важен от всичките 16, които са 
взети заедно. 
 
Така че вашата присъда за 16 + 1 не изглежда добре? 
16 + 1 няма да ходи никъде. По отношение на Belt and Road, това е 
различно, ще продължи дълго време, защото е свързано с президента Си 
Дзинпин и е включено в конституцията. Но китайците очевидно не са 
направили своята политическа оценка на риска. 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euractiv.com/section/china/news/161-summit-china-ready-to-fund-centre-in-sofia-for-eu-partnership/
https://www.euractiv.com/section/china/news/161-summit-china-ready-to-fund-centre-in-sofia-for-eu-partnership/
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„Капиталът през XXI век“ на Томас 

Пикети и неговата грешка 
 

                                       Петър КЪРТЕВ, макроикономист  
 
Резюме: 
На въпроса можем ли да вярваме на политическата система статията 
отговаря: Категорично  не! Тези примери ярко показват, че политическата 
система се е превърнала в капитал и тя обслужва интересите на 1%-я 
процент в цял свят! Единственият начин да се реформира капитализмът или 
сегашното неолиберално пазарно стопанство е да се изменят 
производствените отношения при разпределение на доходите! 
 
Ключови думи: капитализъм, реформи, доходи, печалба 
 
Summary: 
To the question we can trust the political system the article answers: Definitely 
not! These examples clearly show that the political system has become a capital 
and it serves the interests of a 1% share in the world! The only way to reform 
capitalism or the current neoliberal market economy is to change the production 
relations of income distribution! 
 
Key words: capitalism, reforms, income, profit 
 
I. За книгата  
Книгата „Капиталът през XXI век“ на Томас Пикети е претенциозна, не само 
със заглавието и обема си от 1000 страници, но преди всичко огромната й 

заслуга е, че тя издигна на челно място проблема за 
лавинообразно растящите неравенства и за кого 
функционира капитализма като социално-икономическа и 
политическа система.  
Тази книга събра, като във фокус вниманието на много 
интелектуалци, раздвижи позамръзналите пластове на 
мейнстрийм икономиката и нейните челни представители, 
които  десетки години пренебрегваха, игнорираха и бягаха 

като дявол от тамян от въпроса за разпределението на доходите и 
богатството. 
Не случайно, книгата на Пикети беше сравнена в статия на New York Times с 
„Изследване на природата и причините за богатството на народите„ на 
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Адам Смит и „Капиталът” на 
Карл Маркс, считани за двете 
най-съдържателни и най-
влиятелни книги по 
политикономия и до днес.  
Самият Пол Кругман заявява в 
Times , че тази книга ” ще 
промени както начина, по 
който ние мислим за 
обществото, така и начина, по които правим икономика”.  
Извън всяко съмнение, Пикети /на снимката горе/ уцели не само със 
заглавието, спечели с темата и точния момент да публикува книга, за най-
дискутирания въпрос след Голямата рецесия.  
Малко са тези, които изказват мнението си в противовес на казионната 
политикономия в прав текст. Той си позволи да каже, че капитализмът 
прави богатите по-богати, а бедните по-бедни. Той не само го каза, но и го 
доказа с богат емпиричен материал.  
Пикети доказва, че в съвременния капитализъм разпределението на 
доходите става толкова забележимо неравномерно и увеличава  в пъти 
богатството на капитала спрямо този на труда.  
В допълнение към това съществуват  редица обосновани аргументи, че тази 
тенденция ще продължава. 
Само тази „еретична” теза, подсилена от самото заглавие, което ми се 
струва сякаш кокетничи с Маркс, така раздвижи духовете, че предизвика 
множество овации и критики, както от дясно така и от ляво.  
Пикети запали сигналния огън и привлече интереса на интелектуалния свят, 
като съвсем просто го покани и призова, че трябва да се дискутира, говори и 
пише за политикономия.  
 

Книгата „Капиталът в XXI век” е блестящ резултат от 15-годишен усилен труд 
на Тома Пикети и екипът му, който исторически изследва от ХVІІІ  век до 
наши дни развитието на доходите и богатството. Съвместно с Еманюел Саез 
и колегите си от екипа, Пикети е събрал през този период солиден 
информационен масив „База данни на най-високите доходи в света“, данни 
от двадесет страни за икономическото неравенство в продължение на 
повече от два века.  
Базирайки се на богат цифров материал облечен в множество от таблици, 
Пикети доказва, че икономическото неравенство расте, придобива 
неприлично големи размери и най-богатите присвояват все по-голяма част 
от доходите.  
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Използването на солиден емпиричен материал прави този извод, толкова 
неоспорим и забележителен.  
И не само това, анализирайки данните, Пикети убедено заявява, че 
неравенството не е случайност, а същностна черта на капитализма, която 
може да се коригира само с държавна намеса. 
 

С две думи без регулиране на днешния капитализъм, „силите на 
дивергенцията на разпределението на богатството“, „произволните и 
неустойчиви неравенства“ ще разрушат „меритократичните ценности, на 
които се основават демократичните общества“. 
 

Изводът е логичен, той не изненадва знаещите и трезво мислещи учени и 
интелектуалци, изненадващ е за обикновените хора от западния свят 
живеещи с вярата и идеала на меритократичните ценности.  
Този извод показва, че капитализмът не функционира така, както се 
представя от официалната пропаганда. Пикети доказва, че 
действителността се отдалечава  от стандартния теоретичен модел. 
 

Според казионната политикономия, механизмите на пазарното стопанство 
гарантират, че най-ефективните резултати винаги биват постигани, т.е. всеки 
получава такива доходи, които отговарят на неговия труд и 
производителност. И тъй-като хората имат различен потенциал на умствени 
и физически качества, т.е. те се различават и имат различни възможности, 
то нормално е да има неравенство. Неравенствата, както парите, са мотив и 
стимулират хората да работят повече и да получават повече. 
 

Но стряскащите данни за непрекъснато влошаващата се структура на 
днешните нива на неравенства съгласно кривата на Лоренц и индекса на 
Джини, едва ли  вече действат мотивиращо при статистика, че 1% от хората 
в света притежават 50% от световното богатство, а точно обратното.  
 

За неравенството Пикети пише: „Неравенството не е непременно лошо: 
Въпросът е дали е оправдано и дали са налице основания за това”. 
Отговорът е основания има, защото възможностите на отделните хора са 
различни.  
Но не може да бъде оправдано в никакъв случай, когато 85 топ милиардери 
притежават колкото 3 500 000 000 (три милиарда и петстотин милиона) 
души на планетата. 
 

В заключението на книгата Пикети пише: 
„Основното противоречие на капитализма:  
Основният урок от моето изследване е, че оставено само на себе си, 
динамичното развитие на пазарната икономика и на частната собственост 
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съдържа в сърцевината си важни конвергентни сили, свързани включително 
и с разпространението на знанията и квалификациите, както и мощни 
дивергентни сили, потенциално опасни за нашите демократични общества 
и за ценностите на социалната справедливост, на които тези общества се 
основават. 
Основната дестабилизираща сила е свързана с факта, че нормата на 
възвращаемост на частния капитал r е силно и дългосрочно по-висока от 
нормата на растеж на доходите и на производството g. 
 

Неравенството предполага, че наследствата, идещи от миналото, се 
рекапитализират по-бързо, отколкото темпът на нарастване на 
производството и работните заплати. Това неравенство изразява едно 
фундаментално логическо противоречие. Предприемачът неизбежно се 
опитва да се превърне в рентиер и все повече да господства върху тези, 
които притежават единствено труда си. Един път създаден, капиталът сам 
се възпроизвежда по-бързо, отколкото се увеличава производството.     
Миналото изяжда бъдещето”. 
 

Нормата, определяща възходящия тренд на неравенството е, че когато 
възвръщаемостта на капитала e по-висока от икономическия растеж, 
доходът от капитала расте по-бързо от трудовото възнаграждение. На база 
емпиричните данни от резултатите в икономиката от последните три века 
получава следния резултат: 

 1,6 процента икономически растеж на БВП за година;  

 5% годишен ръст норма на възвръщаемост на частния капитал; 
 Вярно ли е, че неравенството на доходите и богатството расте? 
Убедително доказателство за това е емблематичната диаграма на 
Пикети и Саез за относителния дял на 10% най-богати американци в 
брутния национален доход на САЩ през ХХ век, която разтърси света 
през 2013г. и възмути прогресивното обществено мнение. 
Съгласно данните в нея малко преди да избухне Голямата рецесия през 
2007 г.:  

 делът на дохода на 10% най-богати американци преди да си платят 
данъците достига 50% от общия доход;  

 горното съотношение е по-високо от същото в навечерието на 
Голямата депресия през 1928 г., и продължава да расте стръмно до 
2013 г.;  

Данните за най-горния „нарицателен” 1% са още по-стръмни: 

 максималните стойности от 1928 и 2012 г. стигат до 25%;  

 като минимумите им стойности от 1947–1977 г. са доста под 10%;  
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 между двата максимума на неравенството в периода от 1942 до 1977 г. 
има съществено намаляване на неравенството от 33% през 1970г;  
 

Най-големият шок предизвикват данните на Пикети за галопиращото 
растящо неравенство като: 

 95% от растежа на доходите в САЩ между 2010 и 2012 г. се пада на 
най-горния 1%;  

 относителният дял на дохода на най-богатите американци е над 2,5 
пъти по-голям сега, отколкото през 70-те години; 

 70% от дохода на горната една десета от най-горния 1% се пада на 
високоплатените корпоративни служители-те печелят най-малко 
милион и половина долара годишно доста повече от другите 
високоплатени категории – предприемачи, висококвалифицирани 
специалисти, мнозинството от кино, медийни и спортни звезди и др. 
Това означава, че  разпределението на дохода в самия най-горен 1% е 
още по-стръмно, като основна вина за неравенството определено имат 
корпорациите. 

 

Новата крива на неравенството следователно е U-образна! 
Защо тази крива е противоположна на кривата на Кузнец? 
Защо данните на Пикети ни карат да направим този извод? 
Анализирайки структурата на неравенството-през 18 и 19 век до началото 
на Първата световна война и от началото на 80-те години до днес, Пикети 
установява, че тя е по-различна от структурата на неравенството за периода 
след Първата световна война до края на седемдесетте години на 20-ти век. 
 

През 1910г. -10% от населението притежава: 

 90% от цялото богатство в Европа; 

 80% от цялото богатство в САЩ; 

 като най-богатият 1% притежава 50% от богатството;  

 45% от доходите в Европа; 

 40% от доходите в САЩ. 
 

След това в резултат на уникалното стечение на ред политически 
обстоятелства в западния свят между 1930 и 1975 г., смята Пикети, 
позволява естествената тенденция на капитализма към неравенство да 
бъде временно обърната, т.е. възвръщаемостта на капитала да падне малко 
под растежа на БВП. /Това се вижда от графика №10.10 за възвръщаемостта 
на капитала след данъчно облагане и капиталови загуби, и ръста на БВП в 
„Капиталът на ХХІ век”./  
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Тези обстоятелства включваха: 

 двете световните войни унищожили огромно реално богатство; 

 Голямата депресия унищожила голяма част от финансовия капитал; 

 решителната държавна политика на преразпределение на доходите 
включващи силно прогресивно данъчно облагане на доходите и 
наследствата;  

 намаляването значението на наследеното богатство; 

 бързия следвоенен растеж на населението и производителността, 
създаването на масова средна класа и масово богатство;  

 ограничаване на финансовите спекулации;  

 високата инфлация;  

 вдигането на заплатите за сметка на доходите от капитал и т.н., и 
неравенството намалява значително. 

 

През 70-те години в САЩ:  

 най-горният 1% притежава 20% от богатството;  

 следващите 9% притежават 30%;  

 средната класа от 40% притежава 40% от богатството;  
Неравенствата в доходите също намаляват значително. 
 

От 80-те нататък неравенството пак започва да расте, достигайки днес в 
САЩ следното съотношение: 

 най-горният 1% притежава 35%; 

 най-богатите 10% притежават 70% ; 

 средната класа – 25%; 

 останалите 50% от населението – 5% от богатството;  
 

Днес частният капитал в развитите страни е между 500 и 600% от БВП, като в 
Италия достига 800%. 
 
ІІ. Критики на книгата на Пикети 
А. ЗА КАПИТАЛЪТ 
Вижте какво пише Пикети в книгата „Капиталът през XXI век“: 
„В рамките на тази книга капиталът е по дефиниция сборът от всички 
активи, които биха могли да се притежават и разменят на пазара. Капиталът 
по-точно включва цялата недвижима собственост (недвижимо имущество, 
жилища), използвана като частни жилища, както и финансовия и фирмения 
капитал (сгради, инфраструктура, машини, патенти), използвани от  
фирмите, държавите и общините.За да улесним изложението, ще 
използваме думите „капитал” и „притежание” като взаимозаменяеми, като 
два перфектни синонима.” 
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Тази дефиниция е твърде тясна за моето разбиране за капитала! 
 

Капиталът е форма на движение на парите, при която материалните 
ресурси се преобразуват чрез физическия и умствен труд на човека с 
помощта на средства за производство, и се създават материални блага и 
услуги. Капиталът е олицетворение на процес, при който парите служат и се 
използват за създаване на нови пари.  
Това е моето простичко разбиране за капиталът! 
 

Но аз не критикувам приетия подход на Пикети, аз виждам, че той изследва 
не същността на капитала, както го прави Маркс в „ Капиталът”, и както го 
разбрах аз от моята лична производствена практика. 
Пикети изследва следствията от функционирането на капитала, от 
разпределението на материалните блага, което формира доходи от капитал 
и наемен труд в историята през последните три века. 
Той не изследва как функционира капиталът, нито съществуващите 
производствени и разпределителни отношения, а крайния резултат от тях. 
Това е предметът на неговото изследване и той го заявява категорично в 
тази дефиниция! 
Затова аз не считам за достатъчно основателни критиките по негов адрес 
относно използваната от него категория капитал. 
В този аспект ще посоча някои от критиките: 

 книгата не изследва капитала, а богатството;  

 капиталът трябва да се разглежда като процес на създаване на пари;  

 Пикети изповядва неокласическата теория, че капиталът е сбор от 
физически обекти; 

 измерването на капитала в стойностно изражение не дава представа за 
самото физическо богатство; 

 стойностното изражение на активите акумулира в себе си и 
спекулациите на финансовия пазар и така резултата може би се 
изкривява; 

 не вижда разлика между продуктивния и непродуктивния капитал и не 
посочва каква е структурата му; 

 какви ще са резултатите на съотношението капитал: доходи, ако от 
сметките се извади непродуктивния капитал-например жилищата, 
които не носят доходи от наем; 

 

Б. ЗА ИМЕТО НА КНИГАТА 
След като написах първия вариант на книгата „Справедлива печалба” се 
обърнах към сестрата на мой много добър приятел в живота, доцентка  в СУ 
„Климент Охридски” за рецензия. 
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Тя ми отказа с аргумента, че е специалист по труда в областта на 
социологията, а не в икономиката. Но ми каза, че моята книга се занимава с 
подобни проблеми на скоро излязло и много нашумяло произведение на 
френския автор Тома Пикети „Капиталът на ХХІ век”.  Не крия, че не бях 
чувал за него. 
Когато за първи път прочетох някои статии за книгата на Пикети, се 
изненадах от дързостта и смелостта му да изследва капитала, и се зарадвах 
адски много на основния извод, че r>g т.е. че нормата на възвращаемост на 
частния капитал „r” е силно и дългосрочно по-висока от нормата на растеж 
на доходите и на производството „g”, подкрепен с толкова много 
емпиричен материал.  
Нямаше година откакто бях прочел трите тома на „Капиталът” на Маркс и 
очаквах нещо като анализ на капитализма.  
 

Заглавието „Капиталът на ХХІ век” е заблудило не само мен, а и много други 
хора, които са очаквали анализ на най-важните проблеми на състоянието на 
икономиката. Темата за неравенството в разпределението капитал/доходи 
е изключително важна, но аз очаквах позиция относно въпросите на: 

 икономическата рецесия и причините за нея; 

 за стагнацията обхванала световната икономика, сякаш се намираме в 
ситуация на „ликвиден и инвестиционен капан”; 

 за безработицата непрекъснато увеличаваща се в световен мащаб; 

 за икономическия растеж; 

 за монополното състояние на финансовата система в световната 
икономика, която като питбул е захапала производствената сфера и я 
държи в подчинение, а и не само нея; 

 за нарастването на дълговете, държавни, фирмени и на гражданите; 

 за свободното движение на капитала и ролята на глобализацията; 

 за причините, които формират днешното неравенство; 
 

Очаквах критичен анализ от всякакви лявоцентриски, леви, дори и от 
марксиски позиции. Защо не? Голямата рецесия поднови интереса към 
Маркс. След направено проучване преди няколко години той беше обявен 
за мислител на хилядолетието.  
Бях доста изненадан , че Пикети не е с леви убеждения, дори усещам 
съвсем слабо влияние на Кейнс във възгледите му, а е с умерени 
неокласически или неолиберални идеи, което ясно проличава от думите му 
в едно интервю: 
„Аз изцяло подкрепям частната собственост и частния капитализъм… Моята 
цел е да накарам хората да инвестират в техните фирми, да накарам хората 
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да бъдат капиталисти и собственици… Изправени сме пред риска някои 
държави да се обърнат срещу глобализацията”. 
 

Въпреки всичко аз пренебрегвам всичките критики към книгата „Капиталът 
на ХХІ век” относно: 

 това, че се заиграва в заглавието с Маркс, сякаш го копира от 
фундаменталния му труд; 

 липсва анализ за причините на неравенството; 

 липсва анализ на фундаменталните проблеми; 

 защо глобализацията доведе до нарастващо неравенство и мизерия на 
средната класа 

 не е достатъчно да посочиш, че днес политиката влияе изключително 
много на икономическите процеси; 

 с прогресивен данък богатство, ще се намали рязко неравенството; 
 

Пренебрегвам ги поради простата причина, че ако не знам кои са причините 
за днешното неравенство, трябва само да прочета книгата „Цената на 
неравенството” на Джоузеф Щиглиц. 
Ако не разбирам механизма на деловия цикъл и най-вече защо вечно има 
безработица и икономически кризи, и те се местят непрекъснато по 
географията на земното кълбо, ще чета Кейнс, монетарното 
посткейнсианство в т.ч. Хайман Мински, да не забравя и Маркс, Митчел, 
Бърнс, Китчин, Бродел, Солоу, Бери, Кондратиев и Кузнец, Форестър и 
Шърмън, Шумпетер и Ростоу, и много други. Така мога да изреждам, 
колкото си искам. 
Но някак е неудобно да пействаш заглавието на книгата на един велик 
мислител и после да се окаже, че не само не си го чел, но че твърде 
комформистки и рефлексивно го критикуваш. 
И въпреки всичко „Капиталът на ХХІ век” на Тома Пикети е изключително 
ценна книга!  
Възхитителна е заслугата на автора й за развитието на политикономията!  
Емпиричните й данни доказват основната характеристика и противоречие 
на капиталистическото общество, в частност капиталистическото пазарно 
стопанство!  
Едва ли Пикети се досеща какво е доказал! Той е убеден, че е доказал 
основното противоречие на капитализма! 
Според мен има „малка”, но „съществена грешка“. 



40 

 

Основното противоречие на 
капитализма е: 
„Обществения характер на 
производството при създаването 
на материални блага и услуги, и 
частнокапиталистическата форма 
на присвояване на продуктите на 
производството, на 
частнособственическия характер 
на разпределението им!” 

Той доказва следствието на основния закон на капитализма- 
Закона за капиталистическото натрупване! 
Всъщност аз убедено заявявам, че Тома Пикети доказва теорията за 
принадената стойност на Карл Маркс! 
Блестящия му емпиричен резултат доказва едновременно няколко процеса 
и резултата от капиталистическия начин на производство и разпределение 
на материалните блага, които аз разглеждам и които стоят в основата на 
книгата ми „Справедлива печалба”: 
1. Основния закон на капитализма за капиталистическото натрупване. 
2. При капиталистическия начин на производство се извършва 

експлоатация т.е. използва се чужд труд, от който се облагодетелстват 
други хора. 

3. Разпределението на материалните блага се извършва на основата на 
частната собственост, при което се присвоява част от труда на хората на 
наемния труд т.е. присвоява се част от труда на тези, които реално 
произвеждат стоките и услугите. 

4. Извършва се мултиплициране/ умножаване на ефекта/ на печалбата 
от: 

 експлоатацията на чужд труд; 

 присвояване на част от труда на на тези, които реално произвеждат 
стоките и услугите; 

 от използване на кредита / определена сума парични средства, която 
се използва за разширение на производството чрез закупуване на нови 
машини или за оборотни средства/, който представлява овеществен 
минал труд, чиято стойност е превърната в парична стойност 
депозирана в банката от граждани, фирми, общини и държава.  

Кредитът  не е капитал на предприемача, той представлява привлечени 
финансови средства, които се изплащат от мултиплицираната печалба 
реализирана в процеса на използване на чужд труд.  
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От тук нататък „Капиталът на ХХІ век” на Тома Пикети дава широки 
възможности за изследване мултиплицирането на печалбата,  структурно 
изследване на различните видове капиталови доходи и как те се формират. 
Каква е ролята на кредита за формиране на печалбата. 
 

Пример за такова изследване може да бъде например фирма, като 
„Майкрософт” основавана на 4 април 1975 г., Албакърки, Ню Мексико, САЩ 
от Бил Гейтс и Пол Алън, с централен офис: Редмънд, Вашингтон, САЩ, 
започнала с първоначален капитал 25000 $. Днес цената на една акция е: 
MSFT (NASDAQ) 108 $. 
Най-известните ѝ продукти са операционната система Windows и пакетът от 
текстообработващи програми Microsoft Office.  
Тя е един от първите по големина фирма доставчик на софтуер и услуги в 
областта на информационните технологии. 
За счетоводната 2018 г. (която приключи на 30 юни) Microsoft отчита 
приходи от 110 млрд. долара и оперативна печалба от 35 млрд. долара. 
През 2018 г. компанията е една от най-скъпите компании в света с пазарна 
капитализация от 827 млрд. щатски долара. Служители- брой 128076,  юни 
2014 г. 
 

Резултатите на едно такова изследване несъмнено биха били интересни, 
даже според мен може да са по пикантни от тези на Тома Пикети в 
„Капиталът на ХХІ век”.  
Нямам такова въображение как Бил Гейтс и Пол Алън, по колко часа всеки 
ден без изключение би трябвало да работят и то много интензивно, за да 
постигнат тези мащаби на пазарна капитализация и лично богатство без 
системата законно да им дава право да присвояват чужд труд.  
Нямам нищо против Бил Гейтс, Стив Джобс или Уорън Бъфет, даже 
изпитвам огромен респект от тези изключителни личности и тяхното дело/ 
по-различно ми е мнението за братя Коук или наследниците на Уолмарт/, 
но всички те притежават бизнес и състояния много по-големи от вложения 
от тях, първоначален капитал, личен труд и реализирани идеи.  
Системата им даде възможност да мултиплицират печалбите си в 
невероятни размери и стойности. Време е да се анализира и говори за това, 
защото през 2100 г. единия процент ще притежават 99% от богатството и 
доходите в света.  
 
Днес човечеството е изправено пред два огромни проблема застрашаващи 
неговото оцеляване /като изключим войната/. 
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Екологичната катастрофа е първият, а другият е неравенството! Пикети 
предлага за решение на проблема, със нарастващото относително 
неравенство, чрез данък върху богатството! 
Това предложение е стар филм! То играно в историята на данъчното 
законодателство! Например това се случи в Америка след Голямата 
депресия по време на управлението на Рузвелт!  
„Новия курс” на Президента Рузвелт спасява либерална Америка! 
Спасява американският капитализъм!  
Спасява американският капитализъм от безграничната алчност на човека! 
Спасява статута на американските капиталисти и знаете ли как? 
Като подоходна данъчна ставка за най-високите доходи бе вдигната от 23% 
в 1928 г. до 70% в 1934 г. и края на войната за кратко-до 93%. Над 50% 
стигнаха корпоративните данъци, а върху печалбата от капитала-25%, още 
по-тежък беше данък наследство.  
 

Рузвелт прибра парите на богатите и изгради либерално-социална 
държава! 
Точно обратното прави Рейгън! Той успява да прокара през 1981 г. 
впечатляващи намаления на данъците в Конгреса, като пределната данъчна 
ставка от 70% при  Картър, Рейгън намалява на 28%. При  президента Бил 
Клинтън пределната данъчна ставка се вдига до 39.6%, а президента 
Джордж Буш отново я намалява на 35%, като това става с решаващата 
подкрепа на Алан Грийнспан шеф на Федералния резерв, най-сериозния 
привърженик на Айн Ранд за laissez faire и за рязко намаляване ролята на 
държавата. 
Само преди няколко месеца президента Тръмп прокара в конгреса нова 
поправка и намали корпоративния данък до 21%!!!  
 

Можем ли да вярваме на политическата система? 
Категорично  НЕ! Тези примери ярко показват, че политическата система се 
е превърнала в капитал и тя обслужва интересите на 1%-я процент в цял 
свят! 
Единственият начин да се реформира капитализмът или сегашното 
неолиберално пазарно стопанство е да се изменят производствените 
отношения при разпределение на доходите! 
Това може да се случи например чрез метода „Справедлива печалба”!  
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Балканският блокчейн: Академична 

дискусия, практически приложения 
Адв. Димитър ГИШИН 

 
Идеен проект „Балканско Блокчейн  Сътрудничество“    (ББЧС) 
Адв. Димитър ГИШИН, председател на УС на Асоциация за етично 
финансиране и член на УС на „Европейска Блокчейн Федерация“ (на 
снимката вдясно) представя:   

Предложението за  идеен  
проект „Балканско Блокчейн 
Сътрудничество“ (ББЧС) е  в 
резултат на българското 
председателство и българското 
постижение за поставяне на 
Балканското сътрудничество във 
фокуса на вниманието в Европа. 
Блокчейн не трябва да се 
свързва само с криптовалута и с 
манията на младите хора по 

криптоактивите. Трябва обаче да се знае, че чрез тях е позната на младите и 
проверена от скептиците. 
 

Появата на блокчейн е революционна, както: 
 Появата на автомобилите; 
 Бума на мини- и микро-компютрите; 
 Революцията на интернет и социалните мрежи. 

В проекта „Балканско Блокчейн Сътрудничество“ (ББчС) е заложено 
Приоритетно развитие във важни области от икономиката и образованието 
на балканските държави и народи. 
 

1/ Туристическа индустрия - културен туризъм, СПА и уелнес 
Изградени  са  хиляди  хотели,  ресторанти  и  други  туристически  средства  
за уелнес, забавления и посрещане на милиони хора от средната класа на 
света. Там сме насочили нашите онлайн платформи TripХV и ClubChain, 
базирани на блокчейн технологията. 
 

2/ Етични финансови и бизнес отношения 
Онлайн финансови и бизнес отношения  за   развитие   на   балканските 
икономически субекти  и  тяхната  по-лесна  интернационализация с  
останалия „онлайн свързан свят“. Изграждане на доверие чрез блокчейн 
технология и прилагането на етичните принципи на взаимопомощ и 
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сътрудничество. За  това  са  насочени  платформите  ФинЕтика,  и 
Бизнесмрежа на балканците по света (БмБС). 
 

3/ Информатика и компютърни науки 
Приложение на блокчейн в образованието чрез платформа „Смарт 
Стюдънт“ за ИТ образование чрез блокчейн технология (БчТ), ИТ умения от 
широк спектър потребители (курсисти, колежани, студенти, служители в „ИТ 
хъб Махатма Ганди“ в Пловдив, както и на външни клиенти. Изграждане на 
„умни градове”, развитие на бизнесинкубатор (акселератор) „Дигитални 
Гаражи в Гаража“ – нова форма за ИТ сътрудничество за изпълнение на 
блокчейн проекти. 
Планира се тези платформи, освен на английски и български езици, да се 
проектират многоезично – на сръбски, хърватски, гръцки, македонски, 
румънски и други балкански езици.  При разработването им се очаква 
създаденият  технологичен мост между Пловдив и Бангалор, Индия,  да се 
задейства чрез дейността на „Индийски институт по хардуерни технологии – 
България“ (ИИХТ) и образователния „ИТ  хъб „Махатма Ганди”, гр. Пловдив. 
 
В основата на този Идеен проект са създадените организационни структури, 
засега с регионално, българско действие със следните връзки:  
„Корпорация за технологии и иновации“ АД www.saedinenie.com   
 „Тех Парк Оптела“ АД  www.optela.com    
„Етик Финанс“ АД www.efinance.bg  
„Орфей клуб уелнес“ АД  www.orpheusclub.com 
„ИТ Академия“ АД www.itakademia.bg   
„ Е-бизнес Клъстер“ www.e-cluster.eu  
както и с кооперативните усилия на членовете на Европейската федерация 
на етичните и алтернативни банки - ФЕБЕА в Хърватия, Гърция  и другаде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saedinenie.com/
http://www.optela.com/
http://www.efinance.bg/
http://www.orpheusclub.com/
http://www.itakademia.bg/
http://www.e-cluster.eu/
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Формално: неформално въведение  в 

блокчейн 
Васил ДЪБОВ 

 
Визитка 
Васил Дъбов е един от 
основоположниците на 
информационните технологии в 
България, съосновател и 
вицепрезидент на известната в края 
на миналия век групировка „АКТ“. 
Той е сертифициран практик по 
невролингвистично програмиране, 
консултант по личностно и 

корпоративно развитие. Работи като блокчейн консултант от 2017 година, в 
момента е главен блокчейн съветник в „Тех парк Оптела“, съосновател и 
председател на Европейска блокчейн федерация, чиято основна цел е 
изследване, разработване и популяризиране на иновативната технология в 
Европа.  
                                                   *** 
Искам да започна с уговорката, че това не  е въведение в биткойн. То е 
въведение от високо ниво в технологията блокчейн. Трябва обаче да 
признаем,  че Satoshi Nakamoto (псевдоним) и неговото/тяхното създание, 
Bitcoin, популяризират технологията биткойн. (Сега обаче се привеждат 
аргументи че биткойн не е бил първия блокчейн.) 
Днес вече има три „поколения“ блокчейни. Тази презентация обобщава 
блокчейн с по един представител от всяко от трите поколения. Преди да 
направите дългосрочно решение трябва да направите допълнително 
проучване, прототипиране, и due diligence. 
Накрая, по мое мнение, нито един блокчейн не може да удовлетвори 
всички потребности. Много от блокчейн технологиите са специфични за 
дадена парадигма, затова трябва да образоваме самите себе си за това кога 
и как да внедряваме блокчейн решение. И може би по-важно, кога да НЕ 
внедряваме решение.  
 
Свръхкратка история на блокчейн: 
 На 31-ви октомври, 2008, Satoshi Nakamoto публикува  Bitcoin White Paper 
щрихирайки чиста peer to peer електронна система за трансфер на 
кеш/цифрови активи. Това е първото популярно описание на блокчейн.  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Датата на публикуване се счита за рождена дата на днешната блокчейн 
индустрия. От тогава насам, нови блокчейни стават също популярни: 
Ethereum – водач на „Второто поколение“, различни проектни решения на 
Hyperledger, а в последната една година и блокчейна Cardano – лидер на 
„Третото поколение“.  
 

Какво е накратко блокчейн?  
Блокчейн е  сложна, динамична, саморазвиваща се система,  състояща се 
от:  
– транзакции; 
– непроменяеми „електронни тефтери“;  
– децентрализирани участници; 
– процеси на криптиране; 
– механизми за постигане на съгласие; 
– (опционални) „умни договори“.  
 

Нека изследваме тези понятия. 
Непроменимост:  
• Блокчейн, както и съществуващите бази данни, поддържа данни чрез  

транзакции.  
• Разликата е че веднъж записани във веригата, записите могат да бъдат 

променяни, но да се направи това е изключително трудно. Изисква се 
преработка на всички следващи блокове и постигане на съгласие за 
промяна на всеки от тях. 

• Транзакцията е непроменяема или неизтриваема. 
• В термините на DBA, блокчейните са „Пиши и Само чети“.  
• Както при тефтерите попълнени с химикал грешка може да бъде 

поправена само с нов запис. 
 

Децентрализирани участници:  
• За разлика от централизираната мрежа от типа “Hub and Spoke” 

блокчейн е децентрализирана мрежа peer to peer, в която всеки 
„ВЪЗЕЛ“ има копие от „тефтера“.   
Класическа мрежа   Блокчейн мрежа 
Централизирана БД  Разпределени „тефтери“ 

 

Шифриране: 
• Стандартни практики за шифриране 
• Някои блокчейни позволяват „BYOE” (Bring Your Own Encryption). 
• Достатъчно добра до следващата хардуерна иновация 
• Всички блокове са шифрирани. 
• Някои блокчейни са публични, други са частни.  
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– Публичните блокчейни са също шифрирани, но са видими 
публиката, e.g. https://www.blocktrail.com/BTC . 

– Частните блокчейни прилагат потребителски права за видимост, 
например:  
o Клиент – пише и вижда всички данни 
o Одитор – вижда всички транзакции 
o Доставчик A – пише и вижда данните на Партньор A  
o Доставчик B – пише и вижда данните на Партньор B. 

Съгласие: 
• Гарантира,  че следващият блок в блок-веригата е една и единствена  

версия на истината.  
• Предпазва „хакването“ от могъщи врагове и дава възможност за 

успешно „форкване“ на веригата.  
• Има много механизми за съгласие, всеки със „за“ и „против“.  
 

Механизъм за съгласие 

Proof of Work 

Proof of State 

Proof of Elapsed Time 

Proof of Activity 

Proof of Burn 

Proof of Capacity 

Proof of Importance 

And others…. 

 

 
„Умни договори“ 
• Програмен код 
• Задава ниво на бизнес логиката преди подаване на блока за 

верифициране и заверяване. 
 
 

https://www.blocktrail.com/BTC
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Blockchain Smart Contracts? Language  

Bitcoin No   

Ethereum Yes Solidity  

Hyperledger Yes Various GoLang, C++, etc, 
depends 

Cardano Yes, inQ1/Q2 
2019 

IELE, 
Plutus 

Marlowe DSL 

 
Какво може блокчейна? 
• Технология на „споделяния тефтер“, позволяваща всеки участник в 

бизнес мрежата да вижда мрежата от записи („тефтера“). 
• Гарантира подходяща видимост; транзакциите са сигурни, 

автентифицирани и проверими. 
• Всички участници са съгласни с верифицираните от мрежата 

транзакции. 
• Бизнес условията са вградени в базата данни за транзакциите и се 

изпълняват със транзакциите. 
 

Сърцевина на блокчейна 
1. Бизнес проблем за решаване 

• който не може да бъде решен с по-стари технологии; 
2. Бизнес мрежа, която е идентифицируема 

• С  Участници, Активи и Транзакции; 
3. Необходимост от доверие 

• Съгласие, Непроменимост, Финалност или Проверим  произход. 
 

Негативни индикатори, Антиi-шаблони 
1. Нужна е голяма бързина (милисекунди) за изпълняване на транзакция;  
2. Малка организация (липсва бизнес мрежа); 
3. Търси се замяна на база данни; 
4. Търси се замяна на messaging;  
5. Търси се замяна на обработка на транзакции;  
6. Процесите и метриките вътре  в екосистемата не са изяснени; 
7. Не са налице стойност, движение и/или вариабилност.  
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Допълнителни ресурси: 
• Bitcoin White Paper – Satoshi Nakamoto 
• Blockchain Demo – Anders Brownworth 
• Videos 

• Blockchain for Business - An Introduction to Hyperledger Technologies - 
edX.org 

• Ethereum White Paper 
• Guardtime – Blockchain like official site 
• Hyperledger official site - Linux Foundation 
• IBM Blockchain for Business – IBM Dev Center 
• IBM Blockchain Essentials Course – IBM Dev Center 
• IBM Blockchain Foundation Developer – IBM Dev Center 
 Има много други и страниците постоянно се променят. 
 
 
  
 
 
 

 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

http://satoshinakamoto.me/whitepaper/
https://anders.com/blockchain/blockchain.html
https://anders.com/blockchain/blockchain.html
https://www.edx.org/course/blockchain-business-introduction-linuxfoundationx-lfs171x
https://www.edx.org/course/blockchain-business-introduction-linuxfoundationx-lfs171x
https://www.edx.org/course/blockchain-business-introduction-linuxfoundationx-lfs171x
https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
https://guardtime.com/
https://www.hyperledger.org/
https://www.hyperledger.org/
https://developer.ibm.com/blockchain/
https://developer.ibm.com/courses/all/blockchain-essentials/
https://developer.ibm.com/courses/all/ibm-blockchain-foundation-developer/
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Дигитална икономика – измерване, 

рискове, икономическа политика, 

приобщаване 
 

Проф. д-р Ганчо ГАНЧЕВ 
 

Визитка:  
Проф. д-р Ганчо Ганчев е 
преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
– Благоевград. Завършва 
Международни икономически 
отношения, специализира във 
Франция, Германия, САЩ и 
Великобритания. Има множество 
публикации в наши и чуждестранни 
авторитетни издания, участник в 

редица международни проекти. Член на Съюза на учените и на Съюза на 
икономистите в България, както и на Европейския форум за изследвания в 
областта на финансите.  
                                                      *** 
Появата на дигиталната икономика безспорно води до радикални промени 
в тази област, която винаги в своята история се отличавала с известен 
консерватизъм и склонност да бяга от всякакви рискове. И това е 
разбираемо, след като тези процеси във всички държави по света се 
регулират от централните банки и правителствата на тези страни.  
Как днес можем да измерим сравнително точно и все пак да бъде и 
обосновано,  приносът на дигиталния сектор и финтех? 
 
Какво представлява дигиталната икономика? Едно от определенията, 
едновременно точно и общо това са  разработени  онлайн платформи с  
услуги, базирани върху платформи -  доставчици на  стоки и услуги, 
свързани с информационните и комуникационни технологии. 
По оценки на МВФ, относителният дял на дигиталната икономика зависи 
силно от начина на измерване. Ако разгледаме дигиталния сектор като сума 
от продукцията на ИКТ сектора плюс дигиталните продукти, свързани с него, 
то сумарният дял на дигиталната икономика е 30% от БВП в Китай през 2016 
г. Ако се базираме на добавената стойност, получаваме други данни. 
По оценки на МВФ производствата на ИКТ оборудване, полупроводници и 
софтуер се равнява средно на 2,8 % от БВП; телекомуникационните услуги  
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(включително кабелните линии) дават 3.3 от БВП; услугите, базирани върху 
онлайн платформи, включително електронната търговия, се равняват на 
около 1,5 от БВП; услугите, подпомогнати от онлайн платформи се равняват 
на 0.2 процента от БВП. 
Най-общо съществуват три измерения на дигиталните трансакции  според 
това какво, как и кой  произвежда се разпределят условно и на  продукти, 
услуги и  информация, като основно те се произвеждат от държавата, 
корпорациите,  домакинствата /включително и тези от тях със свободни 
професии без декларирани официално печалби.  
Нека отговорим и на въпроса „Какво е криптовалутата?“.  Това е дигитална 
валута,  чието предназначение да предлага peer-to-peer /двустранни/ 
трансакции. Какви са нейните особени характеристики: 

 не е регулирана; 

 децентрализирано управление ; 

 използва криптографски или математически подходи за да гарантира 
сигурността на операциите; 

 макар да не са регулирани, криптовалутите са внимателно 
наблюдавани от финансовите и правораздавателните власти; 

 емисията на криптовалутите е ограничена; 

 съществуват различни варианти, като най-известният е биткойнът! 
 
Ето и някои мнения за биткойна:  
„Биткойнът ви позволява да използвате мигновено, сигурно и анонимно да 
изпращате дигитални плащания от всяка точка на света до всяка точка на 
света без правителствени, корпоративни и банкови ограничение, при 
незначителни разходи. Той представлява първото изобретение на 
децентрализирани електронни пари без каквото и да е централно 
управление и доверени страни. ”  
 
„Ние вярваме, че биткойнът представлява нещо фундаментално и мощно, в 
частност отворен и разпределен пряк /peer to peer/ протокол за 
прехвърляне на покупателна сила; парите не са създадени за интернет, но 
биткойнът е”. 
С усвояването и разпространението на блокчейн технологии се направи и 
следващата крачка. Тя е финансовата технология (финтех), която  
представлява възникващ иновативен метод за постигане на финансово 
включване в контекста на по-общата задача за реализиране на приобщаващ 
растеж /inclusive growth/. До сега развитието на финтех отраслите в 
страните с възникващи пазари е под потенциала и има ограничено 
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въздействие върху финансовото приобщаване, което налага конструирането 
на съответни политики. 
 
Разбира се, финтех също си има и своите „болести на растежа“, т.е. дава 
поле за изява на нерегламентирани действия срещу иначе стабилната и 
консервативна финансова система. А така също идват и съответните 
промени в една или друга посока в резултат на новите дигитални 
технологии. Кои са опасностите и тези промени, за които вече споменах? 
 
Безспорно, това е съществуващият Кибер риск 
Кибер рискът се оказа ключов фактор, заплашващ финансовата стабилност, 
след поредица кибератаки срещу финансовата система. 
Основните форми на кибер риск, заплашващ финтех , са прекъсванията на 
информацията, кражби и злоупотреби, прекъсване на бизнес операциите. 
Необходими са съвременни системи за идентифициране и измерване на 
кибер рисковете. Прилагането им показва, че подобни рискове засягат от 10 
до 30 процента от нетния доход на финансовите институции. 
 
Парична система 
Финтех показва потенциал може да намали съществено, ако не изцяло, 
търсенето на базови пари /банкноти и монети, плюс резерви на  
търговските банки в ЦБ/ . Това поставя проблеми пред централните банки, 
тъй като  елиминира възможността за провеждане на парична политика, 
поне в традиционния смисъл.  Напоследък стана естествено да се 
разглежда ролята на паричната политика и детерминирането на равнището 
на парите без отношение към количествената теория на парите. Двата 
преобладаващи подхода в това отношение са Неокейнсианската теория на 
Уъдфорд /регулиране чрез лихвения процент/ и фискалната теория на 
ценовото равнище на, формулирана от Кохрейн. 
 
Разплащателна система 
При финтех  децентрализираният  вариант на верификация на паричните 
плащания силно намалява трансакционните разходи. По такъв начин  
банките, които традиционно нямат особени стимули да изграждат 
собствени клирингови системи, при наличието на сериозно намаляване на 
риска от неплащане при новите технологии, вероятно ще преодолеят тази 
традиция. В допълнение, независимо от това, че новата технология се 
асоциира главно с биткойн, на практика са възможни решения, при които 
блокчейн технологиите се съчетават с традиционните банкови 
разплащания.  
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Така например, има нови фирми като Ripple, които създават принципно 
различни разплащателни системи, базирани на блокчейн, но извършващи 
разплащания с традиционни активи и валути. Банките, които използват 
такива системи, оперирани от независими трети фирми или консорциуми от 
банки, биха могли да държат своите резерви в тези мрежи, ако изобщо 
имат нужда от резервни активи.  И, което е по-важно, системите, базиращи 
се на блокчейн,  могат да изобщо премахнат необходимостта от 
поддържане на резерви в Централните банки. Само времето ще покаже, 
дали технологиите ни движат към парични системи без кеш, но така или 
иначе, големите банки експериментират с блокчейн технологиите. Същото 
се отнася и до Централните банки. 
 
Риск и доходност на криптопазарите 
Изследванията показват, че съотношението риск-доходност при 
криптовалутите (Bitcoin, Ripple, and Ethereum) е различно от това на 
традиционните финансови пазари, валутите и пазарите на благородни 
метали. Криптовалутите не са изложени на на повечето от типичните 
рискове, характерни за традиционните финансови пазари.  Доходността 
също се различава от тази на обикновените валути и стоки. Обратното, 
оказва се, че доходността на криптовалутите може да бъде предсказана въз 
основа на фактори, специфични за криптовалутните пазари. Това е в 
противоречие с традиционната теория на ефективните пазари, която 
отхвърля възможността за предвиждане на движението на цените, т.е. 
криптопазарите парадоксално не са информационно ефективни. 
В частност, изследванията показват, че в данните за котировките на 
криптовалутите има силни зависимости, свързани с динамиката на тези 
котировки във времето, и определени фактори могат да помогнат на 
инвеститорите да предсказват доходността от криптовалутите.  Според 
някои изследвания има връзка между динамиката на котировките на 
криптовалутите и важни отрасли на икономиката в САЩ и Китай. 
 
В заключение могат да се направят следните изводи: 

 Това което наричаме най-общо финтех представлява за сега 
сравнително ограничен пазар като дял от БВП, независимо от това, че 
като отражение върху благосъстоянието и начина на извършване на 
бизнес трансакциите ролята на финтех нараства и в перспектива ща 
бъде решаваща; 

 Финтех влияе върху финансиализацията на икономиките като 
облекчава финансовото включване както на слоевете от населението, 



54 

 

които нямат достъп до финансови услуги, така и като способстват за 
реализирането на финансови операции без посредници; 

 Паралелно с намаляването на разходите за финансови трансакции, 
финтех създава нови кибер рискове; 

 Променя се характера на парите и начина за провеждане на парична 
политика; 

 Изменя се динамиката и информационната ефективност на финтех 
пазарите, в сравнение     с традиционните финансови пазари. 
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Електронно гласуване и блокчейн 

технологии 
Проф. д-р мат. Михаил КОНСТАНТИНОВ   

  
Визитка: 
Проф. д-р мат. Михаил КОНСТАНТИНОВ  е магистър по математика от ПУ и 
д-р по математика от института при БАН. Той е хоноруван преподавател в 
УАСГ, Факултет по транспортно строителство и математика. Има над 530 
научни статии и доклади, 30 книги и учебни пособия по математика и 
теория на управлението. Член на американско математическо общество, 
както и на Съюза на математиците в България и Съюза на учените. Участва в 
редица международни проекти по линията на НАТО и ЕС, координатор на 
международен проект за укрепване капацитета на българската 
администрация. 
                                                           *** 
 Нека накратко да дешифрираме две основни понятия, които могат да се 
причислят към обявеното като тема тук  електронно гласуване. От една 
страна е това, което наричаме машинно гласуване, което става  чрез 
специализирани устройства (машини за гласуване) в среда,  контролирана 
от изборната администрация (controlled environment). На второ място 
това е т.н дистанционно електронно гласуване (ДЕГ): по интернет чрез 
компютри, таблети, телефони и други „умни“ устройства в среда, която не 
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се контролира от изборната администрация; нарича се също И-
гласуване (I-voting). 
Когато става дума за пропуски и нередности при обработката на резултати 
от изборите в България, най-често се сочат изборите за Велико народно 
събрание /ВНС/ на 10 и 17 юни 1990 година. Почти анекдотично звучи една 
случка в Централната избирателна комисия/ЦИК/ от 6 юни, когато три дни 
преди изборите,  един от членовете на комисията зададе въпроса как ще се 
броят бюлетините и отчитат резултатите от изборите! Затова тези изборни 
процеси минаха хаотично и произволно, както се казваше и на жаргон 
„едно към гьотере“. Затова се наложи бързо въвеждане на нова технология 
за обработка на изборните резултати  още през 1991 година и следващите 
досега, а обработката  на резултатите става според  действащия Изборен 
кодекс /ИК/.  
Каква е сега съществуващата технология на обработката – това става на 
няколко последователни етапа:  
 Обработка в секционните избирателни комисии (СИК): 3-пластови 
протоколи под индиго, проверка на числови контроли, копиране на 
протоколите; 
 Обработка в районните/общинските избирателни комисии 
(РИК/ОИК): 2-пластови протоколи под индиго, проверка на числовите 
контроли, сканиране на секционните протоколи и качването им на сайта на 
Централната избирателна комисия (ЦИК), създаване база данни РИК/ОИК; 
 Обработка в ЦИК: повторно въвеждане на протоколите на СИК, 
анализ на разликите с базата данни РИК/ОИК (до 500 разлики),  създаване 
на окончателна база данни. 
Какви са резултатите от електронно гласуване в досегашната  българска 
изборна практика:  
 Законодателна уредба: В ИК е предвидено да се използват двата 
вида електронно гласуване (машинно гласуване и дистанционно 
електронно гласуване) на изборите през 2019 (европейски на 26 май и 
местни в края на месец октомври).  Електронното гласуване в  Изборния 
кодекс  е разписано според Стандартите на Съвета на Европа  
 Българският опит: експериментално МГ преди 2016 и реално МГ с 
500 машини на президентските избори, съчетани с референдум, на 6 и 13 
ноември 2016; тогава машинно гласуват 45 869 избиратели, или по 92 
избиратели на секция с машина за гласуване. 
Нека да напомня за чуждия опит в това отношение, който за добро или 
лошо, може да ни служи за пример – както за подражание, така и за 
отричане.Има един период, който можем да го наречем „щастливите 
години за електронното гласуване“. То вече е на гребена на вълната и се 
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приема или експериментира в много държави като Скандинавските страни, 
Германия, Франция, Холандия, Великобритания, Швейцария, Естония. 
Прехвърля границите на континента и намира подкрепа в някои от 
американските щати, заразява Южна Америка – Бразилия и Венецуела, 
прехвърля се и в Азия – милиардната Индия... 
Какво се прави през това време у нас.  В ИК е предвидено ЕГ (МГ и ДЕГ) на 
изборите през следващата 2019 (европейски на 26 май и местни през  
октомври). Разбира се, пак  ЕГ в ИК е разписано според Стандартите на 
Съвета на Европа. Зад гърба си имаме скромен опит:  експериментално МГ 
преди 2016 и реално МГ с 500 машини на президентските избори (съчетани 
с референдум) на 6 и 13 ноември 2016. Тогава машинно гласуват 45 869 
избиратели, или по 92 избиратели на една секция с машина за гласуване. 
Съобразяваме се, че през 2004 Съветът на Европа (Council of Europe) приема  
Законови, операционни и технически стандарти за електронно гласуване 
(Legal, Operational and Technical Standards for E-Voting). Текстовете в 
българския ИК са в синхрон с тези стандарти.   
И от сега се очертава първият препъни-камък у нас: с наличните тогава 500 
машини са гласували близо 46 000 души, а за да гласуват реалният брой 
избиратели у нас по този начин ще трябват 12 000 машини и още 3000 
задължителни по резерв или поне 15 000 машини. Та това просто нямам как 
да стане! 
Още повече в сърцето на Европа гръмна шокиращ случай: Катастрофата 
„Германия“. Дотогава най-умната икономика в континента беше използвала 
три пъти и то успешно, машинното гласуване:  ЕП през 1999 и за Бундестаг 
през 2002 и 2005 ( с 2 милиона гласували). Но става нещо непредвидено. 
Двама редови германски данъкоплатци и избиратели – адвокат и неговия 
син пускат частна жалба за този начин на провеждане на избори. След тази  
частна жалба КС на Германия обявява МГ за противоконституционно с 
решение от 3 март 2009 година. Мотивите – избирателят не разбира какво 
се случва с гласа му и не вярва в честността на изборния процес. 
А и една беда никога не идва сама – в различни страни от континента 
избухват скандали с пробив в „умните“ карти на германската фирма 
Infineon. Става въпрос  не за нещо дребно или изолиран случай: в три 
европейски страни – Испания, Словакия и Естония е констатиран пробив в 
сигурността на 60 милиона умни карти, в резултат на което Естония вече ги 
смени. А и в Естония, която е първенец в континента по електронни услуги 
се управлява с електронно правителство, през 2017 година електронното 
гласуване беше поставено под въпрос  и само късметът, че никой не се 
обърна към съда /както стана в Германия/, провалът не беше пълен. 
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И все пак да напомним, макар и частично като равносметка, за историите 
около електронното гласуване.Явно то не се ползва с висока степен на 
доверие след  такива случаи:  

• САЩ: обвинения в злонамерена намеса на Русия и  Северна Корея в 
американските президентски избори (2016) и в предстоящите избори 
за Конгрес и Сенат (ноември, 2018) 

• Отказ на Франция от ДЕГ 
• Отказ на Холандия и Ирландия от МГ 
• Проблем в Германия при обмен на данни в интернет 

На хоризонта изгря е следващия аргумент на противниците на електронното 
гласуване: сега пък последва пробив в масовите чипове и защитите на 
Windows:  

• Пробив в сигурността на чиповете на Intel, AMD ARM във всички 
компютри, вкл. в мобилните устройства; 

• Пробив в защитата BitLocker на Windows. Непрекъснати опити на 
„Майкрософт“ да се реши проблемът с нежелани от потребителя 
(понякога насила форсирани) ъпдейти. 

Последва главоболие, позната на ограничен кръг от специалисти, но 
достатъчно тревожно: Завръщане на атаката на Копърсмит: Става въпрос за: 

• Кодове, основани на факторизация на големи числа  N = P*Q  с два 
прости множителя P и Q ; 

• Алгоритъм RSA (Rivest, Shamir, Adleman);  
• Публичен (N) и  частен (P) ключ;  
• Алгоритъм на Coppersmith за бърза факторизация;  

Но нека да не плачем  повече на чужд гроб, а да погледнем и в нашата 
градинка. Само в ограничен кратък период от време се получиха тежки 
сривове в български държавни сайтове  и то с изключително значение  за 
икономиката и социалното функциониране на държавата. Това бяха 
случаите с:  

• Търговския регистър 
• Сайтове на министерства и агенции 
• DDoS атаки срещу сайтовете на МВР и ЦИК по време на избори 

Все пак тук  добрата вест бе, че българската изборна система използва 
интернет само за трансфер на предварителни резултати и, за разлика от 
мнозина други, не може да  да бъде хакната.  
Но не бива да си затваряме очите и  да се лъжем: Сривовете и други 
проблеми със сигурността са сред главните пречки пред приемането на 
страната ни в Шенген.   
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Ами сега? Блокчейн технологиите сякаш хвърлят спасителен пояс на 
електронното гласуване, защото се търсят пътища за неговото 
утвърждаване: 

• Необходимост от връщане на доверието в ЕГ 
• Опит за преодоляване на съображенията на германския КС 
• При ЕГ избирателят иска да знае какво се случва с гласа му?  
Могат ли блокчейн технологиите да решат тези въпроси?  Въпросът е 
дискусионен, но можем поне да опитаме! Има и два примера, които 
показват, че си заслужава усилието . Това са опитът на Сиера Леоне и 
американския щат Вирджиния: 
• 7 март 2018 – Сиера Леоне, 4-ти избори за президент (параметри, 

близки до българските:  72 000 кв. км.,  7 мил. население). Фирма: 
Agora (Швейцария). Блокчейн технология за паралелен контрол на 
обработката на резултатите от изборите  

• 8 май 2018 - щат Вирджиния (111 000 кв. км., 8.3 мил. население). ДЕГ 
с използване на блокчейн криптиране за определени групи 
избиратели извън територията на щата. Ще гласуват така и през 
ноември за Конгрес и Сенат. 

• Тук може да приложим и опитът на групата „Касперски: Фирма 
„Касперски Лаб“ (Русия) е със система  Polys за онлайн гласуване, 
основана на блокчейн технологии и прозрачни криптоалгоритми 
(ноември 2017).  Засега пpедназначена за бизнес и академични 
приложения. Възможност за проверка на вота от участниците в 
изборите чрез индивидуални криптоключове. 

Резултати се очакват и от една друга европейска инициатива: 
Изследователска програма за нови изборни технологии с хоризонт до 2020 
с използване на блокчейн алгоритми  проект “PRIViLEDGE” (Януари 2018). 
Този  проект с продължителност до 3 години. Консорциум от ключови 
европейски фирми с опит в криптографските изследвания ще развива 
криптографски протоколи за сигурност в контекста на разпределените 
леджър технологии (distributed ledger technology, DLT). 
Кои са основните изводи, които можем да си направим за електронното  
гласуване и блокчейн технологиите в България: 

• Необходимо е да се изменени и допълнени Изборния кодекс, което е 
трудно, защото остават 8 месеца до европейските избори; 

• Няма достатъчно натрупан международен и в частност европейски 
опит за използване на блокчейн технологиите като контролен 
механизъм при ЕГ; 

• Необходимо е да се преодолее недоверието в ЕГ, като използването 
на блокчейн технологии е стъпка в тази посока. 
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Развитие и перспективи пред финтех 

(FinTech) компаниите и блокчейн 

технологиите в България и Източна 

Европа 
Доц. Йосиф  АВРАМОВ 

 

Визитка:  
 Доц. Йосиф  АВРАМОВ, доктор по 
икономика,  предприемач и 

финансово-инвестиционен 
консултант, съпредседател на 
Съвета по иновации и развитие на 
технологиите  при БТПП, член на 
УС на БТПП. Автор е на 15 книги и 
учебници по финанси, банково 
дело и финансов контрол. Член на 
Съюза на учените и на Съюза на 

журналистите, хонорован преподавател в Стопанския факултет на 
Техническия университет – София.. Работил е като експерт и консултант в 
Народното събрание, Министерството на финансите и Министерството на 
науката и висшето образование. 
 

Необходимо въведение във финтех 
Съществуващата у нас законодателна рамка за функционирането на финтех 
е следната: 

 Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) 

 Втора директива за платежните услуги (PSD 2) 

 Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID II)  

 Международен стандарт за финансово отчитане 9 (IFRS 9) 

 Регламент за личните данни (GDPR) 
 

Данни от проучване на PwC относно финтех, които е нужно да се знаят 
всички, които имат намеренията или амбицията да пристъпят към 
иновативните технологии във финансите: 
 Почти 90% от финансовите компании се опасяват, че fintech 

индустрията ще отнеме част от бизнеса им.  
 82% от финансовите компании ще засилят партньорството си с fintech 

дружества. 
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 Повечето банкери виждат при личните заеми (64%) и личното 
финансиране (50%) най-голям риск при преместване към компания 
FinTech.  

 63% от банкерите обаче виждат възхода на FinTech като възможност за 
разширяване на продуктите и услугите.  

Каква е днес динамиката на бизнесвзаимоотношенията между двата 
субекта в сектора днес: Банковите мениджъри все по-често се обръщат към 
FinTech компании, с оглед да се включат в партньорства като понастоящем 
те са 54% спрямо 42% през 2016 г., както и за закупуване на услугите на 
FinTech компании (40% спрямо 25% през 2016 г.). 
 

Предимствата  на финтех компаниите са безспорни  
Броят на банковите клонове в Европа се е свил с 20%. Според анализ  на 
Deloitte до 2020 г. традиционните банки ще загубят до 29.5% от приходите 
си от платежни услуги в сравнение с 2015 г. Към момента основният 
недостатък на fintech компаниите е, че те нямат мащаб. Банките могат да 
осъществят партньорства за сътрудничество с fintech бранша и да направят 
всичко възможно да се превърнат в предпочитания интерфейс за банковите 
клиенти. 
 

Кои са най-използваните Финтех услуги? 

 Блокчейн технологията може да бъде използвана като: - приложението 
в криптовалутите - платформа за т.нар. умни договори. - или и за двете 
едновременно; 

 В смисъл Сигнатура или поддържане на каталог, в т.ч.: Биометрия, 
STP,и т.н.; 

 Регулаторно въздействие и съгласие за това;  

 Управление на данни и използването им; 

 Плащания и транзакции чрез мобилни устройства; 

 Привлекателност на дигиталните финансови услуги за малките и 
средните предприятия; 

 Управление на паричните потоци;  

 Инвестиции и продажби 
Според изследване на Уникредит Булбанк от 2017 г. в България има 70 
фирми, упражняващи дейности по т.нар. финтех и по този показател нашата 
страна е на челно място сред съседните ни страни. 
 

Какво е блокчейн?  
Блокчейн е технологична тенденция или своеобразен технологичен тренд, 
която има потенциала да промени световната икономика и да 
демократизира начина, по който се създава стойност. Та е нов начин за 
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споделяне на информация, който може да автоматизира процеси, да 
съкрати пътя от производител до потребител, като премахне  нуждата от 
посредници, да улесни набирането на начален капитал чрез токени (ICO).  
Технологията е базирана е на криптография, peer-to-peer комуникация, 
споделен дневник за транзакции, който е в основата на криптовалутите.  
Блокчейн е система за организация на разпределена бази данни. 
 

Предизвикателства пред блокчейн технологията? 
1. Какво представлява Blockchain технологията?  
2. Какво са Bitcoin и другите криптовалути, как функционират и какво е 

приложението им в бизнеса? 
3. Начини за закупуване на Bitcoin на други криптовалути (етериум, 

литкойн и т.н.) и как се търгува с криптовалути?  
4. В какви криптовалути следва да се инвестира и откъде те могат най-

безрисково да се закупят?  
5. Какво е mining и как се добиват криптовалути, а също и какво е ICO 

(Initial Coin Offering) и как се участва в него? 
6. Какво представляват т.нар. „умни договори“ (Smart contracts) ? в т.ч.: 

как работят, за какво се използват? 
7. Kак електронните разплащания следва да се интегрират в уеб сайт или 

в уеб приложение? 
8. Kакво представляват и как работят децентрализираните приложения 

DAPPs (Decentralized Applications)? 
 

Съвет по иновации при Българска търговско-промишлена палата /БТТП/ 
Стратегия за стартъпите на съвета: 
По инициатива на Съвета по иновации бе сключен договор през пролетта на 
т.г. между БТПП и Асоциацията на Старт ъп общността (BESCO). По- 
съществени бъдещи начинания са: 

 Подкрепа 

 Координиране 

 Организиране на съвместни събития 

 Консултация на стартиращи предприятия 

 Представяне на съвместни проекти 

 Медиаторска дейност 
Съветът по иновации при БТПП е учреден е на 11.05.2011 г. Съпредседатели 
са акад.Никола Съботинов от страна на БАН и от страна на БТПП - доц.Йосиф 
Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП.  
Основни приоритети на Съвета по иновации (СИ) при БТПП. Единствената в 
ЦИЕ Иновационна борса www.inovacii.eu. Информационният сайт на СИ за 
събитията му е: www.evroproekti.org. 

http://www.inovacii.eu/
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Приложение на блокчейн в 

образованието: Платформа „Смарт 

Стюдънт“ 
Проф. д.т.н. инж. Чавдар ДАМЯНОВ 

 
Визитка 
Проф. д.т.н. инж. Чавдар 
ДАМЯНОВ е дългогодишен 
университетски преподавател, 
специализирал в Русия, 
Германия и Франция. Той е 
отговорен редактор в сп. 
„Автоматика и информатика“, 
председател на Постоянната 
научно-експертна комисия по 
техническите науки към Фонд 

„Научни изследвания“ на МОН. Участвал е в разработването и 
реализирането на над 30 договора с наше и международно участие, автор 
на 10 книги и на над 200 научни публикации.  

       *** 
И никой не налива ново вино в мехове вехти.... Трябва да се налива  новото 
вино в мехове нови,  и се завардят и двете.  

                                                               (Ев. Лука 5:37–38) 
Ако днес учим децата си по начина, по които сме ги учили вчера, то ние 
ограбваме бъдещето им.  

          Джон Дюи – философ и реформатор в образованието /1859–1952/ 
                                                *** 
Въведение:   Състояние на проблема 
Ученето и придобиването на умения са ключови фактори за обществото и 
икономиката. Тъй като съвременните общества и икономики се променят, 
наред с другото, поради глобализацията и технологичния прогрес, е 
необходима фундаментална трансформация на образованието и 
обучението в цяла Европа, за да се осигурят знанията и уменията, 
необходими за растежа, заетостта и участието в обществото. Това 
представлява важна част от програмата „Европа 2020“ и нейните различни 
водещи инициативи. 
В „Тех парк Оптела“ АД се следи и отчита настъпването на Четвъртата 
индустриална революция и нуждата от дигитална трансформация на 
бизнеса, която е свързана, от една страна, с технологиите и тяхната 
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достъпност, а от друга страна, с нагласите на хората. Началото на Четвъртата 
индустриална революция се свързва обикновено с понятието Индустрия 
4.0. 
Технологичният напредък размива границите между дигиталния и 
физическия свят. Интелигентни, взаимосвързани системи поддържат 
дейностите по цели вериги – в индустрията, при храните от полето и 
фермите до трапезата, в обучението от детските ясли до университета, т.е. 
обхващат се всички фази на жизнения цикъл на продукта. Това означава 
намаляване на разходите и подобряване на ефективността, по-голяма 
скорост, по-мащабни, по-умни продукти и услуги. 
По предназначението си, софтуерната платформа Смарт Стюдънт има за 
обхват образователния комплекс в рамките на ИТ хъба към Тех Парк Оптела 
в гр. Пловдив, който включва Професионален колеж Омега, ИТ Академия, 
Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство 
„Махатма Ганди“, Индийски институт по хардуерни технологии – България. 
Платформата има за цел обучение и придобиване на ИТ умения от широк 
спектър потребители (курсисти, колежани, студенти, служители в ИТ Хъба и 
структурните звена на Тех Парк Оптела), както и на външни клиенти. 
 
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАТФОРМАТА 
Според Наредбата за Държавни изисквания за организиране  
на дистанционна форма на обучение във Висшите училища в България, 
учебните материали и ресурси се класифицират в  четири равнища на 
технологична осигуреност: 
 първо равнище - учебни и методически материали на хартиен носител 

или техните електронни варианти;  
 второ равнище - мултимедийни и интерактивни учебни материали, 

разпространявани на електронни носители, магнитни и оптични 
дискове, аудио и видео средства;  

 трето равнище - учебни материали и модули за обучение и 
оценяване, разположени на специализирани сървъри с гарантиран 
високоскоростен интернет-достъп;  

 четвърто равнище - учебни материали и ресурси за самоподготовка, 
разположени в интернет-базирана система за дистанционно обучение 
с гарантиран високоскоростен достъп. 

 
Платформата следва да е ориентирана за 4 типа потребители: 
Гост: Посещава сайта на колежа/ВУ и се запознава с инициативата за 
електронно обучение. Преглежда списъка на курсовете и информацията за 
тях. Регистрира се в средата за е-Обучение. 
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Колежанин/Студент:  След автентикация (проверка на достъпа до 
системата или идентификация чрез цифров сертификат) влиза в 
персонализиран фронт офис, от където може да следи разписанието на 
учебния процес, да преглежда текущите и миналите си задания, да решава 
тестове и да следи прогреса си. Може да получава актуални съобщения, да 
комуникира с другите колежани/студенти и преподаватели и да ползва 
личен бележник. 
 
Преподавател/Инструктор: След автентикация влиза в персонализиран 
фронт офис, от където може да следи и коригира разписанието на учебния 
процес, да преглежда списък на колежаните/студентите, учебните си 
ресурси, задания, тестове и да следи прогреса на студентите си. Може да 
създава съобщения, да комуникира със студентите и да ползва личен 
бележник. 
 
Администратор: След автентикация  влиза в персонализиран бек-офис, от 
където може да управлява потребителите (колежани/студенти, 
преподаватели и администратори), да създава класове и да присъединява 
към тях преподаватели и колежани/студенти, да променя настройките на 
системата. Може да създава съобщения, да комуникира със 
студентите/колежани и да ползва личен бележник. Основна секция в 
платформата е регистрацията на потребителите. Платформата ще 
регистрира и достъпа в сградата на Колежа/ВУ на студентите, 
преподавателите и служителите с помощта на личен сертификат с 
биометрична идентификация на смартфон. 
 
Платформата трябва да е сигурна и стабилна в експлоатация!  
От съществено значение са и следните допълнителни изисквания към 
Платформата:  
 Да има вградена търсеща машина с елементи на изкуствен интелект; 
 Да не изисква големи системни ресурси от страна на сървъра;  
 Да бъде осигурена срещу повреди на диска, на който е инсталирана;  
 Да бъде защитена от неоторизиран достъп (вируси и хакерски атаки). 

Би следвало да има изградени защитни стени между отделните 
модули и подразделения на платформата и на използваната мрежа;  

 Поради доказаната ефикасност на Блокчейн технологиите, е 
целесъобразно на тяхна база да се реализира киберсигурността на Пл. 

 Да позволява бързо и лесно обновяване; 
 Създава се библиотека с каталози на учебни планове, програми, 

лекции, е-книги, семинари и курсове. 
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Образователните материали да могат да бъдат файлове от всякакво 
естество, имащи отношение към процеса на обучението - текстови 
документи, мултимедийни файлове, слайдове, клипове и т.н.; 
 Лесна и удобна комуникация между Платформата и интерактивните 

дъски на колежа и ВУ;  
 Електронна поща на Платформата за всички обучаващи се в колежа и 

ВУ;  
 Да не изисква специални познания и умения по ИНТЕРНЕТ 

програмиране и WEB дизайн от страна на преподавателите;  
 Да е съвместима с най-разпространените операционни системи и WEB 

браузъри;  
 Да не изисква предварително инсталиране на допълнително 

програмно осигуряване на потребителските станции, освен стандартен 
WEB браузър;  

 Да не изисква специална подготовка от страна на обучаемите; 
 Да има занимателен блог с IQ – тест, чат-секция, судоку, афоризми, 

анекдоти и др.; 
 Препоръчително е да се използват някои полезни фрагменти от 

разработените в МВУИЕЛ проекто-платформи „Стъди“, „Нори“ и „Е-
Бизнес“ или директна връзка с тях; 

 Формиране на ценова политика за преподаватели, студенти, колежани 
и за външни потребители със съответни начини на плащане (ePay, 
EasyPay, Дебитна/кредитна карта, Криптовалута и др); 

 Формиране на мобилно приложение с регистрация в App Store и 
Google Play. То трябва да има опростен дизайн, интуитивен интерфейс 
и навигация за достигане на исканите услуги; 

 Активните потребители на Платформата да бъдат стимулирани с 
ползване на отстъпки, ваучери от трупане на бонус точки и други 
промо-оферти. 

 Системата да позволява стимулиране на преподавателите, като в 
зависимост от многократния достъп до предоставените от тях 
материали ще получават бонус-точки, подобно на цитиранията на 
научните им трудове. 

 Създаване на цифров архив с Блокчейн технология. Последната ще 
гарантира авторските права по въведени лекции и учебни материали 
от преподавателите. 

Платформата трябва да позволява създаването на уеб-базирани курсове, 
отговарящи на изискванията на Генералната дирекция по образование и 
култура към Европейската Комисия, т.е. да дава възможност за 
публикуване, допълване и коригиране на следните учебни единици: – 
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Анотация на дисциплината; – Учебна програма; – Литература; – Лекции; - 
Тестове; – Упражнения; – Задачи; – Ръководство; – График на занятията; – 
Конспект за изпита; – Съобщения за консултации, контролни и изпити; – 
Информация за преподавателския  екип.  
 
Освен използването на традиционните интерактивни и мултимедийни 
презентации за лекциите и упражненията са необходими учебни ресурси за 
електронно обучение по техническите предмети и инженерните 
дисциплини във виртуални лаборатории със симулатори, модели и 
тренажори. 
ВС технологията е особено подходяща за включване в Платформата за 
обучението на колежаните и студентите, като модул за достъп до 
необходими на студентите ресурси при преференциални цени (от такси, 
ксероксни услуги, закупуване на учебници, IT-аксесоари, кафе и т.н. до 
наема на студентските квартири в кампуса). 
 
Обединяването на ВС с ИИ би спомогнало за създаването на по-умни ВС, 
които някои автори описват като „ВС 2.0“. 

 
СМАРТ  СТЮДЪНТ 
 Платформата Смарт Стюдънт може да се организира като ICO-модул на 

базата на собствена криптовалута. Тази криптовалута поне на първо 
време трябва да има подобен статут, като банковата криптовалута 
Ripple, т.е. да е централизирана и да е с определен обем. С други думи, 
да е предварително „изкопана“. 

 Основното звено в този модул е автоматизирано обменно бюро за 
криптовалути с крипто-портфейл. То ще дава възможност 
потребителите да заплащат и всякакви други услуги или стоки чрез 
пакет от други криптовалути, с които работи и приема обменното 
бюро, включително и с нормални валути – хартиени пари – левове, 
евро, долари и др. 

 
Силни страни на блокчейн технологията: 
1. Гарантирана сигурност на извършените чрез платформата плащания 

(благодарение на блокчейн технологията). 
2. Лекота и удобство на извършваните преводи и плащания, правени със 

смартфон или компютър. 
3. Ефективно обслужване, тъй като платформата ще работи денонощно – 

24 часа в пълна седмица, единствено с помощта на достъп до Интернет 
и мобилно устройство или компютър. 
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4. Транзакциите могат да са както към физически, така и към юридически 
лица. 

5. Основните потребители – колежаните и студентите са много 
подходяща целева и активна аудитория, предвид тяхната 
възприемчивост и афинитет към иновации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Платформата ще оптимизира управлението на учебния процес, 

натоварването на студентите и администрацията. Тя ще е облачно 
базирана и е въпрос на преценка на рационализиране на разходите за 
собствен облак или използването на облачни центрове, управлявани от 
Google Cloud, Microsoft Azure или Amazon Web Services; 

2. Следва да се обсъди с разработчика изборът на базите данни, предвид 
вероятността с течение на времето да се натрупат големи масиви от 
данни, особено, ако в ИТ Хъба се развие Интернет на нещата. Дали 
това ще са познатите БД от типа SQL Server, Oracle DB и IBM DB2 или по-
новите, като AWS, която позволява облачни миграции, които не са вече 
толкова инертни за софтуера; 

3. Необходими са допълнителни проучвания, за да се разбере какво 
може да улесни процеса на създаване на софтуерни платформи, 
използващи блокчейн технологията в образователния сектор в 
днешния все по-дигитализиран свят; 

4. В заключение ще се отбележи, че предлаганият иновативен подход се 
свежда до цялостен интегритет на учебния процес в Колежа и ВУ с 
възможностите на съвременните информационни технологии, с което 
се създава нов тип модел на обучение. 
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Туристически платформи от ново 

поколение: TripXV /презентация/ 
 

Виделина ГАНДЕВА, изп. директор на „Орфей Клуб уелнес“ АД 
Константин ЗАНКОВ, гл. експерт към Институт за  

анализи и оценки в туризма 
     
През последните години, както 
предприемачеството, така и 
иновациите са се превърнали в 
нещо изключително модерно, 
но истинския успех жънат 
онези компании, които успяват 
да правят бизнес с кауза, с 
висока добавена стойност, 
който да е от полза за много 
хора.  

Какво бихме видели, ако разгледаме бизнес моделите на Facebook и 
Google? Какво толкова по-специално ни предоставят тези две компании? 
Защо те са най-добрите, най-коментираните, най-богатите? Истината е, че 
Facebook и Google ни доставят емоции, разказват ни вдъхновяващи 
истории, забавляват ни, свързват ни, провокират ни...Бизнес моделът им е 
перфектен - те ни предоставят емоции, в замяна на което ние ги правим 
богати и значими. Защото всички ние търсим истории, които да 
съпреживеем! Понякога, гледайки любимите си изпълнители в Youtube, 
друг път разглеждайки снимките на приятелите ни във Facebook.  Най-общо 
казано, тяхното мото е:  Вдъхновявай, провокирай, обединявай! 
  
Един от най-популярните 
туристически сайтове е  
Tripadvisor . Той предоставя 
най-богатата информация в 
интернет пространството за 
хотели, ресторанти и 
самолетни полети. През сайта 
можеш да си организираш 
пътуване, стъпвайки на базата 
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на ревютата и оценките на хора, посетили съответните обекти. Но въпреки 
огромната му популярност, редица специалисти споделят за промяната, 
настъпила в профила на потребителите, ползващи подобни платформи.  
   Според голяма част от наблюдателите, в близките  години все повече ще 
става ясно, че  новото поколение се нуждае от автентични преживявания, 
нови запознанства, приключения. Ние нарекохме нашите таргет 
пътешественици XV, наследник на X  поколението от 90-те с хедонистична 
нагласа, любов към приключенията и чувство за приобщаване - размиване 
на границите на класата, расата, пола и сексуалността, но с добавката V –
virtual – действителен и истински. Пътешественикът XV, което не познава 
свят без интернет, отговорен е към общността и природата и верен на 
традиционните семейни ценности, но и решен силно да превърне мечтата 
си в реалност.  
     TRIPXV има амбицията да организира мечтаното си пътуване, като 
поканиш група хора с твоите интереси и да споделиш емоцията с целия 
свят. Платформа, на която да живееш, а не просто стъпвайки на ревюта и 
оценки да си правиш хотелски резервации, а да разтърсиш позаспалия си 
живот . 
   Туристическа платформа, на която всеки информира близките си какво се 
случва с него, къде се намира в момента, забавлява ли се на пътуването. 
Посредством мобилно приложение ще разведеш приятелите си из 
забележителностите, в реално време ще им покажеш как яздиш слон в 
Индия или как скачаш с бънджи от Дунав мост! Всичко, което се случва с теб 
ще бъде достояние на хората, с които искаш да споделиш емоциите.  
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   Какво още е TRIPXV /Трип ХВ?/ - Вече нямате нужда да влизате в десетки 
сайтове, търсейки информация за места, хотели, разглеждане на 
забележителности, ръководства и други полезни неща по време на вашето 
пътуване. Всичко, което може да се намери на едно място, налично на 
телефона и компютъра ви - TripXV има профили на на стотици градове по 
цял свят включва важна информация за над 500 000 хотела за всеки вкус, 
повече от 20 000 неща, които можете да правите в света, полети до всеки 
ъгъл на планетата и коли под наем. И все пак да не забравяме, че това е 
платформа, в която да създадеш приятелства на базата на еднакви 
интереси. 
Ето и нашата история: Запознайте се със Саманта  - 24-годишна американка, 
която обича да пътува и да се забавлява. Наскоро младата дама завърши 
образованието си по интериорен дизайн и като една истински независима 
натура, тя реши да си даде една година свобода преди да се заеме с 
градене на кариера и семейство. 
Но има проблем? Проблемът на съществуващите системи за пътуване е 
сложен и уморителен начин, по който се случва  целия процес на 
организиране на вашето пътуване. Независимо дали става въпрос за 
семейна ваканция, културно и образователно посещение или пътуване с 
приятели, всички ние искаме да почувстваме уникалното вълнение, 
емоциите да имат предимство пред съзнанието ни, да забравим за 
работата, проблемите у дома и кучето на злите съседи. Искаме кръвта ни да 
бушува, да намерим своя приключенски дух, който изследва неизвестни 
територии и общества. 
Какво е решението? TripXV е платформа за пътуване, в центъра на която се 
намираш ти и твоите емоции, мечти и свобода. Не искаме да бъдем съвсем 
като другите, но и черпим от тях. Улеснихме процеса, в който Саманта да 
организира и проведе почивката си. Всичко в системата е просто и добре 
организирано: 

 Регистрацията е лесна и отнема 20 секунди - Трябва само вашето име и 
имейл; 

 Организирате дори и чрез мобилния си телефон вълнуващ маршрут, 
поканвате приятелите си и вижте кой още - можете да избирате от 
списъци с приятели във Facebook, контакти в мобилния си телефон и 
TripXV чат платформата  или да изненадате приятел, като изпратите 
покана по нетрадиционен начин (по куриер, плик с логото на TripXV).  

 Когато изтече времето за потвърждение, ще получите системна и 
изчерпателна информация кои са хората във вашата група и дали те 
имат някакви предварителни условия - ние ще ви ги представим , ще ги 
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свържем с обща групова система и ще дадем  съвети за всяко нещо, от 
което те ще се нуждаят по време на пътуването си. 

 След това ще подготвим изненади, с които ще впечатлите приятелите 
си - ще подготвите три предизвикателства, които ще обогатят вашето 
пътуване, ще ви свържат по-силно помежду ви и ще ви помогнат да 
познавате местния начин на живот и манталитет. Нашата цел не е 
просто да ви отведем до желаното от вас място, а да ви помогнем да 
опознаете културата на местните жители. Ще ви помолим да съберете 
историята на това, което видяхте днес, да кажете на другите участници 
във вашата група да го запишат на видео и да я споделят със 
семейството и приятелите ви. 

   И така: Саманта вече е решила твърдо, че ще отиде до Индия и ще 
изживее всичко, за което е мечтала. Затова, един ден тя се зае да оформя 
пътешествието си. Тя влезе в платформата www.tripxv.com. В полето Trip 
title написа Wonderful India, а от календара избра периода между 14.05 и 
19.05. В задължителните полета за държава и град избра Индия и Агра. 
След избора на града автоматично се появиха опции за 
забележителностите, които искаше да види. За нейно щастие в опциите 
присъстваше и Разходка със слон. Другите, които маркира бяха скачане с 
бънджи, рафтинг, бар, дискотека, шопинг, разходка с рикша. Следващото, 
което се изискваше от нея беше да избере хотела. Саманта натисна бутона 
Choose hotel. Пред очите и се появи външен прозорец с всички хотели в 
Агра, които имаха регистрация в сайта. Списъка съдържаше 15 хотела със 
снимки, рейтинг и ревюта. На видно място бе написана офертата за стая. 
Разгледа всички и накрая избра хотел "Trident". Сумата за този 5-дневен 
период беше 240 долара за стая с 2 легла.  
   Щом попълни всички неща, които се изискваха от нея, на Саманта й 
оставаше една последна стъпка преди да завърши - да избере хората, които 
искаше да дойдат на това вълнуващо пътешествие. Изборът се свеждаше до 
2 списъка - групата в TripXV и приятелите й във Facebook. Първо маркира 
тези от групата, с които й беше приятно да контактува. Избра общо 14 
имена. Преди да им изпрати своя Trip, тя трябваше да избере колко дни ще 
важи предложението и ако иска да напише някакъв текст, с който да ги 
призове да направят заедно пътешествие с указаните детайли. Избра 
офертата да важи 5 дни и им написа хубаво писмо. След което изпрати своя 
Trip. Сега можеше, ако иска, да покани и свои приятели от Facebook. 
Саманта натисна бутона на приложението, то се свърза с Facebook профила 
й, обработи информацията и след секунди пред нея вече стоеше цялата й 
приятелска листа оттам. Нямаше как да не покани най-добрите си 
приятелки, няколко братовчеда и още малко хора, които й бяха приятни. 

http://www.tripxv.com/
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Общия им брой беше 31. После завърши процедурата по указания преди 
това начин. Тези от Facebook приятелите, които нямаха регистрация в 
TripXV, получиха заявката чрез приложението в социалната мрежа. Те 
просто получиха текст, в който се казваше, че тяхната приятелка Саманта 
Джеймс ги е поканила на пътешествие. 
  Нужно е да се обясни накратко какво се случва при хората, които получат 
такава покана. В самия Trip всяко едно наименование на град, държава, 
забележителност и атракция е линк, който води към страница с повече 
информация. Другото важно нещо е, че там е написана единствено цената 
на избрания хотел, без да включва самолетен билет. Причината за това е, че 
има разлика в цената дали ще тръгнеш от Ню Йорк, Лондон или Париж. Под 
предложението всеки има система, с която може да разбере колко струва 
самолетния билет, от мястото на което се намира до мястото до което 
трябваше да се отиде, в случая Агра (Индия). Изборът е измежду няколко 
авиокомпании и всеки сам решава с коя да пътува.  
   Саманта беше наясно, че няма как всичките 45 поканени да потвърдят 
присъствието си. Надяваше се на десетина, а ако повече хора потвърдяха, 
щеше да е още по-добре. Докато течеше този 5-дневен период, тя през 
цялото време контактуваше с тях, отговаряйки на въпроси по организацията 
и преживяванията, които ги очакваха там. В момента, в който изпрати своя 
Trip, системата й предостави безплатен гайд за града и околностите, който 
включваше информация за забележителностите, заведения, атракциони, 

полезни телефони. Също така, от 
платформата й предоставяха 
информация дали имат 
регистриран местен екскурзовод, 
който срещу малка сума да ги 
разведе из този старинен град. 
Оказа се, че имат един 
регистриран екскурзовод за Агра 
и таксата му беше 45 долара за 
ден. Във визитката му пишеше, че 
говори английски език, така, че 

езиковата бариера липсваше. Имаше оставени негови координати - 
електронна поща и телефонен номер. Саманта му писа за планираното 
пътешествие до Агра и го уведоми, че когато всичко е готово, ще се свърже 
отново с него, за да му потвърди. 
 
 
И ето групата е вече пред къща за гости в Агра, Индия!  
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Приложения и още нещо ......              

Комисарят Домбровскис: „Блокчейн 

технологиите са много обещаващи за 

финансовите пазари“  
 

Валдис ДОМБРОВСКИС 
 

Блокчейн технологиите са много 
обещаващи за финансовите пазари, 
коментира след кръгла маса, посветена 
на криптовалутите, комисарят по 
въпросите на еврото Валдис 
Домбровскис, цитиран от пресцентъра на 
Европейската комисия. 
Той посочи още, че за да остане 

конкурента Европа трябва да приеме тази иновация, но в същото време 
подчерта, че криптовалутите не са валути в традиционния смисъл на думата 
и тяхната стойност не е гарантирана, а е обект на значителни спекулации. 
Комисарят предупреди инвеститорите в криптовалути, че има риск да 
загубят парите, вложени в тях. Затова и предупрежденията за това трябва да 
бъдат ясни, чести и във всички сфери. 
По време на кръглата маса са били разисквани как криптовалутите са 
обхванати от съществуващите регламенти за финансовите пазари, става 
ясно още от коментарите на Домбровскис. Той посочва още, че 
Европейската комисия ще определи дали са необходими още действия на 
ниво ЕС. 
Комисарят припомня и решението на Брюксел криптовалутите да бъдат 
обхванати от Директивата за борба с прането на пари, защото е възможно 
те да бъдат използвани за финансиране на незаконни дейности. 
Домбровскис прикани и страните от общността по-бързо да транспонират 
тези текстове в националните си законодателства. 
„Комисията ще продължи да наблюдава тези пазари заедно с други 
участници - на ниво ЕС, на международно ниво, включително и в Г20“, 
обясни Домровскис след форума и допълни, че в Брюксел имат готовност 
да действат въз основа на оценката на рисковете и възможностите. 
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Европейската комисия положи началото на обсерватория и форум за 
блокчейн 
Европейската комисия положи началото на Обсерватория и форум на ЕС 
за блокови вериги (блокчейн), с подкрепата на Европейския парламент, 
представляван от Якоб фон Вайцзекер – автор на актуалния доклад 
относно виртуалните валути. 
Обсерваторията и форумът ще представят основните тенденции при 
технологиите за блокови вериги, ще оказват съдействие на европейските 
участници и ще подкрепят ангажимента, поет от Европа към редица 
заинтересовани лица, осъществяващи дейност в областта на блокчейн. 
Технологиите за блокчейн, позволяващи равномерното съхраняване на 
информационни блокове в цялата мрежа, се считат за голямо постижение, 
тъй като осигуряват висока степен на проследимост и сигурност на 
извършваните онлайн икономически трансакции. 
Очаква се те да окажат въздействие върху цифровите услуги и да променят 
из основи бизнес моделите в широк кръг от области, като например 
здравеопазването, застраховането, финансите, енергетиката, логистиката, 
управлението на правата върху интелектуалната собственост или 
публичните услуги. 
Трябва да се създаде подходящата благоприятна среда – не плетеница от 
инициативи, а цифров единен пазар за блокови вериги в услуга на всички 
граждани. Обсерваторията и форумът на ЕС за блокови вериги са важна 
стъпка в тази посока.. 
 
Чрез научноизследователските програми на Европейския съюз – РП7 и 
Хоризонт 2020, Европейската комисия финансира от 2013 г. проекти в 
областта на блоковите вериги. Тя ще осигури до 340 млн. евро за 
финансиране за проекти, основаващи се на блокчейн технологии, до 2020 г. 
Европейските предприемачи вече предлагат технологични решения, 
основаващи се блокови вериги. В пилотните проекти са представени 
основни участници от традиционни сектори, като банки, застрахователи, 
фондови борси, логистични или други дружества. Много държави членки 
обявиха инициативи за насърчаване на използването на блокчейн 
технологии, информира technews.bg. 
 
Европейската комисия иска да използва съществуващите инициативи като 
основа, да гарантира тяхната трансгранична съвместимост, да консолидира 
натрупания опит и да се бори с новите предизвикателства, възникнали 
вследствие на блоковите вериги (отпадането на посредничеството, 
надеждността, сигурността и проследимостта при проектирането). 
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За да се разшири влиянието на Обсерваторията в Европа, като партньор 
беше привлечен ConsenSys – установен в Европа глобален играч, избран 
чрез тръжна процедура, открита през миналата година. След подписване на 
договора на 29 януари 2018 г., ConsenSys ще работи в тясно сътрудничество 
със службите на Комисията по управлението на Обсерваторията и форума 
на ЕС. 
 
Китай представи бяла книга за блокчейн технологията 
Китай разполага със завършена индустриална верига за блокчейн сектора 
(децентрализирано съхранение на данни) и стотици компании въвеждат 
тази технология, се казва в публикувана в края на миналата седмица бяла 
книга на Министерството на промишлеността и информационните 
технологии. 
В края на март 2018 г. в страната е имало 456 компании, работещи с 
блокчейн технологията, включително производители на хардуер, интернет 
платформи, в охранителния и финансовия сектори, медиите и фирми за 
управление на човешки ресурси. 
През 2017 г. са били регистрирани рекорден брой нови компании в сферата 
– 178, а това на своя страната е довело до повишен инвеститорски интерес. 
В бялата книга обаче се отбелязва, че секторът на блокчейн технологията в 
Китай е все още в своя начален стадий, но 
очакванията са той бързо да се разрасне. 
 
Търговската верига Walmart ще следи 
доставките си с блокчейн 
Американският гигант при търговията на 
дребно Walmart, в партньорство в IBM, 
възнамерява да увеличи контрола и прозрачността на мрежата си за 
доставки чрез блокчейн технология. Новината бе съобщена по време на 
откриването на Watson IoT център на IBM в Мюнхен, Германия. 
Очаква се проектът да бъде реализиран за една година, като в резултат 
клиентите на Walmart трябва да получават по-свежи стоки. В Китай веригата 
работи върху експериментална система за проследяване на продукти от 
свинско месо до разполагането им на рафта в магазина. Очаква се в САЩ да 
бъде внедрено нещо подобно, което трябва да обхване и други стоки. 
 
Автопроизводители създават консорциум за блокчейн   технологии 
Четири от най-големите автомобилни производители в света са се 
обединили в създаването на най-големия консорциум, насочен към 
прилагането на блокчейн технологиите в автомобилния сектор. 
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Инициативата Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) включва BMW, Ford, 
General Motors и Renault. Също така според сайта coindesk.com сред 
членовете й са производителите на автомобилни части Bosch и ZF, големи 
ИТ компании (Accenture, IBM) и такива от блокчейн индустрията (Consensys, 
Hyperledger). 

 
 

Основната цел на MOBI не е да създаде собствена блокова верига или 
криптовалута, а да определи общи стандарти и приложни програмни 
интерфейси (API), за да позволи плащанията и споделянето на данни между 
автомобилите. Един вид създаването на нова екосистема за цифрова 
мобилност - от споделеното пътуване до автономните коли и всичко между 
тях. 
 
Крис Балинджър, който е главен изпълнителен директор на MOBI, каза, че в 
предишната си работа в изследователския институт на „Тойота“ е осъзнал 
необходимостта от такова обединение. „Наистина трябва да има общи 
стандарти и общи начини за комуникация, идентифициране и извършване 
на плащания“, каза той. По думите му, ако всяка автокомпания се опитва да 
развие свои собствени дигитални системи за плащане на тол-такси или за 
предоставяне на услуга за споделено придвижване, просто няма да успее. 
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ФинКонсулт 
 

Бранимир НИКОЛАЕВ, финансов консултант 
 
1. Какви са промените при данъците, които плащаме? 
Какви  са по-важните промени в Закона  за  данъците върху доходите на 
физическите лица /ЗДДФЛ/ , които започнаха да действат от началото на 
годината? . Важното е да се знае, че те са въведени не като самостоятелни 
нормативни документи, а като преходни и заключителни разпоредби на 
ЗИЗДДС, които са обнародвани в ДВ, бр. 97 от 05-12-2017 година, съответно 
от 45 до 49 параграф. 
 
Промените са свързани с разпоредби относно деклариране на доходите и 
следва да се вземат предвид при попълване на ГДД по т. 50 от закона за 
2017 г.. При попълване на тази точка има и други промени, които ще се 
прилагат за първи път, но те вече са регламентирани със  съществуващи 
промени, направени от началото на миналата година. 
 
За какво става въпрос? Това са: 

- Въвеждане на изискване за липса  на подлежащи на принудително 
изпълнение публични задължения за ползване на данъчни 
облекчения; 

- Въвеждане на ново данъчно облекчение за извършени безкасови 
плащания; 

- Новата процедура на годишно облагане на доходи, подлежащи на 
облагане с окончателен данък, с  източник чужбина. 

 
В рамките на миналата година  в ЗДДФЛ бяха въведени още две промени, 
регламентирани с предходни разпоредби на други два закона. 
Първата е повече от редакционно естество и е породена от промени в 
Закона за Националната агенция по безопасност на храните, съгласно която 
навсякъде думите „министър на земеделието и храните“  се заменят с 
думите „министър на земеделието,  храните  и горите“. Тази промяна е в 
сила от 18.07.2017  год. 
 
Втората е породена от  отмяната та Директива 2003/48/ЕО относно 
данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени 
плащания. И там отпадат: 

- Разпоредбите на чл. 78 и 79 от ЗДДФЛ  за приспадане и 
възстановяване на  данък, платен в друга държава членка, както и  
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- Тълкуванията по т. 49 и т.50 от параграф 1 от ДР на ЗДДФЛ, 
съответно за доходи от спестявания и „агент-платец“. 

Отмяната на горепосочените разпоредби от 01.01.2022 година, като се 
отчита давностният срок, в рамките на който би могло да има подадено  
искане за приспадане или възстановяване на платен данък в други 
държави-членки. 
 
Всички промени, въведени с параграф 45-29 от ПЗР по ЗИДЗДДС са в сила от  
1 януари  тази година. Те не са много и засягат само разпоредби, свързани с  
деклариране на доходите на физическите лица. 
Конкретните промени са свързани със: 

- Документно доказване на размера на внесените в чужбина 
данъци и задължителни осигуровки при доходи от източник  в 
чужбина; 

- Възможност за деклариране на  доходи и имущество, които не 
подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ; 

- Условия за ползване на отстъпки  върху данък за довнасяне при 
подаване на ГДД по чл. 50 по електронен път; 

- Електронно подаване на декларация  по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ от 
предприятия- платци на доходи. 

По-долу ще разгледам възможностите за информативно деклариране на 
доходи и имущество, които не са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ. С 
новата разпоредба на чл. 50 „а“ се дава възможност за деклариране в ГДД 
по чл. 50 с чисто информативна цел: 

- Необлагаеми доходи по чл. 13; 
- Полученото имущество по наследство, завет и дарение, така както 

и  
- Полученото имущество с  възстановено право на собственост по 

реда на нормативен акт. 
 
Тези доходи и имущество досега не подлежаха на деклариране по реда на 
ЗДДФЛ от местните физически лица и съответно липсваха в образеца на 
ГДД по чл. 50., утвърден от министъра на финансите. 
Новата възможност се въвежда за местните физически лица с цел да се 
облекчи процедурата при доказване на налични финансови ресурси при 
притежанието  на значително имущество и декларираните облагани 
доходи, когато  значително се разминават. Както е посочено в мотивите към 
проектозакона, често пъти такива несъответствия се  дължат именно при 
наличие на изброените по-горе  необлагаеми доходи и имущество и е 
очевидно доказателство за причините за несъответствията , което пък е 
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загуба на времеви ресурси както на приходната администрацията, така и на 
данъкоплатците. 
 
Ясно е, че става въпрос за чисто информативно деклариране, което е само 
възможност, а не задължение,т.е. ако лицето не желае, то може да не 
декларира изброените по-горе доходи и имущества, които не са обект на 
облагане. 
 
Новата разпоредба на чл. 50 „а“ от ЗДДФЛ не се отнася за необлагаемите 
доходи по чл. 13, ал. 1, т. 29 от закона като доходи от таксиметров превоз на 
пътници, извършвани от физически лица – водачи, от името на регистриран 
превозвач., но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва 
дейността, е платен  данък върху таксиметров превоз на пътници по ЗМДТ. 
Те подлежат на задължително деклариране в ГДД по чл. 50 на ЗДДФЛ на 
основание на приетите разпоредби по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. 
Посочените доходи  следва  да се  декларират  в Приложения №7 на 
образеца на ГДД по чл. 80 от ЗДДФЛ. Вече при актуалния образец на 
приложението в неговия обхват са включени доходи от дейности, 
подлежащи на облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници по 
реда на ЗМДТ. 
 
2. Не силният побеждава слабият, а бързият изяжда бавния... 
И да им се иска, собствениците или мениджърите на фирми не могат да 
забравят, че всяка година до края на месец март, 31-во число, трябва  да 
представят в Националната агенция по приходите /НАП/ годишния си 
финансов отчет /ГФО/ и годишен отчет за дейността за предходната година. 
В тях се съдържа цялата информация, необходима на специалистите, които 
прилагайки методите на управленското счетоводство и финансовия анализ, 
да дадат компетентното си мнение за финансовото състояние на фирмата. 
И ако е необходимо, в екип със специалист по маркетинг и реклама, да 
съставят евентуално оздравителна програма на дружеството. 
 
Но откъде могат да се вземат необходимите данни? Регистърът на 
Агенцията по вписванията е открит и достъпен и всеки може да получи 
лицензиран достъп до информацията от ГФО за всяка фирма, вписана в 
Агенцията. За съжаление не може да се каже същото за работата на 
Националния статистически институт /НСИ/, където трудно или не може да 
се получи нужната информация, въпреки че тя е необходима за 
изработването на оздравителната програма за фирмата. А годишната 
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отчетност за дейността /ГОД/, която се подава в статистическия институт, 
съдържа истинска „палитра“ от справки с голямо и решаващо значение. 
Нека да изброим някои от тях: 

(1) Справка за дълготрайните материални активи /ДМА/; 
(2) Справка за вземанията и задълженията; 
(3) След отчета за приходите и разходите справката за разбивката на 

разходите; 
(4) Справка за заемите; 
(5) Справка Труд и работна заплата и др.;  

 
Съответните служби обработват тези данни и се получава статистическата 
картина за отделната фирма и за всеки бранш. 
 
Защо са важни тези данни? Защото ясната картина и детайлите в нея  са 
определящи за стратегията  на дружеството. Естествено, всеки бизнесмен 
иска да знае къде се намира и какво място заема  сред конкуренцията, 
какъв процент от пазарния дял държи той от  съответния бизнес, за да може 
да организира продажбите си, да намали преките и непреките разходи и 
още много други неща, които ще направят дейността му по-ефективна. 
Разбира се, всичко това трябва да се прави със съответната квалификация и 
в предвидени срокове, без мудни ходове и бавене. Защото е известно 
посланието на успелите бизнесмени по света: „Не силният ще победи 
слабия, а бързият ще изяде бавният“.      
 
Но за да стане това трябва висок градус на финансовата грамотност, верни 
анализи на пропуските, грешките или на положителните резултати, търсене 
на иновационни решения, които със силата на маркетинга и рекламата 
могат да доведат до едно тотално управление в качеството на фирмената 
дейност...  
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Фин Хумор 
 
Икономист и лекар спорели чия професия се е появила първа. Като не 
стигнали до съгласие, обърнали се към Диоген за арбитраж. Той отсъдил в 
полза на икономиста със следния аргумент: 
 - Крадецът върви пръв, екзекуторът го следва.  
                                              *** 
Седем човешки навика, които са в основата на световните пазари:  

1. Мислене в близка перспектива  
2. Алчност  
3. Вяра в по-големия глупак от теб 
4. Чувство за стадна принадлежност 
5. Свръхгенерализиране 
6. Следване на тренда 
7. Игра с чужди пари 

                                             *** 
Икономист от прочутия университет в Бъркли умрял и отишъл в Рая. На 
входа обаче хиляди хора чакали да ги приеме Свети Петър. За изненада на 
икономиста, щом го зърнал, Свети Петър веднага станал от бюрото си, 
дошъл до него и топло го поздравил. След това го завел за ръка най-отпред 
на опашката и го настанил до себе си на един стол.  
- Много съм ви благодарен за това внимание – казал икономистът, - но 
защо е това специално отношение?  
- Ами събрах всички часове за консултации, за които са ви плащали 
клиентите, и излезе, че сте 193-годишен! 
                                             *** 
Отворил българин фризьорски салон в Мюнхен. Пръв при него дошъл 
съседът му по магазин, цветаря. 
- Колко струва? 
- Нищо няма да струва, съсед си ми, пък и пръв клиент. 
На другата сутрин гледа 10 рози пред бръснарницата. 
- Колко струват,  съседе? 
- Нищо не струват, съседи сме, а и ме  подстрига без пари... 
Дошъл другият съсед, хлебаря. 
- Колко струва? 
- А бе нищо не струва за теб, съседи сме. 
На другият ден гледа пред магазина 10 питки хляб. 
- Колко струват,  съседе? 
- Без пари за теб, нали ме подстрига вчера без пари. 
На третия ден дошъл българин. 
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- Колко струва да ме подстрижеш? 
- Нищо няма да струва, нали сме българи, остава и от теб пари да взема... 
Идва на другия ден на работа и гледа пред магазина 10 българи... 
                                            *** 
Из констатациите на управляващите... 
- Българинът живее в пъти по-добре! 
- Спрямо коя година? 
- Спрямо следващата... 
                                                         *** 

 
Без консенсус за националната сигурност 
                                                      *** 
Борбата с корупцията в България е като риболов по DISCOVERY. Хващат ги, 
снимат се с тях, показват ни ги и ги пускат! 
                                                       *** 
Българин влиза в една от швейцарските банки. С плахи стъпки се отправя 
към едно от гишетата. Навежда се към служителят и прошепва: 
- Искам да си направя сметка при вас и да внеса 1 000 000 евро в нея! 
Служителят сваля очилата си, поглежда го и казва: 
- Господине, моля ви не е нужно да шепнете. Не е срамно да си беден! 
                                                       *** 
Кацнал Веско Пъпеша  в Париж, взел такси и казал: 
- Откарайте ме в най-скъпия локал, с най-хубавите момичета. 
Пристигнал там и още от вратата викнал: 
- Търся Мишел, имате ли Мишел тука, много е спешно, трябва да я видя 
веднага! 
- Мосю! Да, имаме Мишел, тя е най-скъпо платеното ни момиче и 
обикновено е свободна, моля, изчакайте я. 
Чакал той и ето - по стълбите надолу бавно и с достойнство слиза Мишел - 
ослепително красива и сексапилна. 
- Господине, търсили сте ме, аз съм на Вашите услуги, но трябва да Ви 
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предупредя, тарифата ми е много висока, аз взимам 1000 евро за половин 
час. 
- Няма значение, много ми е спешно, имам парите, да се качваме веднага! 
На другия ден се повтаря пак същото, влетява той в локала и пак спешно 
търси Мишел. Слиза Мишел, отново ослепителна и секси, и му казва: 
- Господине, радвам се, че сте така настоятелен, но трябва да Ви 
предупредя - тарифата ми е същата и не приемам чекове или кредитни 
карти. 
- Няма значение, много е спешно, имам парите, да се качваме веднага! 
На третия ден той пак влетява като на пожар в локала и отдалече вика: 
- Къде е Мишел, трябва веднага да я видя! 
Слиза Мишел в цялото си великолепие, още по-съблазнителна от преди и 
му казва: 
- Господине, Вие ме учудвате, никой от клиентите ми не е идвал три дни 
подред като Вас и трябва да Ви предупредя - не давам отстъпки за 
количества, тарифата ми е пак същата. 
- Няма значение, имам парите, да се качваме веднага! 
Качват се те и той за трети пореден ден получава неописуем секс. Този път 
обаче Мишел не може да устои на любопитството си и му казва: 
- Господине, моята класа не ми позволява да питам клиентите си такива 
неща, но никой досега не е идвал три дни подред. Кой сте Вие? От къде сте? 
- От България. От Трявна. 
- Трявна! Колко се радвам, аз имам сестра, омъжена там, може и да сте 
чували за нея! 
- Да, знам, градът е малък, познавам сестра ви, тя ми даде 3000 евро да ви 
ги предам... 
                                                                      

 
 
 


