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Abstract 
The paper aims to present the early alternative business cycle theories. The 

examined theories can not be assigned to any of the economic strands. They are 
among the first to criticize the classical school of economics and to present 
alternative views on the cyclical fluctuations of the economy. These early alternative 
theories have significant differences between them, but the common ground is that 
they accept the possibility that the economy will emerge from its equilibrium for a 
sufficiently long period of time, thus rejecting the notion of rapid and seamless 
balancing of demand and supply processes. There are a large number of authors 
who present early alternative theories of classical school of economics as the authors 
whose theories are reviewed in the paper are William Jevons, Henry Moore, John 
Mills, Arthur Pigou, Jean-Charles Sismondi, and Thomas Malthus. 

From the present point of view, although they can not be accepted as 
reasonable for business cycle forecasting, acquaintance with these alternative 
theories is important because they have their contributions to economic science and 
raise many questions even for modern economists. These early theories show why 
the economy is an interesting science, triggering the search for new explanations of 
the business cycle and building a drive for finding a new look and giving a new 
explanation of the processes that drive the economy. 

Key words: business cycle, early alternative theories, crisis theories 
 
JEL Codes: B1; E32; N1; 
 
 
1. Въведение 
Ранните теории за бизнес цикъла приемат, че за продължителен период 

от време съвкупното производство може да се отклонява от нивото, което 
съответства на наличието на пълна заетост в икономиката. Тези ранни теории 
се фокусират върху причините за колебания и за поява на кризите, а не върху 
цикличното развитие на икономиката като цяло. Това се дължи на 
ограниченията на времето, в което възникват - липсата на статистически данни, 
недостатъчно дългата историография и т.н. Ранните теории са наясно, че 
икономическите кризи имат своето начало и край и че след криза следва 
растеж. Тъй като кризите са част от икономическия цикъл, ранните теории 
могат да се считат за теории за цикъла. 

Към ранните теории спадат възгледите на Уилям С. Джевънс, Хенри Л. 
Муур, Джон С. Милс, Артър Пигу, Жан-Шарл Сисмонди, Томас Малтус и др. 
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2. Природните фактори като движеща сила на бизнес цикъла 
Според Джевънс и Муур природните фактори са първопричината за 

икономическите кризи. У. С. Джевънс1 е автор на теорията за връзката между 
циклите на слънчевата активност и колебанията на производството. Той не е 
съгласен с твърденията, че икономическите кризи имат случаен характер. 
Използвайки корелационен анализ, Джевънс се опитва да обоснове влиянието, 
което оказват циклите на слънчевата активност върху цените на 
селскостопанската продукция, а оттам и върху селскостопанското 
производство. Той базира своите виждания на принципите на механиката: 
„Добре известен е принципът на механиката, че ефектите на периодично 
колебаещ се причинител са също с периодичен характер, като обикновено 
преминават през свои периодични фази, равни по времетраене на тези на 
причинителя...”2 Джевънс изследва период от почти век и половина, или по-
точно от 1249 г. до 1400 г. Въпреки че за този период не съществуват данни за 
циклите на слънчевата активност, Джевънс прави определени допускания 
според изследвания на други автори от онова време, като след получените 
резултати стига до заключението, че периодичността на цените приблизително 
точно съвпада с периодичността на циклите на слънчевата активност. 

След съпоставяне на получените резултати с данни от XIX в. и 
предположението, че кредитните цикли, водещи до финансови кризи, са 
причинени от психологически фактори, което означава комбинирано влияние на 
повече от един причинител, Джевънс стига до извода, че периодичността на 
финансовите кризи се отклонява с малко от периодичността на слънчевите 
цикли. В крайна сметка той заключва, че цикълът на слънчевата активност е 
причината за цикличност в икономиката. 

Според Хенри Муур причината за икономическите кризи са климатичните 
промени. В своето изследване Муур3 първоначално разглежда валежите в 
долината на р. Охайо, САЩ, като открива 2 цикъла – с продължителност 8 и 33 
години. Той стига до извода, че колебанията в климатичните условия са пряка 
причина за колебанията в икономическата активност, в следствие на анализ на 
корелационната връзка между цените на селскостопанската продукция и общия 
индекс на цените. В друго свое изследване4 Муур определя като причина за 
метеорологичните цикли цикличността на движението на планетата Венера, 
която на всеки 8 години е между Слънцето и Земята. Според него съществува 
8-годишен цикъл на селскостопанските цени, породен от метеорологичните 
цикли. 

Според Калоян Ганев5, въпреки новаторството на Муур в изследването на 
икономическите кризи – корелационен анализ, регресионен анализ, анализ на 
Фурие, декомпозиране на времеви редове на тренд, циклична и случайна 
компонента и др. – Муур допуска методологически гешки. Методите, които 
използва, са твърде опростени, за да разграничат добре дългосрочната и 
краткосрочната компонента. Изводите за наличие на причинно-следствени 
връзки на базата на корелационен анализ подлежат на критика. 

Въпреки безспорното влияние на природните сили върху икономиката, 

                                                           
1 Jevons, W. S. (1884). Investigations in Currency and Finance. London. Macmillan and Co. 
2 Пак там p.194 
3 Moore, H. L. (1914). Economic Cycles: Their Law and Cause. Macmillan. 
4 Moore, H. L. (1923). Generating Economic Cycles. Macmillan. 
5 Ганев, К. (2015). Бизнес цикли: Теории и модели. Софийски университет „Св. Кл. Охридски” 
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способността й за абсорбиране на тези екзогенни шокове и адаптирането й към 
тях правят трудно за приемане предположението, че те са първопричинител на 
цикличността в икономиката. 

 
3. Човешката психика като причина за бизнес циклите 
Джон Милс не приема тезата, че икономическите цикли са причинени от 

икономически фактори. Той смята, че основната причина за кризите се намира 
в човешкия фактор и по-точно човешката психика6. Тази теория може да се 
причисли към т. нар. екзогенни теории за бизнес циклите, към които спадат и 
теориите на Джевънс и Муур. На база данните, с които работи, Милс определя 
периодичността на кризите на около 10 години, като цикличността в 
икономиката той свързва с динамиката на кредита. Милс тълкува думата 
„кредит” чрез латинската дума credo, която означава вяра. Вярата на хората 
дава стойност на парите, стоките и услугите, като сами по себе си те не 
притежават такава. Кризата е загуба на вяра в стойността. Заемодателите 
искат да разменят кредита и да си върнат парите. Парите запълват изгубената 
стойност на кредита. Този процес, при който всеки иска да си върне парите, 
описва фазата на кризата. 

Когато заемодателите отново натрупат парични средства под формата на 
депозити, предлагането на кредити се възобновява, но поради разминавания в 
информацията, с която разполагат заемодатели и заемополучатели, намалява 
търсенето на парични ресурси, което води до излишък в предлагането на 
кредити и спад на ценовото равнище. Това поражда нов приток на пари към 
банките вследствие на покупки от чужденци. Фазата на възстановяване 
започва, когато настроението на кредитополучателите се подобри и се завърне 
вярата в кредита. Кредитът започва да генерира капитал, производството и 
цените растат и икономиката влиза във фазата на спекулациите, която 
предшества фазата на кризата. Съществуват инвестиции, които са 
непродуктивни и при начало на криза първи губят стойността си. 

Милс описва с голяма точност явленията и процесите, които съпровождат 
кризисните периоди. Теорията му е изградена върху психологически фактори, 
които трудно се прогнозират и моделират. Препоръките, които Милс дава за 
справяне с кризите – образоване на хората по въпросите, свързани с 
кредитите, парите и капитала, за да могат да вземат правилните икономически 
решения – могат да се разглеждат като първите изисквания за прозрачност и 
предвидимост на икономическите политики в съвремието. 

Артър Пигу също разглежда психологическите фактори като главна 
причина за икономическите цикли7. В неговата теория основната движеща сила 
на цикличността са настроенията на инвеститорите и предприемачите, а на по-
заден план остава паричното предлагане, което той описва като функция на 
очакванията на инвеститорите. Пигу описва поведението на инвеститорите като 
стадно, тъй като то се ръководи от настроенията на масата. В дадени моменти 
масата предприемачи е с оптимистични очаквания, а в други с песимистични. 
По този начин посоката на изменение на цикъла се определя от очакванията в 
дадения период. Тъй като настроенията на инвеститорите не могат да бъдат 
предвиждани, т.е. те са ненаблюдаеми в реално време, повратните точки на 

                                                           
6 Mills, J. (1868). On Credit Cycles, and the Origin of Commercial Panics. In Transactions of the 

Manchester Statistical Society, pp 9-40. 
7 Pigou, A. C. (1923). Industrial Fluctuations. Macmillan. 
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цикъла се реализират, когато инвеститорите осъзнаят грешките в своите 
очаквания и настроението им се промени в посока оптимизъм или песимизъм. 

Ролята на паричното предлагане според Пигу се определя от 
настроенията на инвеститорите. В периодите, в които цари оптимизъм, 
кредитирането и паричното предлагане нарастват. Скоростта на нарастване на 
паричното предлагане може да изпревари скоростта на нарастване на 
оптимистичното настроение. От ръста на ценовото равнище се стига до 
илюзията, че рентабилността на инвестиционните проекти нараства. 
Нарастването на потенциалните печалби увеличава оптимистичното 
настроение, докато не се открият грешките в оптимизма. Тогава започва процес 
на спад на оптимизма, кредитирането и паричното предлагане, като 
песимизмът доминира. 

 
4. Ендогенност, вместо екзогенност като първопричинител на циклите 
Швейцарският икономист Жан-Шарл Сисмонди е сред първите, които 

оспорват валидността на Закон на Сей. Теорията на Сисмонди, за разлика от 
разгледаните по-горе, не е екзогенна, а ендогенна, т.е. не външни фактори са 
причинителите на цикличността на икономиката, а вътрешни фактори. Според 
него8 продукцията, която остава нереализирана, т.е. т. нар. свръхпроизводство, 
представлява загуба за инвеститорите, защото това са разходи, срещу които не 
е генериран съответен приход. Инвеститорите вземат мерки за редуциране на 
загубите чрез намаляване на производствените разходи. Производството 
спада, а безработицата се увеличава, което води до отклонение на 
икономиката от пълната заетост. Сисмонди извежда няколко причини за 
натрупването на свръхпроизводство, систематизирани от Мичел9: 

1. Цените са единственият ориентир за производителите при планирането 
на производството. Останалата пазарна информация е неизвестна, като 
например плановете на конкуренцията, което води до нереалистично 
оценяване на пазарния дял. 

„За съжаление такова сравнение се прави от всички производители по 
едно и също време... и всички заедно остават в неведение за това какво ще 
предприемат конкурентите им, като почти винаги надхвърлят ограничението, 
което са си били поставили.”10 

2. В периодите на подем разполагаемият доход за потребление е по-нисък 
от стойността на продуктите, предлагани на пазара от търговците. Проблемът 
идва от това, че покупателната сила, необходима за абсорбирането на 
продукцията, е средният общ доход от предходната година. Когато 
производственият капацитет рязко нараства чрез включването на нови 
производствени мощности или привеждането в експлоатация на нови 
технологии, пазарите започват да се пренасищат. Колкото по-бързо нараства 
производството, толкова по-голям става разривът между доходите от 
предходните години и производствата през текущите години. 

3. Трета причина е възможността за поява на свръхспестяване, което 
обикновено се случва в богатите държави. Фактът, че търговците и 
производителите имат свободни парични средства за инвестиране, не 

                                                           
8 De Sismondi, J.-C.-L. S. (1819). Nouveaux Principes d’Economie Politique: Ou de la Richesse dans 

ses Rapports avec la Population. Delaunay. 
9 Mitchell, W. C. (1927). Business Cycles: The Problem and Its Setting. NBER. p. 5 – 6.  
10 Пак там p. 6. 
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гарантира наличието на пазар за реализиране на стоката им. 
4. Главната причина за свръхпроизводството, според Сисмонди, е 

неравномерното разпределение на доходите. Когато производствените методи 
се подобрят инвеститорите, вместо да дадат на работниците повече свободно 
време, ги карат да работят повече, увеличавайки обема на продукцията за 
продажба. Наемният труд поради ограничените си доходи може да купува само 
част от производството, състоящо се от храна, дрехи и стоки за домакинството. 
След задоволяването на тези първостепенни нужди, производството се 
ориентира към луксозните стоки. Увеличаването на търговията с луксозни стоки 
поставя индустрията на една нация в несигурно положение. Местните 
потребители на луксозни стоки предпочитат чужди стоки, а местните 
производители, ако не желаят продукцията им да остане нереализирана, 
трябва да се стремят към чужди пазари. 

Изводът, до който стига Сисмонди е, че свръхпроизводството 
представлява резултат от хаотичния стремеж на инвеститорите към търговия с 
все по-голям обем стоки. Ако Законът на Сей бе валиден, то 
свръхпроизводство не би съществувало, тъй като на всяко производство щеше 
да съществува равно по сила потребление и двата показателя щяха да се 
развиват с едно и също темпо. Теориите за свръхпроизводството могат да се 
определят и като теории за недостатъчното потребление. 

Томас Малтус също критикува Закона на Сей. Според Малтус бизнес 
цикълът представлява двустранна зависимост между демографската 
цикличност и цикличността на производството. Колкото повече нараства 
населението, толкова повече се увеличават бедността и недостигът. 
Съществуват естествени ограничители, които възпрепятстват безкрайното 
нарастване на населението - болестите, смъртността, бедността, 
въздържането от създаване на поколение и др. Тези естествени ограничители 
се задействат автоматично при прекалено нарастване на населението, като по 
този начин се ограничава неговият ръст и това може да доведе до нарастване 
на ефективността на производството и дори до свръхпроизводство. 
Последното от своя страна би довело до нов ръст на раждаемостта и началото 
на нов цикъл. 

„...Възможностите на населението да нараства са безкрайно по-големи от 
възможностите на земята за производство на препитание. Когато не се 
контролира, населението нараства в геометрична прогресия. Препитанието се 
увеличава само в аритметична прогресия.”11 

Въпреки че е представител на класическата школа, Томас Малтус съвсем 
съзнателно се отклонява от нейната доктрина за „невидимата ръка на пазара” и 
нейната непогрешимост. Той атакува Закона на Сей за всеобщото равенство на 
търсенето и предлагането: 

„...някои много способни автори смятаха, че макар да може да има 
пренасищане с определени стоки, то е невъзможно да има всеобщо 
пренасищане със стоки; защото според тяхната гледна точка, стоките винаги се 
разменят за стоки, по този начин едната половина създава пазар за другата 
половина и по този начин производството е единственият източник на търсене, 
излишък в предлагането на една стока единствено доказва дефицит в 

                                                           
11 Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. An Essay on the Principle of Population, 

as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, 
M. Condorcet, and Other Writers. London: J. Johnson. Electronic Scholarly Publishing. p. 4. 
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предлагането на друга стока, наличието на всеобщ излишък е невъзможно. Г-н 
Сей в своята именита работа по политическа икономия, действително стига 
дотам да твърди, че потреблението на една стока, извадена от пазара, 
намалява търсенето, а производството на стока пропорционално го увеличава. 

Това учение ... ми се струва напълно неоснователно и противоречащо на 
великите принципи, които регулират търсенето и предлагането.”12 

Малтус изтъква множеството исторически доказани кризи като 
опровержение на идеите на класицизма и твърди, че причината за тези кризи 
се крие в несъответствието между съвкупното производство и съвкупното 
търсене. Малтус отбелязва, че работниците си позволяват само тази част от 
продукцията, която е свързана с прехраната им и минималния им стандарт на 
живот. В същото време те са способни да произвеждат много повече от това. 
Работниците получават доходи, които не са равни на изработеното от тях. 

Според Малтус кризи настъпват в периоди на свръхпроизводство, т.е. 
когато цените на стоките намалеят в резултат на пресищането на пазарите. 
Инвеститорите губят мотивацията си за нови инвестиции поради намаляващите 
печалби, производството спада или остава в застой, от което следва изпадане 
в рецесия. Малтус, като Сисмонди смята свръхспестяването на населението за 
фактор, който утежнява кризите. Решенията, които Малтус предлага за 
справяне с кризите, са намаляване на неравенството и нарастване на 
потреблението на непроизводителните слоеве на обществото, каквито са 
притежателите на капитал, на земя и др., чрез засилване на тяхната мотивация 
за разкриване на работни места в различни обществени проекти. Откриването 
на определени търговски възможности, които преди са били обект на 
ограничения, ще доведе до сътресения и обменяемата стойност на цялата 
продукция, измерена в труд, за известно време ще бъде намалена. 
„...естествената и постоянна тенденция към всеобщо разширяване на местната 
и на чуждестранната търговия ще увеличи обменяемата стойност на цялата 
продукция. Като това е по-специално в случаите, когато каналите за търговия, 
вместо да бъдат променяни, се правят различни и големи допълнения към 
тях...В крайна сметка това по-добро разпределение на производството на 
страната, по-доброто му адаптиране към вкусовете и желанията на 
потребителите ще доведе до по-голяма пазарна стойност и едновременно с 
това до увеличение на националния доход, стабилна норма на печалбите и на 
заплатите на работниците.”13 

 
5. Заключение 
Класическата икономическа школа дава основите на всички бъдещи 

икономически теории. Разгледаните икономисти са сред първите, които 
демонстрират несъгласието си с класическата школа и представят 
алтернативно виждане за кризите и цикличността на икономиката. Поради 
характера на техните теории, те не могат да бъдат причислени към никоя от 
съществуващите икономически школи, но пропускането им би било голяма 
загуба за икономическата наука. 

Ранните алтернативни теории, макар и съществените различния помежду 
им приемат, че икономиката може да излезе от равновесното си състояние за 
достатъчно дълъг период от време, отхвърляйки по този начин представата за 
                                                           
12 Malthus, T. (1836). Principles of Political Economy. Second Edition. London. William Pickering. p. 315 
13 Malthus, T. (1836). Principles of Political Economy. Second Edition. London. William Pickering. p. 429 
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бързото и безпроблемно уравновесяване на процесите на търсене и 
предлагане. 

От гледна точка на настоящето, разгледаните теории не могат да бъдат 
приети за основателни и не могат да послужат за прогнозиране на бизнес 
циклите и на вземането на мерки за предотвратяването на негативните им 
ефекти. Но те стоят в основата на развитието на икономическата наука и са 
важна част от нея. Един от основните приноси на тези ранни алтернативи на 
класическата теория е оспорването на предположението за съществуването на 
едно единствено равновесно състояние, налично при пълна заетост. Тези 
теории допускат, че е възможно съществуването на равновесие и при 
състояние на непълна заетост. „Аргумент, заслужаващ сериозно внимание в 
това отношение, е продължителната липса на възстановяване след икономи- 
чески спад, което предполага различна форма на кривата на предлагане, 
съответно важна роля на търсенето в определянето на равновесието.“14 

Друг принос на ранните теории е третирането на екзогенността в 
икономическата система. Въпросът, който повдигат е дали екзогенните влияния 
са само външни шокове или връзката, която осъществяват с икономиката може 
да бъде ясно дефинирана от теоритическа гледна точка и управляема от 
практическа гледна точка. Поради многообразието на тези екзогенни влияния, 
включващи в себе си и принципи от други науки, разгледаните ранни теории 
могат да бъдат определени като мултидисциплинарни. 

Ранните теории разглеждат само един фактор като първопричинител на 
цикличността в икономиката. Причината за това се корени във факта, че тези 
теории са създадени по определен повод за определена страна и изводите, до 
които достигат са повлияни от дадени обстоятелства. Съвместното им 
разглеждане води до въпросът, възможно ли е само един фактор да 
предизвиква цикличните колебания в икономиката? От гледна точка на 
настоящето е правилно да се приеме, че бизнес циклите се причинават от 
комплекс от фактори, като в дадени случаи е възможно един или два фактора 
да имат по-голяма тежест. 

Въпросите, които повдигат ранните тоерии за бизнес цикъла продължават 
да предизвикват икономистите да търсят нови обяснения за цикличността на 
икономиката. Те водят и до една от основните характеристики на науката 
икономика, а именно стремежът да се открие още един нов поглед и да се даде 
още едно ново обяснение на нещата, а не да се наблюдават пасивно 
икономическите процеси. 
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Abstract 
The form is an artistic element and as such it is represented in all artistic areas, 

in painting, chanting, sculpture, in graphics and design. 
One of the forms used most often in the design, whether it's industrial, internal, 

external, fashion or graphic is the cube. 
The cube or the regular hexahedron is a geometric body that is limited by six 

square sides, i.e. walls, of which three are encountered in each theme. This body is a 
special kind of right square prism or paralelipiped with equal sides on the edges. Due 
to this form, the cube is often used in the bathroom, in sanitation, in accessories and 
in tiles.  

Due to the simple form and the possibility of transformation, by applying this 
form you can get an excellent design that is clean and precise. Such forms are often 
encountered in industrial design whose main characteristic is the creation of objects 
that are usually produced through mass production techniques and which additionally 
satisfy the aesthetic criteria. 

When designing, designers with a sophisticated sense of beauty and harmony 
focus on the color and shape, in order to make the product attractive to the user from 
an aesthetic point of view, but also focus on the functionality of using the product. A 
good product should satisfy the desired values and be simple and easy to use and 
maintain. 

Keywords: form, transformation, design, space, faucet 

Form 

The outer appearance of a single shape in space is called a form. There are many 
divisions of the forms, but their main division is two-dimensional and three-
dimensional forms that have volume. Volume is the space that occupies the three-
dimensional form. The volume and shape can be simple and complex. 
- simple forms are forms that are composed of one shape 
- complex forms are formed by composing more simple forms that are interconnected 
in one whole. 
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Then the forms are divided into opened, closed and perforated. If the form allows the 
space to penetrate it, than it is an open form. In contrast to the open, the closed form 
does not allow the outer space to penetrate into it, because it is limited by lines or 
surfaces on all sides. If there are smaller or larger openings in the constituents of the 
closed form, a perforated shape is created that is light and dynamic. From this it 
follows that there is another division of the forms, that is, static and dynamic. 

-Static forms are forms that suggest rest. 

-Dynamic forms are those forms that in their shape suggest movement and 
restlessness. Mainly, dynamic forms have round shapes. 

Forms are divided into two groups. The first group includes organic or asymmetric 
and geometric or symmetrical forms. The second group contains the natural forms 
borrowed from nature and are partially modified to the desired design and abstract 
forms that are obtained by simplifying to the initial and recognizable form. 

The cube as an inspiration for the creation of industrial elements for bath-
faucets  

Inspiration for the creation of taps was the cube, because with its transformation 
numerous unique and specific forms can be obtained (picture 1). The cube usually 
belongs to static forms due to the straight lines it is composed of. As a form it can be 
open, closed or perforated. Then it can be simple and complex. The cube is complex 
if there is some curvature on the edges or if it's a hypercube shape (picture2). 
Hypercube or tesseract is the equivalent of a cube in four-dimensional space. 

 
Picture 1Transformation of cube    Picture 2 Hypercube 

 
Transformation of the shape of the cube 

The dimensional transformation- form can be transformed by changing one or 
more of its dimensions, but still retain its identity as a member of the type of form. 
(picture 3) gives an example of how the cube can be transformed into similar 
prismatic forms through discrete changes in its length, width, or height. It can also be 
compressed in a flat or linear form.  
 

 

Picture 3 Dimensional 
transformation 
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Subtractive transformation-form can be transformed by subtracting a portion of its 
volume. Depending on the scope of the subtractive process, the form can retain its 
identity or transform it into a form of another type. For example, (picture 4) the cube 
can retain its identity, although part of it is removed, or transformed into a series of 
correct polyhedrons. 

 

Picture 4 Subtractive 
transformation 

 
An additive transformation-form can be transformed by adding elements to its 
value (picture 5). The addition process, number, and relative sizes of the added 
elements determine whether the identity of the initial form is retained or altered. 
 

 

Picture 5 Additive 
transformation 

 
Application of the cube in the industrial design 

Industrial design is a design process that applies to products that are after usually 
produced through mass production techniques. The main feature of the industrial 
design is that the aspect of planning the layout is completely separated from 
production. Up to the production idea for the new design undergoes more changes, 
tests and analyzes, until the desired aesthetic value is satisfied. Designers often 
draw inspiration from nature on their designs, but often use geometric shapes. The 
specific shape of the cube provides a great application in the industrial design. Its 
transformation provides unusual and interesting forms that can be used as an 
inspiration for creating various and unique designs. Because of its simplicity, it is 
often encountered in the bathroom. Its shape is recognizable in taps, sanitation and 
tiles.  

Individual design solution of taps (for sink, for bathtub and for bidet) 

The styles in which the taps are made are cubism and high-tech. The inspiration for 
obtaining this form is the cube and the forms obtained by its transformation (picture 
6). In the continuation on (picture 7) is presented the whole process of creating the 
design solution. Starting from representing the idea through sketches, then 
dimensioning shown on 2D sketches, views and finally the final model through 3D 
visualization. 
 

 
Picture 6 Forms that are 
inspiration for the design 
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Picture 7 Individual industrial design 

Conclusion 

The cube has a great application in every area of the design due to its shape. 
Its application is very common in industrial elements that have application in the 
bathroom. It is commonly found in taps, sanitation and tiles.  

By applying the cube as a form and carefully combining art elements and 
principles-color, tone, texture, size, gradation, proportions, harmony, unity, and 
rhythm, a successful design of a composition is achieved.  

With this industrial design, both functional and aesthetic value are met. The 
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design and functionality of the taps can completely reinvent the user's experience. 
Their functionality refers to easy assembly and easy maintenance. The striking 
design focuses on reinventing the shape of the taps. Structures obtained by 
transforming the cube can be an accent and insert a character in the whole 
composition. 
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Резюме 
В този доклад разглеждам основните понятия от физиката на почвата, 

използвани в селското стопанство и екологията. Обяснявам как 
диференциалните уравнения, използвани за описанието на газовия трансфер в 
почвата, могат да бъдат преобразувани в алгебрични уравнения и решени чрез 
използване на числени методи. 

Ключови думи и фрази: почви, транспортни уравнения, числен анализ.  

 
1. Introduction 
During the last decades mathematical modeling and computational approaches have 
been widely used in various areas of ecology, agri-culture, biology and other 
sciences. Often the modeled processes are described by di erential equations (DE) 
or systems of DE equipped with associated initial and boundary conditions. When 
finding the solution to the modeled problem is not possible, numerical methods 
converting the DE into algebraic equations can be used. Amongst the advantages of 
numerical approaches is that they allow obtain-in approximate solutions even for 
complex systems and boundary conditions. The obtained systems of algebraic 
equations are much easier than systems of DE and can be solved by using 
conventional methods of matrix algebra, numerical methods and computer programs. 
 
Many problems in agriculture and ecology are connected with the description of the 
state and propagation of energy or substance in soil. The related scientific areas 
study the properties of the solid matrix, water retention and flow, the transfer of 
solutes, the temperature of soil, the heat flow, the diffusion of gases, the in-teractions 
between plants and soil, microbial processes and many other relations, flows and 
processes [2]. 
 
With respect to its physical properties, soil can be divided into three parts (phases): 
solid phase (soil matrix), liquid phase (soil solution) and gas phase (soil atmosphere). 
The solid phase of soil consists of mineral particles and organic matter. The soil 
liquid phase contains water and dissolved minerals. The soil gas phase contains 
combination of gases, about 79% of which is nitrogen and most of the remaining 21% 
are oxygen and carbon [1, 2, 3]. 
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The aim of this paper is to present some basic equations used in the description of 
transport in soil and an application for calcu-lation of oxygen concentration in soil. 
The paper is organized as follows. In Section 2 I describe 
basic equations used for descrip-tion of gas propagation in soil and how they can be 
converted into algebraic equations. In Section 3 I describe our numerical algo-rithm 
and present results of simulations for calculation of oxygen concentration in soil 
profile. 

2. Diffusion of Gases in Soil 
I look at  a simple model of diffusion of gases in soil. For simplic-ity, only steady-state 
exchange is considered. I guess the diffusion the diffusion results from gradients in 
concentration. I guess the system  is isobaric and isothermal, i.e. pressure and 
temperature are supposed to be constant in time and space. 
Diffusion of gases in soil is governed by the Fick’s law: 
 

(1)  � � � ,Q dcf D
A dx

 

 
where f is flux density, Q is flux, A is area, D is the diffusion coeffcient, c is 
concentration and x  is distance. After integration of eq. (1), one obtains: 
 

(2)  � �� �
2 2

1 1

.
x c

x c

Q dx Ddc
A

 

 
Due to the assumed steady conditions, the gas flux across the surface Q is constant 
and if the diffusion coeffcient is also constant, after integration of the right-hand side 
one obtains: 
 

(3)  � � ��
2

1

2 1( ),
( )

x

x

dxQ D c c
A x

 

 
where the subscripts following the concentrations indicate the locations where 
concentrations are measured. From eq. (3), one obtains: 
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The following definition can be introduced [1]: 
 
Definition 1. Conductance is defined as: 
 

(5)  �

�
2

1

.

( )

x

x

DK
dx

A x

 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

22 

From (5), one obtains: 
 
(6) � � �2 1( ).Q K c c  
 
When diffusion is one-dimensional, A(x) = 1m2, and in this case the conductance Is: 
 

(7) �
�2 1

.DK
x x

 

 
3. Numerical Calculation of Oxygen Con-centration in a Soil Profile 
The idea of our numerical calculation is the following. In the pre-vious section I have 
shown how a differential equation how the differential equation representing Fick’s 
law (1) can be converted into algebraic equation (6). For cal-culations  
I perform a discretization of the soil domain. I divide the soil column into several 
layers (or elements) and assume that we know the conductance K and the flow Q of 
the oxygen through the column. Then i will use eqs. (6) to find the value of the 
oxygen concentration at each depth in the soil. For each layer I will have one 
equation in two unknowns, but one of the unknowns will be eliminated between each 
two equations except the ones at the top and at the bottom of the column. These two 
values will be taken from the boundary conditions and thus we will find the values of 
the oxygen concentration at each depth. 
 
The flux within each layer is assumed to be linearly related to the difference of 
concentrations across the layer. I suppose also that respiratory production of carbon 
dioxide and consumption of oxygen occur. For simplicity, their effects are assumed to 
be concentrated at the nodes between the layers. Each layer is denoted by subscript 

� K, 1, , .i i M Using equation (6), the flux within layer  i  is: 
 
(8)  �� � �1( ),i i i iQ K c c  
 
where ic  is the oxygen concentration at node  , ii D  is the oxygen diffusivity within 
layer i  and the respective conductance is: 
 

(9)  
�

�
�1

.i
i

i i

D
K

x x
 

  
The mass balance at node i  is given by the equation: 
 

(10) � � ��
� 1 1( )

( ) .
2

i i
i

x x
U x  

 
where the source term at node i  is: 
 

(11) � � ��
� 1 1( )

( ) .
2

i i
i

x x
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Here the source strength �( )x  is assumed to be constant for short distances. It is 
positive for production and negative for con-sumption. 
 
From equations (8) and (10) the following equation can be ob-tained for node  i : 
 
(12) � � � �� � � � � �1 1 1 1( ) 0.i i i i i i i iK c K K c K c U  
 
For each node � K1, , ,i M we obtain M equations in M + 2 unknowns 

� �K, 0, , 1.ic i M  The boundary conditions at the top and at the bottom of the soil 
profile allow us to complete the system. They are set as follows. At the top of the 
profile we set c0 = 280gm -3 for oxygen. At the bottom of the profile we set KM = 0 
assuming that there is no flow out the bottom of the profile and that the concentration 
cM+1 does not influence the other concentrations. Following [2] we set U0 to 0.0005 
and 

(13) � � � 0.3( ) 0.0005 .
ix

ix e  
 
The obtained system was solved by using Gauss elimination with Matlab package. 
 
The results of our simulations showing the oxygen concentration as a function of 
death in a soil profile are presented in Fig. 1. 
 
The obtained results for the oxygen flux at the surface are rea-sonable comparing 
them with measured values from agriculture practice [2]. 
 
In my future work I plan to look at  more complex models for gas and material 
transfer in soil and to provide their analysis and comparison with experimental data. 
 

 
 

Figure 1: Oxygen concentration as a function of death in a soil profile 
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Резюме: Проведен е анализ на възможните проблеми, появяващи се при 
работата на шевните машини при изработване на изделия, водещи до 
понижаване качеството на бодовия ред. Класифицирани са в групи, като са 
систематизирани и възможните повреди и неизправности, които ги 
предизвикват. 

Ключови думи: шевни машини, повреди и неизправности, качество на 
шева. 

 
Abstract: An analysis was made of the possible problems encountered during 

the working process of the sewing machines in the production of sewing articles, 
leading to a decrease in the stitch quality. They are classified into groups and are 
systematized possible failures and malfunctions that cause them. 

Keywords: sewing machines, damages and malfunctions, stitch line quality 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Един от важните показатели за качество на шевните изделия е 

състоянието на бодовия ред. Правилното формиране на шева се влияе 
съществено от плавната работа на шевната машина /ШМ/. Тя може да бъде 
нарушена от възникването на повреди, породени от различни причини: 
нарушаване на синхрона във взаимодействието на механизмите, на работните 
органи, износване на подвижните детайли, замърсявания по повърхността на 
частите и т.н.  

Неизправностите, които предизвикват: лошо качество на шева; пропуснати 
бодове в шевовете; скъсване на конеца; затруднено движение на материали; 
счупване на иглата и др. могат да бъдат открити по външни признаци. 
Например: появяват се пропуски в шевовете; горната нишка започва да се 
преплита отдолу; ШМ започва да „издава“ нетипичен шум по време на работа; 
тъканите започват да се движат лошо или иглата често се чупи и т.н.  
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За да се улесни намирането на проблема, за нарушената нормална 
работа, е представен преглед на основните неизправности и възможните 
причини за тяхното възникване. Преди да се пристъпи към търсене на повреди 
в ШМ или оверлога, трябва да се установи, че този модел се използва в 
съответствие с техническите характеристики, в това число да се изключи 
използването на материали, тъкани, конци, игли, които не са посочени в 
паспорта или инструкциите на производителя.  

 
ЦЕЛ 
Да се анализират и класифицират често срещаните повреди и 

неизправности на ШМ, водещи до занижаване качеството на изделията. Да се 
установят възможните причини за тях, с което да бъде подпомогнато тяхното 
лесно и бързо откриване и премахване. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Проблемите, които възникват в процеса на шиене са много и най-

различни. Всички те влияят негативно на качеството на шева и на изделието. 
Изследването и анализа им даде възможност да бъдат класифицирани в 
четири групи, според въздействията, които оказват: 

1. Нарушения в целостта на шева:  
o липсващ бод (прескачане);  
o скъсване на горния конец;  
o скъсване на долния конец. 
2. Некачествена линия на шева:  
o изместване на бримките спрямо съединяваните материали; 
o нестабилен шев (набран конец); 
o странично изместване на шева („рибена кост“); 
o некачествено затягане на конците в шева; 
o образуване на дупки по детайлите; 
o замърсен шев.   

3. Нарушения в движението на съединяваните материали:  
o нестабилна дължина на бодовете;  
o деформиране (набиране) на материала;  
o нараняване или разкъсване на детайлите. 

4. Повреди в звената и механизмите на ШМ:  
o счупване на иглата;  
o некачествено обрязване на края на тъканта (при оверлог);  
o тежък ход на машината;  
o увеличен шум;  
o „заклинване“; 
o повреди в задвижването и др. 

Всички те се пораждат от различни причини, основните от които са 
систематизирани и представени по-долу. 

Пропуснати бодове в шева. За образуване на машинния бод при 
движение на иглата нагоре се 
формира примка, която рогчето на 
грайфера (или плетача) захваща и 
прехвърля през себе си. Горният 
конец обхожда грайфера и се 
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преплита с долния, за да образуват бримка. При издърпване на излишния 
конец от конецоопъвача, тя се затяга и се формира бод. Последователно 
подредените бодове образуват бодовия ред (шева). Ако рогчето на грайфера 
не закачи примката, образувана от игления конец, се получава пропускане на 
бодове. Причините могат да бъдат:  

� голяма хлабина между рогчето на грайфера (плетача) и изреза на иглата; 
� иглата не е поставена до упор или е в неправилно положение (поставя 

се с изреза към рогчето или плетача); 
� положението на иглата е по-високо спрямо рогчето;  
� недостатъчен натиск върху тъканите от притискащото краче /ПК/ към 

иглената плочка /ИП/;  
� неподходяща игла за съответната марка машина;  
� неподходяща игла, спрямо дебелината (линейната плътност) на конеца 

и съединяваните материали;  
� некачествен конец;  
� липсваща или повредена амортисьорна пружина на дисковата спирачка;  
� износено, затъпено или изкривено рогче (плетач); 
� разхлабена връзка в иглодържача; 
� некачествена игла – изкривена или със затъпено острие; 
� разбит отвор на ИП;  
� износване и поява на хлабини в подвижните части.    
Скъсване на горния конец. Конецът преминава през редица отвори и 

водачи докато стигне до ухото на иглата, в което е вдянат. Причини за 
късането:  

� неправилното му вдяване (следва да се проследи по целия си път до 
иглата); 

� голяма сила на опън;  
� неправилен монтаж на конецоопъвача след демонтаж; 
� лошо състояние на нишководачите или липса на някои от тях;  
� некачествен конец;  
� неправилен избор на сука на конеца;  
� линейната плътност на конеца не съответства на номера на иглата; 
� отслабена пружина на дисковата спирачка; 
� неравности, грапавини и наранявания по пътя, по който преминава 

конецът;  
� иглата е поставена неправилно спрямо грайфера (плетача); 
� неравномерно подаване на материала от оператора.   
Скъсване на долния конец. Той започва своя път от калерчето, преминава 

под листовата пружина на совалката и приключва в отвора на ИП. Тъй като 
влиза в съприкосновение с по-малко детайли, скъсването му е 
по-рядко. Причините могат да бъдат:  

� неподходящо калерче за ШМ; 
� плътно или неравномерно намотаване на конеца в 

калерчето; 
� неправилно поставяне на калерчето в совалката, 
� наранявания по ръбовете на калерчето или по 

повърхността на совалката; 
� некачествен конец; 
� прекалено затегната пружина на совалката. 
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Неправилно положение на бримката спрямо съединяваните материали. 
При правилно бримкообразуване 
преплитането на конците трябва да бъде по 
средата на съединяваните детайла. Когато 
процесът е нарушен от долната или от 
горната страна се виждат и двата конеца. 
Ако долният конец издърпва горния, 
образуването на бримки е върху долния 
детайл. Ако горният конец издърпва долния, 
преплитането се осъществява върху горния 
и линията на шева е отгоре. Причини: 

� неравномерно намотаване на конците; 
� лошо качество на конците; 
� по-голяма, от необходимата, сила на опън в единия от конците (към 

чиято страна е издърпването); 
� наличие на замърсяване между притискателните дискове на спирачката 

на горния конец; 
� наличие на замърсяване под листовата пружина на совалката; 
� недостатъчна сила на натиск на ПК. 
Нестабилен шев. Т. нар. „набиране“ се появява поради:  
� излишък на горния конец (набиране 

отгоре); 
� грапавини по пътя на игления конец; 
� нарушени настройки на грайферния 

механизъм; 
� неправилно поставено калерче в совалката (набиране отдолу); 
� силно разхлабена или повредена листова пружина на совалката; 
� наранена или грапава долна повърхност на ПК. 
Странично изместване на шева. Т. нар. „рибена кост“ се получава при 

странично изместване на бодовете. Предизвиква се от:  
� неправилно положение на ПК по отношение на зъбния гребен /ЗГ/; 
� напречно наклоняване на иглата, поради разхлабване или износване в 

механизма за задвижването ѝ; 
� разхлабване или износване на звената на механизма за 

транспортиране; 
� разхлабване или износване на механизма на ПК. 
Некачествено затягане на конците в шева. Възможно е образуването на 

бримките да се извърши между детайлите и въпреки това качеството да не е 
добро. При хлабав шев конците се преплитат на правилното място, но 
материалите се раздалечават един от друг. Затегнатия шев лесно може да 
бъде прекъснат чрез разтягане по линията му. Причини за некачественото 
затягане на конците в шева са: 

� недостатъчно опъване и на двата конеца; 
� прекалено голяма сила на опън и на двата конеца. 
Образуване на отвори по детайлите. Причини:  
� прекалено дебела игла спрямо плата; 
� затъпено острие на иглата; 
� неподходящ избор на материала на иглата (загряване 

при съединяване на изкуствени материали). 
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Замърсен шев. Този проблем е особено забележим при светли и леки 
тъкани. Причина: 

� недобра поддръжка на машината. 
Нестабилна дължина на бодовете. Нарушената равномерност на 

бодовете се причинява от: 
� дефекти на ЗГ (счупени, замърсени или затъпени зъби); 
� неправилен избор на ЗГ; 
� неправилно регулиране на височината на издигане на ЗГ; 
� неправилно положение на ЗГ спрямо прорезите на ИП;  
� нарушена работа на транспортния механизъм поради разхлабване или 

износване на връзките; 
� неправилно регулиране на натиска на ПК; 
� дефекти по долната повърхност на ПК (грапавини, изкривявания); 
� неправилно подбрано ПК по отношение на ЗГ; 
� разхлабване или износване на подвижните части на възела на ПК; 
� неправилна работа на оператора (въздействие върху материала с 

ръка); 
Деформиране на материала. Причини: 
� недобре регулирано придвижване на материала; 
� неправилно регулиране на натиска на ПК. 
Нараняване или разкъсване на детайлите. 

Причини: 
� неподходящо избран ЗГ; 
� недобре регулирано издигане на ЗГ 

(издигането не е хоризонтално); 
� по-голям от необходимия натиск на ПК; 
� наранена ИП. 

 
Проблемите свързани с повреди в звената и механизмите на ШМ са много. 

Разгледани са някои от тях, които са най-чести и имат съществено влияние 
върху качеството на изделието.  

Счупване на иглата. Причини: 
� неумела работа на оператора; 
� иглата не е поставена до упор; 
� иглата е поставена неправилно спрямо 

грайфера (изрезът не е към рогчето) или плетача; 
� деформирана игла; 
� прекалено голяма сила на опън на горния конец;   
� номера на иглата не съответства на линейната 

плътност на конеца и дебелината на съединяваните 
материали; 

� иглата не се движи в центъра на отвора ИП; 
� недобро закрепване на ПК; 
� изместени във вертикална или хоризонтална посока игловодач или 

иглодържач; 
� неправилно поставена совалка; 
� липса на синхрон в движението на иглата и механизма за 

транспортиране; 
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Некачествено обрязване на края на тъканта. Основна причина: 
� затъпен нож на оверлога. 
Тежък ход на машината. Причини: 
� непочистена от конци и мъх ШМ; 
� прекалено опънат ремък; 
� недобро смазване. 
Увеличен шум. Причини: 
� затъпен нож на оверлога; 
� затъпено острие на иглата; 
� износване на връзките на механизмите. 
„Заклинване“. Блокирането на отделни звена или механизми на ШМ се 

причинява основно от: 
� недобра поддръжка и смазване; 
� използване на неподходящо масло. 
 
ШМ е сложна система, изградена от няколко основни механизма. За 

правилната ѝ работа е необходим добър синхрон между тях, както и редовна и 
правилна профилактика и поддръжка. Всяко отклонение от нормалния режим 
на работа на звената и механизмите може да доведе до влошаване качеството 
на изработваните детайли. Своевременното откриване и отстраняване на 
нередностите би дало възможност да се намалят престоите и да се повиши 
производителността на ШМ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изследването е насочено към неизправностите в работата на ШМ, които 

влияят на качеството на бодовия ред и на шевните изделия. Най-често 
срещаните повреди, проблеми и причините за тях са систематизирани и 
представени по групи за по-лесното им и бързо изучаване, идентифициране и 
елиминиране.  
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SPECIFICS OF SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES AT RISK 
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Abstract: The issue of social work for children and families at risk is gaining 
momentum. In view of deepening social problems, such as social exclusion and 
socially unacceptable behavior, it is necessary to regulate the specifics of work in 
children and families at risk. It is against the background of these important 
problematic areas in the context of risk that the specificity of the importance of social 
work, assisting the inclusion of the personality to the microcosm in the micro and 
macro environment, is based on the assistance of the individual both in the children's 
face and in the scope of the family as an institution. In relation to the interactions in 
society, the problems of children and families in the social environment stand out, 
where the specific nature of the social pedagogue is highlighted. The specificity of 
the problem in defining the parameters of the problems and their place of discussion 
with regard to "children and families at risk". These definitions have their 
characteristic specificity of problematic character. In this case, they predetermine the 
comparison and highlighting of the criteria in the configuration of an existing 
phenomenon, namely the risk and perspectives of the individual in terms of the 
increasing states of stress, anxiety and depressive states of the personality. Because 
of the lack of empathy in the relationship between people, the risk episodes increase 
and the process of preventive social activity is hampered. 

Key words: micro and macro environment of interaction within the scope of 
social work in children and families at risk on the basis of assisting the individual in 
the process of preventive social activity, the role of the social worker in the preventive 
purposeful activity, the classification of the stages of social diagnostics in children 
and families in risk. 

 
СПЕСИФИКА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК 

 
докторант Весела Иванова Божкова 

ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград, e-mail: vesela_bojkova@abv.bg 
 
Резюме: Въпросът за социалната работа при деца и семейства в риск 

придобива все по-голяма актуалност. Впредвид задълбочаващите се 
социални проблеми, като социална изолация и социално неприемливо 
поведение е необходимо да бъде регламентирана спецификата на работата 
при деца и семейства в риск. Именно на фона на тези значими 
проблематични области в контекста на риска на преден план излиза 
спецификата на значимостта от социалната работа, подпомагаща 
приобщаването на личността към социума в микро и макро средата на 
базата на подпомагането на индивида както в лицето на децата, така и в 
обсега на семейството, като институция. По отношение и на 
интеракциите в обществото се открояват проблемите на децата и 
семействата в социалната среда, при което на преден план излиза 
специфичността на погледа на социалният педагог. Спецификата на 
проблематиката при очертаването на параметрите на проблемите и 
дискусионното им място, по отношение на „деца и семейства в риск”. Тези 
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дефиниции имат своята специфика на заряд с проблематичен характер. В 
случая предопределят съпоставяне и открояване на критерии в 
конфигурацията на едно съществуващо явление, именно рискът, както и 
перспективите пред индивида, по отношение на увеличаващите се 
състояния на стрес, тревожност и депресивни състояния на личността. 
Поради липсата на емпатия във взаимоотношенията между хората се 
увеличават епапите на риск и се затруднява процеса на превантивната 
социална дейност. 

Ключови думи: микро и макро средата на взаимодействие в обсега на 
социалната работа при деца и семейства в риск на базата на 
подпомагането на индивида в процеса на превантивната социална дейност, 
ролята на социалният ръботник в превантивната целенасочена дейност, 
класификацията етапите на на социалната диагностика при деца и 
семейства в риск. 
 

Увод 
Спецификата на социалната работа се нуждае от правилната диагностика, 

насочваща към организация и оптимизиране на психическия и физическия 
потенциал на детето и семейството за преодоляване на житейските 
затруднения с помощта на спецификата на работата в лицето на социалният 
педагог, като подкрепящата страна, стимулираща и коригираща процесите на 
развитие и премахване на рисковите фактори. (Борисова Виолета, 2009:46) 

Спецификата на проблемните области при израстването и формирането 
на децата в обсега на риск се поставят въпроси за намиране на отговори и 
решения, както и индикирането на алтернативни варианти на подкрепа, които 
са съпроводени от модели на комуникация, когато при общуването си с детето 
се изгубва ценностния ориентир на преодоляването на проблематичните 
ситуации.(Вълчев Никола, 2005: 98) 

Същността на социалната работа е изключително сложна по отношение 
на съдържателната и променливост в аспекта на специфични характеристики 
на социалната проблематика на децата и семействата в риск и от проявата и 
във визията на дейност, интегрираща други дейности. Развитието на 
разбирането за същността на социалната работа с деца и семейства в риск се 
доразвива и до днес и модерното схващане за нея е един от основните 
механизми за спазването на хуманните човешки права т. е. права, които по 
една или друга причина не са възможни за съблюдаване и осъществяване, 
защото социалната работа се явява в огледа на медиаторен процес. При което 
по отношение на индивидуалното и общественото се постига хармонизиране, 
чрез значимостта на взаимните потребности и себереализацията на индивида в 
аспекта на личностно-ситуационното специфично социално интегриране на 
базата на взаимодействие. Замисълът на социалната работа при деца и 
семейства в риск е в следствие от специфичността и проблематичността на 
самата дейност, при което се разграничават две големи субгрупи, именно по 
отношение на здравния и социалния риск, защото социалната работа се 
диференцира от два аспекта на нередностите, а именно увреждания, които са 
първични и от вторичните предпоставки, като отклонения в социалното и 
психичното развитие, превантивна целенасочена дейност, намирането мястото 
на медико-педагогическите взаимодействия, така и в рехабилитацията и 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

33 

професионално-социалната интеграция на лицата в риск. (Петрова Нели, 
2001:12,13) 

Спецификата на социалната работа с деца и семейства в риск, като 
дейност на професионално равнище започва в средата на XX век, като 
необходимост за изследване на динамиката на семейните взаимоотношения в 
контекста на интензивната и целенасочена подкрепа за преодоляване на 
затрудненията на семейната общност в рамките на която и децата са в риск. 
Адекватната интервенция, подпомага социалният педагог да разграничи в каква 
ситуация се намира детето в семейната общност и съответно ролята 
участниците в него за навременна професионална превантивна реакция. Доста 
автори проучват и анализират сложните отношения между членовете в 
семейството и като основа на различни концептуални отношения на различни 
семейни терапевти, като: Салвадор Минухин, Грегор Бейтстон, Натан Акерман, 
Джон Хейли, Мери Ричмонд, Ричард Шварц и др. Специалистите, прилагащи 
първи семейните терапевтични подходи са имена, като: Лоурънс Шулман, 
Вирджиния Сатир, Рей Бърдхил, Лин Хофман, Форма Уоуш, Гари Епонт, Луис 
Брейверман и др. (Георгиева Вяра, 2003:298) 

Основна част 
Спецификата на социалната работа с деца и семейства в риск, като 

дейност на професионално равнище започва в средата на XX век, като 
необходимост за изследване на динамиката на семейните взаимоотношения в 
контекста на интензивната и целенасочена подкрепа за преодоляване на 
затрудненията на семейната общност в рамките на която и децата са в риск. 
Адекватната интервенция, подпомага социалният педагог да разграничи в каква 
ситуация се намира детето в семейната общност и съответно ролята 
участниците в него за навременна професионална превантивна реакция. Доста 
автори проучват и анализират сложните отношения между членовете в 
семейството и като основа на различни концептуални отношения на различни 
семейни терапевти, като: Салвадор Минухин, Грегор Бейтстон, Натан Акерман, 
Джон Хейли, Мери Ричмонд, Ричард Шварц и др. Специалистите, прилагащи 
първи семейните терапевтични подходи са имена, като: Лоурънс Шулман, 
Вирджиния Сатир, Рей Бърдхил, Лин Хофман, Форма Уоуш, Гари Епонт, Луис 
Брейверман и др. Процесът на социалната работа със семейства е сложен, 
дори може да се погледне като разновидност на груповата социална работа т.е. 
работи се с идентични субекти, обаче в различна процесуална и съдържателна 
динамика т. е. със семейството като цяло, но и с всеки негов член поотделно и 
в обзора на една и съща интеракция. Социалният педагог чрез поставянето на 
семейството в нови ситуации и среди, създава друга динамична ситуация за 
преодоляване на рисковите фактори. (Златкова Виолета, 2009:7) 

За целта се отчитат всички взаимоотношения в семейната общност, а 
именно между възрастните, между възрастните и детето и децата с познати и 
близки, имащи отношение и живеещи със семейството и пр. Социалният 
работник акцентира върху личностните ресурси на членовете на семейството в 
стремежа към мобилизирането им чрез което да се преодолеят кризите и 
трудностите в обсега им на временни и преодолими явления в житейския път 
на рисковото семейство. Спецификата на работата на социалният педагог се 
реализира в следните направления: 

� специфика на социална подкрепа за подпомагане на семействата и 
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децата в риск чрез консултация и информиране на правата за 
получаване на различни помощи и повишаване на доходите и 
възможността в този процес да участват, намиране на работа, както и 
курсове за преквалификация и пр.; 

� съпътстване за правилното оползотворяване на родителските 
отговорности т. е. превантивна дейност в обсега на подкрепа на майки, 
отглеждащи сами децата си, насочване към сполучливо 
взаимодействие в посока семейните интеракции, подкрепа на техните 
деца в риск, например при невъзможност да общуват по между си, което 
би могло и да е в последствие от възрастовите специфични 
характеристики и т. н.; 

� социална подкрепа за съхранение на семейните членове, разрешаване 
на конфигуративни конфликтни семейни интеракции, поставящи ядрото 
на семейството в риск; 

� социалната работа е в един етап с всички членове на семейството, 
което ще значи и децата в риск, както и позитивен подход към 
различните проблемни ситуации; 

� тази специфична социална дейност може да бъде под формата на 
институционална грижа, информационно обучение, консултативна 
възможна грижа, съдебна намеса, ако се налага, консултация с 
психолог и пр.; 

� етапите и подходът на работа се обвързват с идентифицирането на 
проблематиката и методите за въздействие върху нея, разбира се 
процесът е съпътстван от формиране на типа правилни човешки връзки 
на общуване и статуса на детето в риск в тяхната практическа 
целенасоченост в контекста на изготвяне на програма за работа, 
съответно програмата е базирана на проучвания на нагласите, 
очакванията, необходимите на първа ръка жизненоважни потребности; 

� с детето и родителите в риск се обсъждат интересите, очакванията за 
изхода от проблемната ситуация и пр., както и режимът на протичане на 
деня в аспекта на неговата пълноценност; 

� всичко старателно се архивира в карта на взаимоотношенията в 
процеса на превантивната социална дейностна тематика реализирана и 
внедрена на практика, както и оценката от нейното въздействие; 

� картата е възможно да включва и взаимоотношения с близки роднини, 
жилищна ситуация, религия, етническа принадлежност и пр., както и 
задължителното описание на здравословното състояние на всеки член 
на семейството в риск; 

� за положителен изход от интервенцията се отчитат личностните 
дефицити на субектите под опеката на социалната дейност; 

� социалните педагози насърчават обектите в риск с различни способи, а 
именно не се страхувай, изживей емоциите си и ги сподели, ще работим 
за реинтеграцията и на ценностите и др.; 

� социалният работник е важно в процеса на спецификата на дейността 
си да отговаря на емоциите и чувствителността на двете засегнати 
страни за правилната интервенция на проблемната ситуация и лицата в 
риск да преразгледат обвиненията и конфронтациите, преосмисляйки 
ролята на всички във възникналият проблем; 
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� успехът в процеса на преодоляването на проблема зависи от това 
социалният работник да съумее с всеки отделен член да се разбере и 
със семейството и детето, като едно цяло; 

� социалният работник трябва да може да овладява собствените си 
емоции за да може консултацията му да бъде на ниво, може да 
използва преживяванията си за по-добро осъществяване на 
професионалните си задачи, разбира се уменията на социалният 
работник да разбере динамиката на семейните интеракции са от 
значение на премахването на рисковите фактори, като нещо 
преодолимо. (Кузманова Розалия, 2013) 

За да бъде работата на един социален педагог всеобхватна по отношение 
на деца и семейства в риск е нужно да бъде изяснена спецификата на работата 
му: 

Първо, по отношение на професионалната му култура, която е в единно 
цяло с духовните и материалните ценностни ориентири, както и способите, 
методите и формите при реализацията в и чрез труда, проектиран в 
професионалната му дейност. Професионалната култура, може да се погледне 
като усвоена във всекидневното проявление на работата му отразяваща 
подходи обвързани с постиженията на научната мисъл в интерес на 
навременната социална превенция на деца и семейства в риск. 

Второ, този тип култура може да се погледне от две гледни точки, а 
именно от консервативна, обвързана с миналото, явяваща се като интегрален 
елемент на културата, запазващ спецификата на професията чрез 
транслацията на ценностните ориентири за правилна комуникация и другата 
гледна точка т. е. творческата – създаваща нови ценности с поглед към 
бъдещето. Разбира се тези две тенденции влияят върху реализирането на 
професията на социалният педагог от друга страна обуславят и до някъде 
културният поглед на социалната педагогика, като научна визия.  

Трето, особеностите в спецификата на социалната сфера, като работно 
поле т. е. съвместни подпомагащи социални дейности с хора от различно 
културно равнище, физически възможности, етнически и расов произход и пр. 
Характера на нивото на усвоената практическа социална дейност в подхода за 
работа с деца и семейства в риск. (Борисова Виолета, 2009). 

Четвърто, разделянето на културата на социалният работник на 
вътрешнаи външна, съответни към вътрешните компоненти се приобщава 
нивото на уменията и познанията, съобразно отражението на поведението при 
различни работни ситуации, както и формулирането на идеите и мотивите за 
проявления в аспекта на изход от проблематичната област на рисковия субект 
и разбира се личностните характеристики на специалиста – недостатъци, 
достойнства, формирането на сензорното отношение към личността със 
социални проблеми в аспекта на емоционалната му интелигентност и 
външните компоненти – външни достойнства и недостатъци на социалният 
педагог (маниери, навици, визия и пр.), специфичната социално педагогическа 
работа (поведение и въздействие върху обекта, действия превантивни и пр.), 
равнище на владеене на педагогическите технологии, особеностите на 
взаимодействието с другите специалисти и институции и нравствената му 
позиция към проблематиката. 

Пето, влиянието на културата на социалният педагог, съобразно 
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отразяващите се фактори на характеристиките му обвързани с качеството на 
висшето образование, което е завършил, професионалното изграждане в 
контекста на особеностите на професията, влиянието на престижността на 
професията в обществото, мотивацията на личността, вниманието и 
отношението на обществото към професията като цяло, зачитането на 
професионалната етичност. Равнището на развитие на задълбочеността на 
познанията в областта на работа, отношението на социалният работник към 
детето и семейството в риск в аспекта на правилните взаимоотношения, 
защитата на интересите на личността, само в хумана и правилна посока, 
реална оценка на случващото се в проблематичните области, спазване на 
конфиденциалният характер на получената информация необходима в процеса 
на работата, моралните му отговорности към обществото, като цяло.  

Шесто, колегиалната отговорност и моралното отношение към детето и 
семейството му по отношение на зачитането на личното достойнство, спазване 
на личностните права, недопускане на дискриминация, обмен на информация 
и ресурси, утвърждаване на авторитета, като се въздържа от постъпки 
накърняващи достойнството на тази професия, подобряване на 
сътрудничеството между организациите за подпомагане, имащи отношение 
имащи отношение за благополучието на децата и семействата в риск, 
повишаване на значимостта за обществото към правата на децата и 
семействата в риск, издигане престижа на институцията за социална работа. 

Седмо, предоставяне на качествени социално-педагогически услуги, 
зачитане правата на децата, коректно спазване на професионалните си 
задължения, зачитане на принципите на работа, повишаване на 
квалификацията, увеличаване на ефективността на работата, добросъвестно и 
отговорно изпълнение на работата, специфичността на работата се извършва в 
осъществяването на проекцията на множеството изисквания към 
професионалните му качества и способностите му да внедри в практическата 
си дейност интегративни познания в аспекта на учене през целият живот. 
Спецификата на разпределение на социалните проекти на деца и семейства в 
риск има следният набор от критерии: според дейностите и обекта -
едноаспектен и комплексен; в контекста на иновационността т. е. комбиниран и 
радикален за усъвършенстване; според представянето, именно план, прогноза, 
методика, описание. (Петкова Искра, 2013:234) 

Заключение 
Умението за социална диагностика по отношение на деца и семейства в 

риск в дейноста на социалният педагог се индикира в процедура, при която се 
разпознава и определя обекта на социалното изследване и състоянието му, с 
цел корекционно въздействие над него в процеса на работна дейност по 
отношение на следните компоненти: основното и предназначение е 
подвеждане на събитията и нещата от социалната реалност в определен клас 
на изследване; в репертоара и присъстват типологизации на признаци и 
явления в последователност; като процедура на конкретизирани социални 
знания, които са научни; диагностиката трябва да е квалифицирана, за да 
изпълни прогностичната си функция; при определяне на диагностиката има 
степен на коренни връзки на социалната реалност със субективните и оценки. 
Класификацията на социалната диагностика при деца и семейства в риск се 
извършва по съответните базисни критерии: според спецификата на 
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характерността на обекта има структурна, времева, генетична, пространствена, 
функционална, атрибутивна; според типа обект има професионална, 
психическа, социална, техническа; според концептуалния подход има 
ценностна, девиантна, проблемна, системна, идеална; според предмета има на 
състоянието, ситуацията, проблемите, процесите; според подхода към нормите 
и формите има проблемно-ситуационна и нормативна; според формализацията 
на процедурата, съществува неформализирана и формализирана.  

Социалната диагностика и социалната работапри деца и семейства в 
риск 

Същността на оценката на социалната работа е в определянето на 
групите на нуждаещите се и условията на живот на обектите на социалната 
помощ. Типологията на психосоциалните потребности, предоставя възможност 
на социалния педагог да открие същината на проблема и да определи 
стратегия за действие, при което се отчита тази квалификация на подобен род 
проблематика:липса на знания и опит, недостатъци в личностната система, 
недостиг на материално субсидиране; психически заболявания и деформации; 
несъответствие между очакванията на обекта на социалната превенция в риск 
и на други хора, както и противоречивост на статусни роли. Процедурата по 
социалната диагностика приема в анализа на работа следното: анализ на 
личността, семейството и социалното обкръжение, междуличностните 
отношения и характеризиращите фактори при деца и семейства в риск. 
Източниците на информация за социалната диагностика са: практически 
модели, измерителни методики, норми на поведение и обясненията на 
проблематичните ситуации, които са алтернативни. Прогнозирането е свързано 
с процесите в социалната сфера и за да се повиши ефективността им е важно 
да се погледнат в два аспекта, а именно развитие на социалната система, 
конкретна прогноза и социална дейност. (Радев Начко, 2005: 60,88) 
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Резюме 
Глобализацията и развитието на консуматорски общества, промените 

в климата, намаляване биоразнообразието( поради изчезване на видове), 
нарушаване равновесието в природата доведоха до развитие на нова 
философия при отношението човек – общество – природа. Основната 
парадигма на нашето консуматорско ежедневие поражда все по-сложни за 
решаване екологични проблеми, най-вече при взаимодействието ни със 
заобикалящия свят.  

Това на свой ред детерминира изграждане на стабилна връзка между 
подрастващите и заобикалящата ги действителност, където те могат да 
проявяват и усвояват съответни екологични компетентности „към своето 
вътрешно пространство (телесно и духовно), към своята непосредствено 
заобикаляща среда – природна, жилищна, социална, към природата като към 
среда на обитание на всички живи същества” (По Е. Янакиева).  

Статията разглежда художествената литература като 
комплиментарно средство за задълбочаване екологическата 
компетентност на децата в предучилищна възраст. Обосновава се 
хипотезата, че художествените творби спомагат подрастващите да 
придобият достъпни представи за заобикалящия свят, за сложните 
взаимовръзки в него, за основните екологически понятия (адаптация, 
равновесие, хранителна верига, заобикаляща среда). 

Направен е методически анализ на взаимовръзката „възприемане на 
художествени произведения – задълбочаване екологическата 
компетентност на подрастващите”. 

В статията е разкрит и обоснован педагогическият потенциал на 
художествените творби като резултативно средство за повишаване 
екологическата компетентност на децата в предучилищна възраст. 

В следствие на установената липса на теоретични и методически 
препоръки за задълбочаване екологическата компетентност на децата 
посредством възприемане на художествени произведения се предлагат 
препоръки за установяване и резултатно прилагане на взаимовръзката 
„задълбочаване екологическата компетентност – възприемане на 
художествени произведения”. 

 
Ключови думи: екопедагогика, екологическа компетентност, 

художествена литература.  
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Summary 
Globalization and the development of consumer societies, climate change, 

biodiversity loss (due to the extinction of species), and the disturbance of the balance 
in nature have led to the development of a new philosophy in the relationship man - 
society - nature. The main paradigm of our everyday life is creating increasingly 
complex environmental issues, mostly with regard to our interaction with the 
surrounding world. This, on the other hand, determines an establishment of a stable 
relationship between children and their surrounding reality, where they can express 
and master environmental competence "toward [their] inner space (physical and 
spiritual); toward [their] immediate surroundings - natural, residential, social; toward 
nature as the habitat of all living creatures" (E. Yanakieva).  

This article examines fiction as a complementary tool for deepening the 
environmental competence of pre-school children. It is based on the hypothesis that 
works of fiction help children acquire accessible notions about the surrounding world, 
its complex interrelations, and basic environmental concepts (adaptation, equilibrium, 
food chain, environment). 

We carry out a methodological analysis of the interrelation "comprehension of 
works of fiction - deepening of the environmental competence of children." 

The article reveals and justifies the pedagogical potential of works of fiction as 
effective means of enhancing the environmental competence of children at pre-
school age. 

As a result of the established lack of theoretical and methodological 
recommendations for enhancing the environmental competence of children through 
the comprehension of works of fiction, we propose recommendations for the 
establishment and effective implementation of the interrelation "deepening of the 
environmental competence - comprehension of works of fiction". 

Keywords: eco-pedagogy, environmental competence, fiction.  

 
 

ХХІ век – време на непрестанно развиващи се технологии, на бързо 
хранене и бързо четене, на урбанизация, „откъсваща човека от природата” [23]; 
време на нови стремежи, нови приоритети не само в човешкото общуване, но и 
във взаимоотношенията ни със заобикалящата действителност. Децата на ХХІ 
век, нашите деца, растат във време, в което проблемът между човека и 
заобикалящия свят стремглаво расте поради все по-ярко проявяващия се 
конфликт между човека и природата, поради нарушеното равновесие, породено 
от антагонизма в отношенията „човек – общество – природа”. В съвременните 
условия, които се характеризират с коренно изменение на човешкото битие, е 
не само необходимо, но е наложително, да се създават и задълбочават мотиви 
за екологосъобразни действия у подрастващите още от предучилищна възраст. 
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Това детерминира изграждането на стабилна връзка между отделното дете и 
заобикалящата го действителност, където то може да проявява и усвоява 
съответни екологични компетентности „към своето вътрешно пространство 
(телесно и духовно), към своята непосредствено заобикаляща среда – 
природна, жилищна, социална, към природата като към среда на обитание на 
всички живи същества” [23].  

Днес педагогическата наука е изправена пред нелеката, но значително 
необходима задача, да „търси нови пътища за изграждане на отношенията на 
човека с неговата заобикаляща среда и да ги въвежда в педагогическа 
реалност преди още да са настъпили съответните изменения в 
обществото” [23]. Именно това детерминира не само създаване, но и 
задълбочаване екологическата компетентност на децата още в предучилищна 
възраст. 

Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата отдавна 
привлича вниманието и интереса на редица учени – както български, така и 
чуждестранни. Погледът назад в историята доказва, че екологическата 
компетентност е не само условие за всестранното развитието на детето в 
съвременната система на възпитание, но и обект на проучване от 
педагогическата и психологическата наука. Това е отразено в трудовете и на 
чуждестранни (Л.С. Виготски, Л. Н. Толстой, А. Запрожец, А. Усова, 
Н. Сакулина, Н. Поддяков, М. Горки, У. Бронфенбреннер), и на български 
автори (Н. Живков, Др. Цанков, Г. Пирьов, Е. Петрова, Сн. Македонска, ,Ст. 
Алексиева, Ц. Шейтанова, Е. Русинова, Д. Гюров, М. Терзиева, Е. Янакиева). 

В предучилищната педагогика липсва ясно дефинирано определение за 
понятието „компетентност”. Екологическата компетентност също не се тълкува 
еднозначно.  

Понятието „компетентност” е популяризирано от Дейвид Макклелънд 
(“Testing for competency rather than intelligence”, American Psychologist, 28, 1973). 
Авторът използва терминът „компетентност”, за да замени термина „умение”, 
което е твърде тясно, едностранно и ограничаващо. В предучилищната 
педагогика понятието „компетентност” най-често се използва като съвкупност от 
знания, умения, нагласи и поведения за постигане на резултати при 
изпълнението на конкретна задача или при цялостното поведение на детето.  

Придържайки се към схващанията за компетентността, обосновани от 
Дейвид Макклелън, считаме, че понятието „компетентност” в предучилищната 
педагогика представлява способността на детето самостоятелно да съчетава и 
интегрира в поведението си елементи на знанията, уменията и опита, който 
притежава. 

В близкото минало екологичеката компетентност акцентира върху 
грижовното отношение към предмети и обекти от заобикалящия детето свят. 
Тук се надценява зависимостта на природата от човека и неговата субективна 
роля като фактор за живота. Не са изяснени мотивите, които подпомагат детето 
да осъзнае значимостта на конкнретни начини на поведение и взаимодействие 
на човека с заобикалящия го свят. 

Автори като М. Арндт, З. Костова, Д. Цихи отъждествяват екологическата 
компетентност с формирането на правилно отношение към икономическите, 
социалните и здравни аспекти на екологичните проблеми. Приема се, че 
екологическата компетентност е равностойна на останалите фактори за 
възпитание на всестранно развитата личност. 
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Постепенно, с акцентиране върху структурните ядра на детската личност 

(Н. Поддяков, 1985), и промяна възгледите за водещите функции на една 
единствена дейност за личностно развитие (А. Петровски, 1989) се търси 
хармонично тълкуване на екологическата компетентност като осмисляне на 
многостранната дейност за природоопазването, съхраняването и 
възстановяването на природните богатства.  

С. Николаева свързва понятието „екологическа компетентност” с 
положително емоционално-познавателно и оценъчно отношение към природни 
обекти. Тя акцентира върху становището, че задълбочаването екологическата 
компетентност в предучилищна възраст не е отделен раздел на възпитателна 
работа в детската градина, а се осъществява в рамките на всеки отделен 
момент от режима на работа.  

В научите трудове на редица автори (Л. Н. Толстой, М. Горки, 
У. Бронфенбреннер, Др. Цанков, Н. Живков, Е. Петрова, Ж. Атанасов, 
Ц. Шейтанова) екологическата компетентност се тълкува като особена 
организация на предметно-специфичните знания, позволяваща вземане на 
ефективни решения, реално и целесъобразно използване на знанията при 
решаване на проблеми, т.е. включване на знанията в жизнената практика. 

В други научни източници (А. Усова, Сн. Македнонска, Ст. Алексиева, 
Д. Гюров) екологическата компетентност се отъждествява с екологичната 
култура на личността, в която освен знания се включват позитивно отношение 
към екологични проблеми и „умения за осъществяването на екологосъобразна 
практико-проложна дейност, в резултат на която се осигурява устойчиво 
развитие на обществото” [1]. 

В контекста на съвременния подход към възпитанието и образованието на 
личността, според принципите на хуманизма, екологическата компетентност се 
тълкува като усвояване на основни знания, умения, нагласи и поведения от 
подрастващите с цел екологосъобразен начин на живот. Съвременните 
тенденции на ориентирането на детето в действителността изискват 
осъзнаването на понятието „екологическа компетентност” като комплекс от 
„познавателни, социални и емоционално-волеви умения и способности за 
възприемане на природата като „ценност на живота” [6].  

Екологическата компетентност е „функция на представите, 
интелектуалните и практическите умения и сръчностите и се отразява в това 
как детето организира своите взаимовръзки с природната среда, какви 
екологосъобразни промени (колкото и малки да са те) произтичат в резултат на 
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тези взаимовръзки, и в умението на детето адекватно да ги възприема и 
отчита“ [23]. Екологическата компетентност изисква детето да има знания не за 
общото и глобалното, а за частното, за това, с което има пряк контакт и 
взаимоотношение, с това, с което взаимодейства ежедневно. В този смисъл 
педагогическото влияние се насочва не към „субективния свят” на детето, а към 
тези обективни отношения, които изменяйки се изменят личността на 
подрастващите („интелектуално, емоционално, мотивационно”) [23]. 

Приемаме тези определения за екологическа компетентност, които 
разглеждат във взаимна връзка „екологическа компетентност – 
екологосъобразен подход към действителността”, т.е.: екологическата 
компетентност включва следните компоненти: 

� овладяване на конкретни представи относно заобикалящия свят и 
сложните взаимовръзки в него, основните екологически понятия 
(адаптация, равновесие, хранителна верига, заобикаляща среда); 

� прогнозиране на събитията (базирано на жизнения и възрастов опит на 
детето), което от своя страна влияе върху мотивите за овладяване на 
екологосъобразни знания, които са приложими както в педагогическите 
ситуации, така и в свободното време(най-вече в играта); 

� формиране на такова екологосъобразно отношение, при което 
доминираща е ролята на субектното отношение на детето към „себе си 
(към своята биосистемност, личностност и социалност), към своята 
заобикаляща среда и природата” [23]. 

 
Предучилищната възраст е такъв възрастов период, когато активно се 

формират основите на светогледа на детето. Това е смислово определяща 
възраст, полагаща „основите за учене през целия живот, осигуряваща 
физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 
емоционалното и творческото развитие на децата” [13]. Това е период с 
„изключително своеобразна психологическа характеристика, период през който 
се осигуряват предпоставките за цялостното развитие на личността, 
обуславящи се от запазване самоценността на детството” [15]. 

В предучилищна възраст подрастващите променят отношението и 
възприятията си не само към себе си, а и към околните и обкръжаващия ги 
свят. Децата придобиват знания за заобикалящата среда, за сложните 
взаимовръзки в нея, за най – общите закономерности в развитието й, за 
връзката между организъм и среда, за сезонните изменения в заобикалящата 
действителност и техните причините. Това е предпоставка имено в тази 
възраст да се създават благоприятни условия не само за формиране, но и за 
задълбочаване екологическата компетентност на децата. Ето защо е 
необходимо проблемът за взаимоотношенията между човека и природата да 
бъде не само отчетен, но и да бъде приоритетен в предучилищно възпитание. 

В съвременното ежедневие, където често се усеща антропоцентризъм, 
изразен в посланието „Човекът – господар на природата”, видимо е необходимо 
да се развива и задълбочава екологическата компетентност на подрастващите, 
още от предучилищна възраст. Това предопределя изграждането на стабилна 
връзка между отделното дете и заобикалящата го среда, където то да проявява 
и усвоява съответни екологични компетентности „към своето вътрешно 
пространство (телесно и духовно), към своята непосредствено заобикаляща 
среда – природна, жилищна, социална, към природата като към среда на 
обитание на всички живи същества” [23].  
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За формиране и резултатното развитие на екологическа компетентност в 
предучилищна възраст спомагат принципите за формиране на екологическа 
култура, обособени от Е. Янакиева: 

� принцип на непосредствения контакт с природата; 
� принцип за интеграция на естественонаучното и естетическото познание; 
� принцип за културосъобразност. 

При полагане основите на екологическата компетентност у подрастващите 
най-ефективно е да се прилага принципът на непосредствения контакт с 
природата и то във всеки удобен случай. Но „не всичко децата могат да 
възприемат непосредствено от околния живот” [10], не всяко основно 
екологическо понятие(адаптация, равновесие, хранителна верига, заобикаляща 
среда) детето може да наблюдава пряко. Много от сложните природни 
закономерности и зависимости подрастващите „опознават опосредствано, т.е. 
чрез художествената литература” [10]. В този смисъл художествената 
литература се явява „комплиментарно, т.е. поддържащо, допълнително, 
емоционално издигащо средство” [23] на основните средства за задълбочаване 
екологическата компетентност”.  

Художествените произведения, съдържащи естествено-научни знания за 
природата и зависимостите в нея, са резултативно средство за задълбочаване 
екологическата компетентност на децата от предучилищна възраст. Чрез 
своята образност и емоционална наситеност художествените образи спомагат 
подрастващите да придобият достъпни представи за заобикалящия свят, за 
сложните взаимовръзки в него, за основните екологически понятия. 

Тази идея е изказана и педагогически обоснована по забележителен начин 
от „патриарха на българската предучилищна педагогика” Никола Живков, който 
казва, че „ученето трябва да става с разкази; при всяко занимание, както 
казахме, трябва да забавляваме или по право да развеселяваме децата с 
приказки” [9]. В неговото ръководство за възпитание и обучение „Детинска 
мъдрост” красноречиво е описано как след като децата се запознаят с 
художествена творба следва беседа, която задълбочава екологическата 
компетентност на децата. Ще приведем пример с творбата „Спистовния Добре”. 
След като възпитателят запознава подрастващите с произведението задава 
следните въпроси: „С какво са облечени агнетата? Какво има овена на главата, 
та боде? Колко крака има агнето? Какво яде? Колко крака има коня? Коня има 
ли рога?” Отговорите спомагат децата да обогатят представите си за 
характерни външни белези на животински видове. Така изказаната от 
Н. Живков постановка (преди повече от век) доказва всъщност връзката между 
възприемането на художествена литература и задълбочаване екологическата 
компетентност на децата в предучилищна възраст. 

Направеният теоретичен анализ (Е. Клочкова, 1953; Сн. Македонска,1965; 
Ц. Шейтанова, 1966; Ст. Алексиева, 1972; Л. Шансирова, 1990; Е. Виноградова, 
1997; Е. Никитина, 1997; Г. Островская, 199; Й. Ковачева, 2000) позволява да се 
констатира, че предучилищната педагогика е в противоречие с нейното 
собствено твърдение, че сложните явления и закономерности следва да се 
показват пред децата чрез най-близки и разбираеми примери. Научните 
изследвания не подхождат към възприемането на литературни произведения 
като към ефективно средство за задълбочаване екологическата компетентност 
на подрастващите. А имено чрез възприемане на художествената литература 
децата изграждат конкретни знания за околната действителност, усвоят 
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разбирането, че „природата е среда на обитание на всички живи същества” [24], 
а художествените образи, изобразяващи конкретни явления и предмети от 
заобикалящия свят, подпомагат на децата да получат нови знания и 
впечатления, задълбочаващи екологическата им компетентност.  

Методическият анализ на одобрените учебни помагала за предучилищно 
възпитание и подготовка (Заповед № РД09-121/29.01.2014 г. на министъра на 
образованието и науката) доказват, че във всяка отделна програмна система 
(„Изкуства”, „Моливко”, „Моите приказни пътечки”, „Приятели”, „Ръка за ръка”) 
присъстват художествени произведения с богат тематичен, авторски и жанров 
репертоар, даващи на подрастващите естествено-научни знания за природата 
и сложните взаимовръзки в нея. Но в по – голяма част от програмните системи 
липсват методически препоръки, свързани със задълбочаване екологическата 
компетентност на децата чрез възприемане на предвидения художествен 
репертоар.  

Бихме могли да отбележим, че единствено познавателните книжки „Вики и 
Ники” са изцяло изградени върху концепцията за екологическа компетентност.  
При анализа на програмна система „Вики и Ники” е видимо, че: 

� художествените произведения, предвидени за възприемане от 
подрастващите, съдържат естествено-научни знания за природата и 
зависимостите в нея, а художествените измислици в творбите имат за 
свой първоизточник реални събития, съществуващи в природата; 

� в хронологичен план, предвидените теми и очаквани резултати в 
образователните ядра „Български език и литература” и „Околен свят” са 
синхронизирани; 

� Очакваните резултати, при възприемането на художествена литература, 
не клонят към „академизъм”, към усвояване на знания с теоретичен 
характер, напротив – предвидено е възприемането на конкретно 
художествено произведението да е обвързано с развитие на 
екологогсъобразни умения от практическо значение за децата.  

 
Анализът на програмна система „Вики и Ники” ни дава основание да 

констатираме, че художествените произведения, предвидени за възприемане, 
съдържат такива естествено – научни представи за заобикалящия свят, които 
успешно задълбочават екологическата компетентност на подрастващите в 
предучилищна възраст. 

Направения теоретичен и методически анализ дава основание да се 
констатира, че възприемането на художествени произведения, отразяващи 
естествено-научни знания за природата и зависимостите в нея, е ефективно 
комплиментарно средство за задълбочаване екологическата компетентност на 
децата от предучилищна възраст, при спазването на следните педагогически 
условия:  

� художествените творби да съдържат такива художествени измислици, 
провокиращи детето към екологосъобразни действия, приложими и в 
педагогическите ситуации, и в свободното време(най-вече в играта);  

� запознаване на децата с отделни художествени произведения, 
придружени с ярки и реалистични илюстрации, които не изместват 
текста, а го доизясняват и обогатяват екологическата компетентност на 
децата; 

� възприемане на такива художествени творби, които съдържат 
разнородни идеи, подлежащи на екологическа интерпретация, с цел 
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формиране у децата мотивация и потребност за прилагане на 
екологосъобразно поведение. 

 
Задълбочаването на екологическа компетентност, още от ранна детска 

възраст, е особено актуален проблем днес, когато честите природни бедствия и 
катаклизми ни напомнят за нарушената връзка с майката – природа. 
Възприемането на художествени произведения, съдържащи естествено-научни 
знания за природата и зависимостите в нея, може успешно да възкреси тази 
връзка и аксиологичното отношение към природата. Художествените творби са 
не само произведения на изкуството, но са и комплиментарни средства, 
спомагащи естествено-научното усвояване на заобикалящата действителност и 
сложните взаимовръзки в нея от децата.  

Липсата на еднозначност при тълкуването на понятието „екологическа 
компетентност”, отсъствието на методически препоръки в програмните системи 
за задълбочаването екологическата компетентност на подрастващите 
посредством възприемането на художествени произведения, фактът, че 
педагогическите изследвания не разглеждат художествената литература като 
комплиментарно средство за задълбочаване екологическата компетентност на 
подрастващите, позволяват да се формулират следните препоръки: 

� обосновка, разработване и апробиране на педагогическа система, 
доказваща задълбочаването екологическата компетентност в 
предучилищна възраст чрез възприемане на художествени 
произведения;  

� установяване на психолого – педагогически взаимовръзки, влияещи 
върху повишаване екологическата компетентност на подрастващите 
посредством възприемане на художествени творби; 

� провеждане на изследвания, чийто резултати служат като теоретични и 
методични основи при повишаване екологическата компетентност на 
децата чрез възприемане на художествени произведения.  
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ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ ПРИ 
АДРEСИРАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ. 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ГЕРМАНСКИ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 
 

Димитър Станишев / Dimitar Stanishev1 
 
Abstract 
Die Rolle der Kommunikationspolitik beim Gewinnen ausländischer Investoren wurde 

bislang nicht ausführlich analysiert. Im Fokus zahlreicher Studien stehen vielmehr die sog. 
harten und weichen Faktoren. Dies kann aber die Rolle einer Regierung beim Adressieren 
ausländischer Firmen nicht ausreichend bewerten.  

Die vorliegende Arbeit stellt eine eigene Studie zum Investitionsklima in Bulgarien aus 
Sicht deutscher Unternehmen vor Ort dar. Die gleiche Studie wurde bereits 2013 
durchgeführt, was nun einen Vergleich der Daten ermöglicht. Sie sprechen eine klare 
Sprache: die Kommunikationspolitik einer Regierung ist nicht entscheidend bei der Suche 
nach einem Investitionsstandort. Gleichzeitig sagt die klare Mehrheit der Befragten, dass sie 
nicht in einem Land investieren würden, über das nichts oder nur Negatives in den Medien zu 
finden ist. Die Relevanz aktiver Medienarbeit seitens der Regierung ist somit mehr als 
eindeutig. Eine zentrale Bedeutung für eine (Erweiterungs)Investition kommt auch der 
Empfehlung anderer Unternehmen und den eigenen Mitarbeitern vor Ort zu. Dies deutet 
darauf hin, dass die Suche nach neuen Auslandsinvestoren zuerst “Zu Hause” beginnen 
sollte. Denn ihre Meinung scheint eine wichtige Bedeutung auch bei potentiellen Investoren 
zu haben.  

Key words Direct investments, Germany – Bulgaria relations, Doing business in 
Bulgaria, Corruption-Index in Bulgaria, Business climate in Bulgaria, Germany companies in 
Bulgaria, German-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce (DBIHK)  

 
 
1. Увод и метология 
Значението на преките чуждестранни инвестиции за българската икономика е 

предмет на немалко проучвания. Изследвани са както ролята им върху нивото на 
безработица, така и върху трансфера им на добри практики и експертиза към местни 
компании. Освен от академичните среди на тази тема са посветени и редица 
проучвания на неправителствени организации, например по повод членството на 
България в Европейския съюз. В статия за пречките пред германските инвеститори в 
България, авторът на настоящата разработка също се спира по-подробно на тази тема.2 
Преките инвестиции са част и от политическата реторика, особено преди избори. 
Тогава често се лансират различни идеи за законодателни промени, например такива 
относно задължителна квота на български продукти в по-големи вериги магaзини, 
каквито известно са германските Била, Лидл, Кауфланд. За присъствието на преки 
чуждестранни инвеститори понякога се говори и като причина за трудностите на малки 
местни компании. Те се асоциират като основния фактор, който води до затварянето на 
съседни малки производства. Пропуска се обаче въпросът дали, ако наистина се е 
стигнало до фалит на местна компания, той е продиктуван от чуждестранния 
инвеститор или от липсата на конкурентоспособност на затворилото производство. За 
да регламентира тези отношения, натоварените със сериозен властови ресурс държавни 
органи трябва да осигурят защитата на пазарните принципи и да защитят 
                                                           
1 PhD student, South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria, d_stanishev@hotmail.com   
2 Stanishev, D. (2017): Obstacles to the German’s direct investments in Bulgaria through the eyes 

of the German’s investors, ISSN 1857-9787.  
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конкурентната среда, след което клиентите да преценят къде отношението цена – 
качество – обслужване ги задоволява в най-голяма степен.  

Настоящата работа няма за цел преговарянето на вече познати гледни точки и не 
навлиза в допълнителни детайли относно значението на преките чуждестранни 
инвестиции за икономиката на страната. Тя се фокусира върху неизследвани насоки и 
си поставя за задача да анализира ролята на правителството и отговорните държавни 
институции, конкретно тяхната комуникационна и информационна политика, в 
адресирането на германски компании в България. За тази цел авторът на настоящата 
разработка провежда проучване сред германски инвеститори, като анкетата се 
провежда както през 2013 г., така и през 2018 г. Освен нова по рода си, анкетата 
синтезира сходни и променящи се насоки в 5-годишен интервал, което улеснява 
обобщаването на някои особености на инвестиционната среда в България. Някои от 
участниците проявиха интерес към крайните резултати от проучването, което също 
показва важността на зададените въпроси.  

Проучването се състои от онлайн-анкета, която е анонимна и е с придружаващ 
текст изцяло на немски език. Покана за участие, също на немски език, е изпратена 
персонално към мениджмънта на германски инвеститори в България. Адресатите на 
проучването са подбрани сред членовете на Германо-Българската индустриална камара, 
като за целта са използвани информационните материали на камарата. Особено 
внимание е обърнато на селекцията на компании с явно немско участие, тоест 
членството само по себе си не е критерий за изпращане на покана за участие. Целта е да 
се избегне разводняването на съдържанието и това от името на немския бизнес да 
говорят изцяло български компании, членуващи в камарата. От обратната връзка на 
общо 21 участвали фирми става ясно, че 5 от тях са с над 500 работника, което ги 
причислява към основните немски инвеститори в България. По този начин направената 
анкета може да бъде от интерес не само за академичните среди, но и за представители 
на изпълнителната, законодателната и съдебната власт в България.  
 

1. Германо-българските икономически отношения  
Германо-българските икономически отношения са динамични и от особено 

значение предимно за по-малката икономика на България. Това е така, тъй като 
балансът на внос и износ е почти изравнен, което е благоприятно за български 
компании и възможностите за износ на техните стоки към Германия. Както обемът на 
инвестициите, така и на търговското салдо между двете страни бележат значителен 
растеж около и след приемането на България в ЕС. Броят на немските компании в 
България също говори за тесни икономически отношения. Министерството на 
Външните работи на Германия (Auswärtiges Amt) ги синтезира по следния начин.  

Germany and Bulgaria enjoy close economic relations. Since 2014, Germany has 
positioned itself as Bulgaria’s principal trading partner, ahead of Italy, Romania, Russia and 
Turkey, and ranks first as an importer from and exporter to Bulgaria. Some 5,000 German 
companies are engaged in trade with Bulgaria, 1,200 of them with their own mainly locally 
staffed offices.3 

Когато се говори за двустранни икономически отношения, е редно да се спомене 
и трендът в туристичекия бранш, което също е от голямо значение за България: “In the 
tourism sector, Germans make up the third-largest group of visitors. Numbering as many as 
700,000 annually, German tourists mostly visit the Black Sea coast.”4  

                                                           
3 Външно министерство на ФРГ, http://www.auswaertiges-amt.de/sid_84D28898C67CDEE5ADB6363F06766BF5/ 

EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/Bulgarien_node.html#doc470754bodyText2 (02.04.2017)  
4 Външно министерство на ФРГ, http://www.auswaertiges-amt.de/sid_84D28898C67CDEE5ADB6363F06766BF5/ 

EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/Bulgarien_node.html#doc470754bodyText2 (05.03.2017)  
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Членството на България в Европейския съюз има ключово значение за 
положителното развитие на икономическите си отношения с Германия. През този 
период търговският обмен между двете държави се е увеличил седем пъти (…), което е 
своеобразен рекорд. В същото време намалява и дисбалансът в търговията между 
България и Германия. Нивото на изнасяните от България стоки и услуги за Германия е 
вече само с 25% по-малък от този на насрещния внос от Германия.5  

Редом до Германо-българската индустриална камара и посолството на Германия в 
София, други институции, които са ангажирани с развитието на двустранните 
икономически отношения, са Дружеството за техническо сътрудничество, германската 
банка за развитие KfW, както и Българска агенция за инвестиции. Сред положителните 
примери за двустранното икономическо сътрудничество, освен директните монетарни 
измерители, са и петте германо-български Центрове за професионално обучение, които 
имат качеството да са модели и за други Центрове за професионално обучение.“6  
Търговското салдо между България и Германия не само показва висока абсолютна 
стойност, но и почти изравнени стойности за внос и износ.7  
 

 
 
2. Директни инвестиции от германски фирми в България 
“По своята същност чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) представляват 

финансови средства, вложени за: закупуване на дълготрайни материални активи, 
патенти, търговски марки, ноу-хау, ценни книжа, създаване на нови, реконструкция и 
разширяване на съществуващи дълготрайни материални активи, и др.“8  

Въпреки интензивните търговски отношения и присъствието в България на 
глобални германски концерни като Луфтханза, Аурубис, Бош и др. директните 
инвестиции от Германия са динамично явление, което все още не може да установи 
траен положителен тренд. „С пълна сила важи максимата, че търговията с България е 
по-изгодно и сигурно начинание отколкото инвестициите в българската индустрия. 
                                                           
5 „Дойче веле“, http://www.dw.com/bg/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B6 

%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-
36971278 (01.03.2017)  

6 Посолство на ФРГ в София, http://www.sofia.diplo.de/Vertretung/sofia/bg/05/D__und__BG/WZ/0-
Wirtschaftliche_20Zusammenarbeit.html, 06.11.2016  

7 БНБ, Статистическа база данни, http://bnb.bg/Statistics/StStatisticalBD/index.htm, 01.05.2018.  
8 Money.bg, https://money.bg/archive/chuzhdestrannite-preki-investitsii-pokazateli-za-otsenka-na-investitsionnata-

sreda.html, 11.09.2016  
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Нещо повече - за момента тя е нещо като негласно правило за бизнес-средите във 
Федералната република.“9  

Според данни на Българска народна банка директните инвестиции от германски 
фирми в България за последните две години са следните10:  

 
Дори и без задълбочен анализ, личи една силно изразена волатилност, която 

трудно може да бъде обяснена с външни, глобални макроикономически турбуленции 
като финансовата криза през 2009-2011 г. Затова е необходимо да се хвърли по-
задълбочен поглед върху бизнес средата на България, както и на мнението на 
германски инвеститори, които вече присъстват на този пазар. Основен акцент се 
поставя на комуникационната политика на правителството и институциите на 
България, както и на предпочитаните информационни източници на инвеститорите. 
Редом с това ще бъдат синтезирани и други детерминанти на инвестиционния климат в 
България, като данните за 2018 г. ще бъдат сравнени с тези от аналогично проучване 
през 2013г. Така е възможно сравнение на развитието в период от 5 години, който е 
достатъчен за оценка дали по детерминантите се работи успешно.  

 
3. Инвестиционна среда в България и роля на правителствената комуникация 
Проучването се състои предимно от затворен тип въпроси, като включва и 

няколко отворени въпроси. Във всеки въпрос е интегрирана и скалата за оценка, като 
при по – голямата част от тях тя е със стойности от 1 до 5. Внедрени са т.нар. 
контролни елементи с цел по-ясна представа кои от аспектите на инвестиционната 
среда се срещат в различни въпроси. За ролята на комуникацията се съди посредством 
оценяването на този фактор като един от много други. Директен въпрос дали според 

                                                           
9 „Дойче Веле“, http://www.dw.com/bg/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4 
%D0%B0%D1%82- %D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5 
%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0 
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-36971278 (01.03.2017) 
10 Българска народна Банка, 
http://bnb.bg/Statistics/StStatisticalBD/index.htm?KEYFAMILY=FDI_BPM6&action=display&download=chart&FILTERS
ANDVALUES=%27FREQ%3DA%3BACCOUNTING_ENTRY%3DNI%3BFLOW_STOCK_ENTRY%3DT%3BINSTR_
ASSET%3DF%3BUNIT_MEASURE%3DEUR%3BACTIVITY_N%3DFDI_T%27&ALLFILTERS=%3BCOUNTERPAR
T_AREA&selectFilterValues=&seria=&meta=false&queryFilter=FREQ%3DA%3BACCOUNTING_ENTRY%3DNI%3BF
LOW_STOCK_ENTRY%3DT%3BINSTR_ASSET%3DF%3BUNIT_MEASURE%3DEUR%3BACTIVITY_N%3DFDI_T
%3BFREQ%3DA%3BACCOUNTING_ENTRY%3DNI%3BFLOW_STOCK_ENTRY%3DT%3BINSTR_ASSET%3DF%3
BUNIT_MEASURE%3DEUR%3BACTIVITY_N%3DFDI_T%3BCOUNTERPART_AREA%3DDE%3BTIME%3D2010-
01%7C2016-12&querySeria=493&queryKeyfamily=FDI_BPM6&type=MS-
Excel&time=01%3B01%3B2010%3B31%3B12%3B2016%3B&downloadOper=&chart=&toLang=_EN (05.04.2017)  
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тях комуникацията на правителството има значение сигурно би имал по-различен 
резултат. Част от въпросите са с възможност за допълнителни бележки, като при някои 
от тях самите фирми оценяват фокуса на анкетата като положителен. На посочения 
имейл за обратна връзка някои фирми изпратиха запитване и за предоставяне на 
крайните резултати, което показва, че подходът е възприет позитивно. Самата анкета се 
състои от 10 въпроси с по няколко детерминанти за оценка, което прави общия брой на 
оценяваните фактори на над 60. По този начин могат да се извлекат заключения както 
за актуалната инвестиционна среда, така и за тази от 2013 г. И съответно за 
настъпилите промени. Също така се забелязват устойчиви тенденции, които могат да 
основа за целенасочени препоръки към съответните държавни институции.  
 

Въпрос 1 Според Вас една отлична инвестиционна дестинация се характеризира с: 

 
Към графата "допълнителни" участниците допълниха следните аспекти:  

2013: 2018: 
Ефективна съдебна система, бързи 
разрешителни процедури на 
администрацията, ниски местни 
такси, ниски енергийни разходи, 
наличието на индустриални зони, 
един на актуалното икономическо 
развитие съответстващ работен 
закон, ниски фирмени разходи. 

Ориентирана към бъдещето образователна 
система, ефективна здравна система, валутна 
стабилност, правосъдна система, 
инвестиционни гаранции, медицинско 
обслужване, културна програма (в противен 
случай не могат да бъдат намерени обучени 
кадри и мениджъри). „Всички изброени опции 
са важни, но държавата се концентрира върху 
предимно ниски данъци и изтъкването на 
индустриални зони, а това е от по-ниско 
значение за инвеститорите.” 

 
Прави впечатление, че правосъдната система е акцент и в двете проучвания. В 

същото време фокусът през 2018г. се поставя на първо място върху липсата на работна 
сила. Може би изненадващ е фактът, че редовното информиране от държавни 
инстутиции е оценено като по-важно от растежа на БВП. Ясно се вижда, че 
информационната политика не е с най-голям коефициент, но задминава дори и ниските 
данъци. Нуждата от положителен имидж също регистрира по-високи нива от данъците.  
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Каква е оценката на инвеститорите конкретно по отношение на България, става 
по-ясно от втория въпрос.  

 
Въпрос 2 Как оценявате напредъка на България в следните графи?  
 

 
 
Прави впечатление съвпадението с оценката от 2013 г. в много от параметрите. 

Само по отношение на инфлацията има ясно положително развитие. Леко по-позитивни 
са и отговорите по отношение растежа на БВП, което отразява растежа му в последните 
години. При наличието на квалифицирани кадри обаче се забелязва влошаване на 
оценката на инвеститорите спрямо България. По отношение на борбата с корупцията и 
имиджа на България оценките остават на по-ниско ниво, тоест няма видим напредък.  

 
Въпрос 3 Според Вас кои особено положителни фактори са отличителни за 

България?(в скоби са поставени повтарящи се отговори) 
 

2013 2018 
ниски заплати (4) добър персонал (5)  
политическа стабилност (3) географско положение (3),  

ниски разходи за труд (3),  
ниски разходи на електроенергията (3),  стабилна 
политическа ситуация (3), членство в ЕС (3) 

ниски данъци (2), 
членство в ЕС (2) 

прозрачна данъчна политика (2), приветлива спрямо 
Германия среда, потенциал в IT технологиите, ниски 
данъци (2), ниски производствени разходи (2), 
възможности за туризъм (2) 

квалифициран и изгоден 
персонал мотивацията да 
допринася към развитието 
на ЕС  

квалифицирани работници, вкл. в различни 
технологични сегменти или софтуер. „Проблемът е, че 
дори днес вече има силен негостиг на такива, поради 
което първи инвеститори изчакват с инвестициите си. 
Емиграцията на експерти трябва незабавно да бъде 
спряна и трябва да бъдат създадени атрактивни условия 
за българите в чужбина да се завърнат. От централно 
значение за това са медицинското обслужване, 
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многоезикови училища и детски градини, модерни 
жилища и богата културна програма“. 

мотивация, образование на 
персонала  

добър цялостен пакет 

държавни програми за 
инвеститори 

добра инфраструктура, добър интернет 

отлични земеделски почви  мануфактури, селско стопанство 
ниско оценени акции и 
стабилна банкова система 

квалификация на работниците на 40+ години 

 
Значението на стабилна политическа среда, на налична работна сила, на 

данъчната политика, на мотивацията на персонала, на членството в ЕС, на ниските 
производствени разходи проличават от сравнението на данните за 2013 г. и 2018 г. В 
същото време биват маркирани и недостигът на кадри, както и нуждата от 
целенасочена държавна политика по привличането на такива. Това следва да бъде 
начертано като едно от основните послания към бизнеса.  

 
Въпрос 4 Според Вас тези фактори познати ли са в Германия?  

 
 
Тук впечатление прави повишаването на оценката на въпроса дали 

положителните детерминанти на България са познати в Германия. В същото време по 
отношение промяната на имиджа на страната компаниите не дават оптимистична 
оценка (виж Въпрос 2). Това може да се обясни с нуждата от систематична работа, 
която да е насочена не просто към комуникиране на отделни послания, а към трайната 
промяна на имиджа на страната като инвестиционна дестинация.  

Тоест не е достатъчно да са познати положителните характеристики, ако 
например са познати и негативните и/или когато липсва систематична комуникационна 
политика по промяна образа на България в Германия.  

 
Въпрос 4 Как оценявате информационната политика на България, в частност:  

По отношение информационната политика не се забелязват видими промени в 
оценката на германските компании. По-положително е оценен личният контакт в 
държавни институции, но тук промените са маргинални. За сметка на това актуалността 
и достоверността на подадените информации бележат спад, който обаче също се движи 
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в рамките на дребни амплитуди.  
 

 
Ако се потърси обяснение на въпроса как въпреки сходна информационна 

политика на правителството, положителните параметри на България като 
инвестиционна дестинация са по-познати в Германия, отговорите могат да бъдат 
намерени във външни събития като Председателството на Съвета на ЕС в първата 
половина на 2017г. или в институции като съвместната търговска камара. То обаче не е 
довело до промяна в имиджа на страната.  

 
Въпрос 5 Каква за Вас е основната причина да инвестирате в България? () брой 

споменавания  
 

2013 2018 
квалифициран персонал (7) ниски разходи за труд (6) 
ниски заплати (6) близост до пазарите на ЕС, географско положение (5) 
георгафско положение (5) ниски продукционни разходи (2) 
политическа стабилност (3) икономически растеж (2) 
финансова стабилност (3) налични клиенти (1) 
ниски данъци (3) добри референции (1) 
България като родина (2) меки фактори (1) 
стабилни разходи в дългосрочен 
план, развиващ се пазар (1) 

квалифицирани работници (1) 

конкурентноспособност (1) членство на България в ЕС (1) 
плосък данък (1) ниски социални разходи (1) 
добра администрация (1) и 
ниски енергийни разходи (1) 

Днес вече няма причина в България да се местят 
инвестиции, изискващи голям човешки ресурс (т.нар. 
трудоемки инвестиции). За отрасли като селското 
стопанство, хранителната индустрия, минералите, IT-
технологиите, специализираните услуги, отчасти 
автоматизираните произдствени процеси с по-
значителен разход на енергия все още има добри 
шансове. (1) 
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Промяната в инвестиционните условия относно наличието на квалифицирана 
работна ръка става ясна и от промяната на акцентите в проучването за 2013 г. и 2018 г. 
Близост до пазарите на ЕС пък измества ниските разходи.  

 
Въпрос 6 Кои информационни източници използвате, ако искате да научите 

повече за една инвестиционна дестинация? 
 

 
 
Към графата "допълнителни" през 2018 г. участниците допълниха следните 

източници: Германо-българската търговска камара, promise&deliver (обещано и 
изпълнено) на информационни форуми с представители на правителството, 
международни статистики, посещения в страната, личен контакт с местни управници, 
наличието на информация на английски и немски език. 

През 2013г. отговорите бяха: Германо-българската търговска камара, информации 
от собствения network, информация от българи, пазарни и браншови анализи. 

Изключително препокриване на резултатите между 2013 г. и 2018 г. илюстрират 
еднозначно, че препоръките на собствените работници и на останалите компании са с 
най-висок рейтинг. С висока оценка са и информационните материали на 
инвестиционната дестинация. Сред медиите предпочитан източник са вестници, като 
радио и реклама са с най-нисък рейтинг. Съжаление буди фактът, че именно рекламата 
често е предпочитан инструмент на български инстутиции като Българска агенция за 
инвестиции.11  
                                                           
11 Вестник “Сега”: Привилегиите за големи проекти у нас не впечатляват чуждия бизнес, 
http://www.segabg.com/article.php?id=706827.  

0

1

2

3

4

5

2013

2018



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

56 

Въпрос 7 Бихте ли инвестирал в страна, за която не намирате информации в 
медиите? 

 
Бих инвестирал, защото „използвам собствени източници и информацията в 

медиите често е манипулирана”; „медиите за съжаление не предоставят обективна 
информация”, както и че „всяко инвестиционно решение е индивидуално, тъй като в 
днешно време целево се прави пропаганда в различни посоки, затова някои инвестиции 
са правени дори когато България е била асоциирана с мафиотска държава”.  

Не бих инвестирал, защото „бих си спестил негативни преживявания”, защото 
„има по-ниско съгласие с инвестицията в компанията и финансирането чрез банки е 
затруднено”; „подразбира се от само себе си, в повечето случаи това означава 
негативно развитие и в други сфери не само в медиите”; „висок риск, България бива 
представена в германските медии много негативно, което няма как да се хареса на 
инвеститорите, а има и много алтернативни дестинации”.  

Отговорът на този въпрос дава ясни насоки за значението на правителствената 
комуникация при привличането на чуждестранни инвестиции. Правителствени, тъй 
като трети източници нямат потенциала за промяна имиджа на България. Това налага 
систематичен подход, ясно разпределени функции между отделни институции, ясни 
послания и съобразено с нуждите на инвеститорите съдържание, трансферирано в 
предпочитаните от тях канали (тоест не чрез реклама). 

 
Въпрос 8 Бихте ли инвестирал в държава, за която намирате предимно 

негативна информация в медиите? 
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Отговорите на този въпрос потвърждават резултатите от предния въпрос. Както 
страна, за която няма налична информация в медиите, така и такава, за която 
информацията в информационните източници е предимно негативна, не е сред 
предпочитаните инвестиционни дестинации за германския бизнес. Обяснението защо 
негативната информация няма значение за инвестицията им, отговорилите по този 
начин фирми обясняват с това, че това не е решаващо. “Има други по-важни неща”. В 
същото време се отбелязва, че медиите “за съжаление не предоставят обективна 
информация”, както и че “всяко инвестиционно решение е индивидуално, тъй като в 
днешно време целево се прави пропаганда в различни посоки, затова някои инвестиции 
са правени дори когато България е била асоциирана с мафиотска държава”.  

Компаниите на обратното мнение (очевидно мнозинство в конкретния случай) 
споменават следните причини за отговора си: “Бих си спестил негативни 
преживявания”, “Така има по-ниско съгласие с инвестицията в компанията”, 
“Финансирането чрез банки е затруднено и малко вероятно”, “Подразбира се от само 
себе си”, “В повечето случаи това означава негативно развитие и в други сфери не само 
в медиите”, “Висок риск, България бива представена в германските медии много 
негативно, което няма как да се харесва на инвеститорите, а има и много алтернативни 
дестинации”. 

Тези отговори илюстрират по еднозначен начин, че дори да не е водещо по 
значение, медийното (не)представяне на една инвестиционна дестинация има пряко или 
индиректно значение за инвестиционното решение. Не на последно място и поради 
свързаните с това (не)съгласие в компанията, мотивация сред работещия персонал, 
трудно при финансирането и други.  

 
Въпрос 9 Кое би Ви спряло от (допълнителна) инвестиция в България? (брой 

споменавания) 
 

2013 2018 
политическа нестабилност (4) миграцията на квалифицирана работна 

ръка към Западна Европа и задълбочаваща 
се демографска криза (6) 

висока криминалност и корупция (4) корупция (4) 
непрозрачна и тромава администрация (3) политическа нестабилност (2) 
растящи данъци (3) зависими медии (2) 
липсата на квалифициран персонал (3) рестриктивна кредитна среда (1) 
експлодиращи енергийни разходи и 
заплати (2) 

инфраструктура (1) 

само формален ангажимент на държавата 
(1) 

липса на надеждна инвестиционна линия 
на политиката (1) 

липсващо разбиране към нуждите и 
проблеми на инвеститорите (1) 

лоша икономическа перспектива (1) 

остарял работен закон (1)  
конфликти на религиозна и етническа 
основа (1) 

 

икономическо развитие на страната (1)  
излизане от ЕС (1)  

 
Липсата на работна ръка се превръща в едно от най-актуалните рискове пред 

българската икономика. Такъв остава и корупцията, като не е изключено едното да 
предполага другото. Това обаче не е обект на настоящата работа. Отговор относно 
мерките на държавата по този въпрос обаче ще вълнува инвеститорите и следва да бъде 
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заложен като един от акцентите на комуникационната политика на правителството.  
 
Въпрос 10 Данни за компанията  

 2013 2018 
брой работници в България:   
между 1 и 49 служители 8 10 
между 50 и 499 служители 8 6 
повече от 499 служители 4 5 

 
4. Заключение и препоръки  
Видно от направеното проучване и сравнението с данните от 2013г. става ясно, че 

нуждите на инвеститорите имат както някои променящи се, така и постоянни елементи. 
Като цяло комуникационната политика е допълнение, а не основен детерминант на 
рамковите условия, лошият имидж обаче е предпоставка да не се инвестира в една 
страна. От особено значение са и заключения за информационните източници на 
потенциални инвеститори. Те подсказват къде всъщност би следвало да започне 
комуникационната и инвестиционна стратегия на правителството на България – у дома. 
Това е от особено значение, тъй като сред най-предпочитания информационен 
източник са препоръките на други компании или на собствените работници.  

Привличането на чуждестранни инвеститори преминава през постоянно 
подобрение на инвестиционната рамка, която включва редица детерминанти, изброени 
в изследването. Докато корупцията остава перманентен дефицит, то в сравнението с 
данните от 2013г се появява и ново значително предизвикателство – недостигът на 
работна ръка. Така едно от основните послания на българските институции, а именно за 
налична изгодна и квалифицирана работна ръка, ще започне да губи от 
привлекателната си сила. Макар демографските процеси да подлежат на други 
механизми и тук все повече мнения насочват вниманието към нереформирани отрасли 
като здравеопазване, образование, престъпност и т.н. В един от отговорите инвеститор 
директно призовава към мерки за привличане на българските мигранти обратно, 
посочвайки необходими реформи в тези отрасли. От това ще спечелят както 
компаниите, така и имиджът на България като инвестиционна дестинация.  

Ролята на комуникацията не е да замести реформите, а да създаде прозрачност за 
техния напредък. Тя е неделима част от инвестиционната политика, тъй като в страна, 
за която има оскъдна информация или предимно негативни статии в чуждестранните 
медии, биха инвестирали само една трета от потенциалните компании. Това е 
значителен пропуснат потенциал, който следва да се инструментализират по следния 
начин:  

1) редовна комуникация с настоящите инвеститори за обратна връзка и 
препоръки,  

2) извършване на необходимите реформи по един убедителен, систематичен и 
необратим начин и  

3) проактивното и редовно запознаване с напредъка на ясно начертани пазари и 
целеви групи по предпочитаните от тях информационни канали.  

Това може да бъде допълнителен стимул и за други българи в чужбина да се 
завърнат, както и за тези в България да инвестират допълнително в образование и 
квалификации, което може да привлече допълнителни инвестиции в стопанството на 
страната.  

Алтернативата да се говори разнопосочно, без координация на послания, целеви 
групи и информационни канали, използвайки изрази, че маркираните дефицити са 
субективно усещане, би превърнало избягалите българи в най-големия инвеститор на 
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България. Това може би е положително за социалния статут на останалите им тук 
роднини, но едва ли е добро за иновативната сила и конкурентоспособността на 
икономиката на страната.  
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КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД  
ПРЕЗ ПЕРИОДА НА СОЦИАЛИЗМА 

 
Елена Арнаудова 

докторант към Факултет по изкуствата, катедра Културология, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград, e- mail: elen_arnaudova@mail.bg 

месторабота: Община Благоевград, отдел „Култура“ 
 

Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи работата 
на управляващите органи на месната власт, в частност тези занимаващи 
се с културните процеси през периода на социализма. Текстът дава 
информация за структурата и отговорностите на съответните 
ведомства от 1945 до 1987 г.; разглежда приоритетите, задачите и 
плановете, които изпълняват, както и етапите през които преминават за 
тяхното реализиране- от изграждане на сграден фонд за нуждите на 
новосъздадените културни институти, обучаването на кадри и 
създаването на културна градска среда, до формирането на цялостна 
политика за културно възпитание на всички прослойки на населението без 
оглед на възраст и социален статус. 

Използваните архивни материали доказват работата на местната 
власт като представител на тоталитарното управление от периода, 
което стриктно и с вещина следва зададените посоки за развитие на 
културните процеси в един от главните градове на Югозапада - 
Благоевград. Ретроспективният поглед към недалечното минало ще бъде 
анализиран от съвременна гледна точка, като реалистично ще бъдат 
представени положителните и отрицателните страни на времето; 
възможностите и ограниченията, които то създава за твореца и 
публиката; както и характерните, форми и модели, разпознаваеми и до днес.  

Анализът на културната политика и работата на културно 
ангажираните институции и ведомства от един град в Югозападна ще бъде 
използван за представянето на характерните особености и модели на 
управление в сферата на културата по време на социализма. 
 

THE CULTURAL POLICY OF BLAGOEVGRAD MUNICIPALITY 
IN THE SOCIALISM PERIOD 

 
Elena Arnaudova 

PhD student at the Faculty of arts, department of Cultural studies, 
South-West University “Neofit Rilski; Place of work: Blagoevgrad Municipality, 

Department of Culture, e-mail: elen_arnaudova@mail.bg 
 

Abstract: The present paper aims to present the work of the governing bodies 
of the local government, in particular those dealing with cultural processes during the 
period of socialism. The text provides information on the structure and responsibilities 
of the relevant departments from 1945 to 1987, considers the priorities, the tasks and 
the plans they perform as well as the stages they go through for their realization - 
from building a building fund to the needs of newly established cultural institutes, 
training staff and creating a cultural urban environment, to the formation of a 
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comprehensive policy of cultural upbringing of all sections of the population 
regardless of age and social status. 

The archive materials used demonstrate the work of the local authorities as a 
representative of the totalitarian rule of the period, which strictly and skillfully follows 
the given directions for development of the cultural policy at the local level. The 
retrospective look at the near past will be analyzed from a contemporary perspective, 
realistically representing the positive and negative sides, the possibilities and 
limitations it creates for the artist and the audience as well as the characteristic 
shapes and patterns that are recognizable to this day.  

The analysis of the cultural policy and the work of the cultural institutions and 
institutions of a city in Southwest Bulgaria will be used to present the specific 
features and models of governance in the sphere of culture during socialism. 
 

 
Благоевград след 1944 г. 
Победата на 9 септември 1944 г. заварва днешния Благоевград като 

център на Горноджумайска област. С Указ 29/22.01.1949 г. градът е определен 
за голям по територия и население окръг, а от 1950 г. град Горна Джумая е 
преименуван в Благоевград.  

Още в първите години след победата на социализма, като един от 
основните градове на Югозапада, Благоевград започва да се променя. Първо 
се увеличава броят на неговите жители - от 10 000 души през 40-те год. на 
миналия век до 32 000 души през 1965 г. Това е и една от главните причини 
нарастването на жилищния фонд и създаването на качествено нова градска 
среда да бъдат поставени като главни задачи за реализиране в строителните 
планове на града. Началото на този процес на обновление, настъпва със 
строежа на три нови жилищни квартала в града - „Еленово“, „Ален мак“ и 
„Струмско“ и достига своя възход през 1987 г., когато градът посреща над 150 
дипломати от цял свят акредитирани в България.  

Тази традиция, т.н. Дипломатически корпус да посещава всяка година 
различни окръзи в България е идея на тогавашния секретар на БКП Тодор 
Живков, оказала се „полезна” за промяната в облика на малките провинциални 
градчета, осигурявайки приоритетни средства за строителството и 
благоустройството на града. Визитата на политическите лидери в едно с 
висшите политически гости, цели да представи успехите на народната власт по 
места, демонстрирайки мащабност в строителната дейност и размах на 
партийните политически възможности. По повод „1300 години България”, през 
1981 г. корпусът посещава старопрестолната столица Велико Търново, като за 
целта градът е обновен, построени са търговски, културни обекти, 
съвременните пътни артерии. Изцяло е реставрирана крепостта Царевец. През 
следващата година Корпусът е поканен да посети родното място на Тодор 
Живков- Правец, който освен, че е станал град, вече е и център на селищна 
система с многовековна история. 1983 г. Корпусът е в Плевен, където е 
изграден единствения по рода в страната воден комплекс, станал един от 
символите на града. 1984 г. е годината на Смолян, а 1985 г. - на Толбухин /дн. 
Добрич/. 1987 г. е годината на Благоевград - последният грандиозен и изцяло 
завършен строителен обект в годините на социализма, превърнал се в еталон 
на социалистическото строителство. В резултат на реализираното мащабно 
обновление са построени сградата на Партийния дом, в която днес се 
помещават Американският университет и Регионалната библиотека, сградата 
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на Съдебната палата. Реконструирани са площад „Македония” и цялата 
централна градска част като пешеходна зона. Извършена е цялостна 
реконструкция на сградата на Драматичен театър „Никола Вапцаров”, строена 
през 1967 г. Възстановен е възрожденския квартал „Вароша”, в който са 
автентично възпроизведени архитектурните силуети на сградите и улиците. По 
проект на архитект Ив. Битраков се изграждат сградите на Младежки дом и 
Исторически музей, а чрез мостовете над река Бистрица, старият град се 
свързва със съвременния Благоевград. /Цветкова И. 2001 статия 
„Благоевград през 60-те - 80-те години на XX век. Ускорена 
индустриализация. Нови градоустройствени решения“ от „Известия“, т.II, 
Изследвания за миналото на Благоевград/. 

 
Ръководни органи за градско управление на културата 
С указ №14 от 9 септември 1944 г. в България се създава Министерството 

на пропагандата, като институция, която да ръководи вътрешната и външната 
пропагандна дейност и агитация на политиката на народно-демократичната 
власт; да организира държавната и подпомага обществената борба за 
изграждане на ново морално-политическо съзнание; да пропагандира 
културното сближаване и да съдейства за развитието на национално-
демократическата култура. Областната инспекция на пропагандата в гр. Горна 
Джумая като поделение на Министерство на пропагандата се открива в 
началото на октомври 1944 г. Щатът и бюджетът й се утвърждават с Указ №41 
на регентите от 14 ноември 1944 г. Поделения от по- ниско ниво не са 
създадени. /ДВ., бр.257 от 20 ноември1944 г./. 

Областната инспекция на пропаганда организира и контролира 
политическите събрания и чествания; подпомага изпълнението на 
мероприятията на отечественофронтовското правителство чрез печата, 
радиото, нагледната агитация, устната пропаганда; упражнява ръководството и 
контрола над културните институти, учреждения и организации, грижи се за 
строителството на нови и поддържането на стари паметници от историческо 
значение; издирва фолклорни материали и техните носители; организира 
мероприятия на народното стопанство; сигнализира за пропуски в обществено- 
политическия, културния и стопански живот и се грижи за преодоляването им. 
Чрез областната инспекция се организират международни изложби, фестивали, 
театрални представления, концерти в областта и участия в такива в страната и 
чужбина. Дейността на Инспекцията е насочена към осъществяване на единно 
ръководство и координация на работата на всички служби, институти и 
обществени организации - печат, кино, театър, библиотеки и др. Работи в тясна 
връзка с органите на Министерство на вътрешните работи и народното здраве 
(МВРНЗ), Окръжен комитет /ОК/ на Българска Работническа Партия /комунисти/ 
и Отечествен фронт /ОФ/, младежките организации, БЗНС, творчески 
институти, Областна училищна инспекция и др. Държавен архив Благоевград 
пази документалния масив на Областната инспекция на пропагандата и 
Областна инспекция на информацията и изкуствата в първия заведен архивен 
фонд през 1952 г., от който е видно, че Горна Джумая е разполагала с 
Областен инспектор, организатори и трима служители, станали по-късно 
известни дейци на културата - художници, скулптори, артисти. /Държавен архив, 
„Окръжен съвет за култура“, фонд № 1346, инв. Опис1/ 

5 януари 1950 г. се провежда учредителната сесия в съответствие със 
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Закона за разделяне на територията на НРБългария на окръзи и с Указ на 
Президиума на ВНС е създаден Окръжен народен съвет. Той ръководи и 
координира цялостната дейност на общинските народни съвети в 
Благоевградски окръг. От 1967 г. на негово място вече се създава Окръжен 
съвет за изкуство и култура към Окръжен народен съвет /ОНС/-Благоевград, 
който осъществява ръководството на културната и художествено-творческата 
дейност на територията на Благоевградски окръг. Той подържа и ръководи 
дейността на 38 самодейни колектива с над 1500 участници в тях, като 
едновременно с това се грижи за цялостните културни процеси в региона, 
приемайки концепция за десетгодишното развитие на изкуството и културата в 
града и региона. 

От 1974 г. с Постановление на ЦК на БСП се изгражда национален 
комплекс „Художествено творчество, културна дейност и средства за масова 
информация”, което е нов момент в ръководната дейност. В него са включени 
всички творчески съюзи и обединява функционално всички обществени органи 
и ведомства. Ръководството се реализира от Комитета за култура, който трябва 
„да се развива и усъвършенства като надведомствен обществено-държавен 
орган“. От 1979 г. Комитетът променя наименованието си на Окръжен съвет за 
култура, а от 1986 г. - на Окръжен съвет за духовно развитие - Управление 
„Култура”. Прекратява дейността си през 1987 г. със закриването на окръзите 
като административни единици. 

Съветите за изкуство и култура /СИК/, осъществяват единната културната 
линия на територията на своя район. Ръководят, координират, организират, 
подпомагат и контролират общата културна дейност - изграждат културната 
мрежа, следят за културната инфраструктура, създават нови културни 
институти, колективи за художествена самодейност, библиотеки, кина и др., 
изработват ежегодно заедно с останалите културни институти единна културна 
програма, която се приема на пленум или заседанията на СИК, назначаването 
и издигането на културните кадри; осъществяват контрол за идейно- 
художественото равнище на изкуството и културата в своя район; оказват 
помощ и стимулират изкуството. На 2-3 години обсъждат на сесии проблемни 
въпроси на изкуството и културата, а ежегодно внасят по 3-4 важни въпроса за 
обсъждане и решаване в изпълнителните комитети в народните съвети. За 
организационното подпомагане на Съветите за изкуство и култура се изграждат 
и Градски съвет за изкуства и култура в градовете с над 15 000 жители, каквито 
са в окръга градовете Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Разлог. 
Тези градове разполагат с подразделения в тяхна помощ- каквито са пленум, 
бюро и секции, а в по-малките населени места - под 15 000 жители /като 
Банско, Якоруда, Белица, Симитли, Мелник/ се ограничават само с избора на 
председател и заместник председател.  

Пленумът, бюрото, както и секциите и методическите кабинети са 
номенклатурни структури, с голям брой щатни служители /пленум - 70 души, 
бюро - до 13 души, секции и кабинети - до 5 души/, които имат преди всичко 
ръководна и контролна функция. Тяхна основна задача е прилагането и 
реализирането на главните проблеми и въпроси за развитието на културата и 
изкуството в тесните рамки на града, района и наличните културни институти, 
осъществявайки по този начин бързата и ефективна комуникация между 
различните управленски нива по места. Те са партийният контрол, който следи 
за стриктното прилагане на приетите планове и стратегии, като санкционира и 
докладва  на следващите управленски нива за всяка дейност по места.  
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Културна инфраструктура и културни институти 
Няколко са основните задачи за решаване пред  градското партийно 

ръководството в годините след 1944 г. На първо място е изграждането на 
функциониращи активно културни институти, за който на втори етап е 
предвидено да бъде изградена подходяща материално-техническа база и 
обучени кадри, които да ръководят и организират културно-масовата работа по 
места. Приетите петилетни планове, задачи и решения са подчинени на 
бързото реализиране на тези цели. 

До 9 септември 1944 г. в окръга съществуват 116 читалища, с множество 
театрални състави и хорове, 112 библиотеки с беден книжен фонд, няколко 
кина и книжарници. Липсват професионални институти по изкуствата и 
държавни културни институти.  

Истинският подем в създаването на културни институти на местно ниво 
започва веднага след 1944 г, с издаването на областния вестник „Пиринско 
дело“ /1945 г./. Последват го създадените Държавен театър /1947 г./, 
продължил традициите на самодейния театър в града; окръжна група на 
литературните творци /1952 г./, в която членуват 25 души; окръжна група на 
художниците с членски състав от 18 души; Държавен архив /1952 г./; Окръжната 
библиотека „Вл. Попдимитров” /1953 г./; ОП „Кинефикация” /1953 г./; Държавен 
ансамбъл за народни песни и танци „Пирин” /1954 г./; Окръжното концертно 
бюро /1954 г./, което през 1969 г. се реорганизира в Окръжно представителство 
на Главна Дирекция „Българска музика”; ОП „Фотография” /1957 г./ и ОП 
„Печатни произведения” /1957 г./; Художествена галерия /1968 г./, в която на 
всеки 5 год. се провежда националната художествена изложба „Пирин”; 
Камерна опера Благоевград /1972 г./; Радио Благоевград /1973 г./; 
Телевизионен център /1975 г./, Куклен театър /1975 г./. 

За задоволяване на необходимостта от кадри за новосъздадените 
културни институти в града със Заповед № 3354 от 1 юли 1969 г. на КИК на 
Министерство на народната просвета е създаден „Институт за подготовка на 
културно просветни кадри“ /закрива се през 1985 г. /Окръжен съвет за духовно 
развитие - Управление „Култура” - Благоевград, Ф.1346, опис 1, 175а.е.3.50 
л.м. 1968-1987 г./. 

Важен и сериозен проблем за решаване след изграждането на активно 
работещи културни институти с добра материална база и обучени кадри е 
създаването на стройна централизирана система за връзка и контрол върху 
тях, не само на територията на града, но и на прилежащата селищна система. 
Ето защо, като резултат от тази необходимост се създава ЕДИННА КУЛТУРНА 
МРЕЖА В ОКРЪГА, която осъществява връзката между 79 населени места и 
ефективно да работи в областта на културата от големия град до отдалеченото 
село.  

 
Културни стратегии 
„Златен век на българската социалистическа култура” - така определя 

периода на 80-те години на миналия век главния секретар на БКП Тодор 
Живков /Т. Живков, „Качество - ключов проблем за изграждане на зряло 
социалистическо общество”, Партиздат 1983 г., стр. 25/. Определението, 
което дава той на периода не е случайно. То е продиктувано от постиженията в 
културната област до този момент и от целите и плановете, поставени за 
постигане в близките години. Периодът бележи възход по отношение на 
нарастващия брой на построените и функциониращи културни институти, на 
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активната дейност на всички професионални и самодейни колективи, на 
приобщаването на всички възрастови и социални кръгове към идеята за 
културното възпитание на населението като част от идеята за формиране на 
многостранно развита личност на социалистическото общество.  

Разбирането за културно възпитание и формиране на личност с трайни 
интереси към изкуството на местно ниво е реализирано не само чрез активната 
работата на културните институти, но и чрез въвеждането на нестандартни 
форми за културно възпитание. Пример за това са т.нар. „мобилни форми” за 
културна изява. Това са по- малки, лесно подвижни спектакли, концертни групи, 
постановки, пътуващи до отдалечени и малки населени места в окръга; 
извънмагазинни форми на работа с книгата, които се изразяват в посещение на 
мобилни книжарници по места в селата, училища, заводи и предприятия; 
посещение- с цел творческа изява на културните институти а града в местните 
заводи или на полето и тютюневите сушилни по време на най-усилената полска 
работа; уреждането на пътуващи изложби в окръга с артефакти от фондовете 
на галериите; въвеждането на т.нар.абонаментна система за посещение на 
кино и театрални представления и концерти, гарантираща постоянен брой 
публика. 

60-те години на миналия век са началото на организираната фестивална 
дейност в града с организацията на фестивалите- на Самодейното театрално 
изкуство, /започнал от 1969 г., а през 1979 г. вече е международен под егидата 
на АИТА./, фестивалът на политическата песен „Ален мак”, Вапцарови 
празници, Национална изложба ‘Пирин” 18 и др. /април 1980-6-та отчетно 
изборна конференция на Окръжен съвет за изкуство и култура Окръжен 
съвет за Култура – Благоевград - Протокол от 8-мата конференция на 
Окръжен съвет за култура - 26 април 1985 г. - дирекция окръжен държавен 
архив Благоевград - фонд 1346, оп.1, арх. Ед.-ца- 37/.  

Идеята за културно възпитание от най-ранна детска възраст в Благоевград 
е развита с дейността на художествено-самодейните колективи, представени от 
школи, кръжоци и клубове, които в Благоевград са обединени в окръжен център 
„Знаме на мира”, разположен в старинния квартал „Вароша” и обхващаш 
децата от 6 до 14 годишна възраст.  

Времето на социализма е времето на осъзнатото запазване и съхраняване 
на самобитната българска идентичност, на която вече се гледа като основа за 
изграждане на култура с международно значение. Периодът - са златните 
години от концертната дейност на ансамбъл за народни песни и танци‚ Пирин“ с 
гл. худ. ръководител проф. Кирил Стефанов, прославил българския фолклор по 
цял свят, както и фестивалът, който и до днес се утвърждава като постоянен 
фактор за популяризиране и разкриване на нови пластове от фолклорното 
наследство на Югозапада- „Пирин пее“.   

Времето на социализма е и времето на осъзнатото приемане на идеята, 
че културата може да бъде разглеждана като важен фактор за икономическо 
развитие на града и региона, /развитието на културните процеси в град Банско/; 
че е необходимо създаването на конкретни планове за работа на всички заети 
в културната сфера, изграждайки по този начин последователност за 
реализиране на целите и идеите за естетическо възпитание на масите, на 
създаването на приемственост при реализиране на културните планове и 
стратегии.  

„Да издигнем социалната роля на културата в окръга” - лозунгът на 
Седмата конференция на Окръжен съвет за култура Благоевград е продиктуван 
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от голямата цел на 12 конгрес на БКП да бъде „По-близо до живота, повече 
сред народа”. Това е времето на засиленото влияние на Читалищата, като 
духовни центрове в селищата; на повишената роля на средствата за масова 
информация в пропагандата и разпространението на културни ценности; на 
изявеното търсене на обществено-държавното начало - връзката с 
обществените организации, предприятия и училища, в които държавните и 
стопански ръководства подпомагат културните процеси и се ангажират с 
издръжката, ремонта и обзавеждането в културните институти.    

Но, времето на социализма не носи само чертите на позитивизъм. От 
1944 г. до края на 80-те години на миналия век цялата културна политика е 
подчинена пряко на политическите цели на Висшето партийно ръководство. 
Благоевград е доказателството, как за кратки срокове е построена културна 
инфраструктура, но функционираща с кадри със строго политическо 
възпитание. Резултатът от това към 1983 г. са 89-те членове на Окръжния 
съвет по култура в Благоевград, от които 80% са членове на БКП, 10%- членове 
на ДКМС, 90%- са с висше и полувисше образование, 26% са членове на 
творческите съюзи. /бюлетин ”Културен живот” - май-юни 1983 г. Окръжен 
съвет за култура, Благоевград, Държавен архив/.  

Всички дейности и събития от календара на града и областта са 
подчинени на „Програмата за развитие на социалистическата роля на 
културата в изграждането на развитото социалистическо общество” /пак 
там/. Всички събития организирани от местните културни институти и 
самодейни състави са подчинени на строгите политически цели и очаквани 
резултати. Свободата на творческата изява бива спирана още в зародиш, а 
възможността за излизане от тесните партийни шаблони - невъзможна. Така 
творческата личност на артиста през епохата на социализма бива превърната в 
рабопепен изпълнител на чужди, често далечни на творческата личност цели, 
обезглавявайки творческия порив в зародиш. Основната тема, около която се 
движат организацията на събития и творчески изяви е свързана с партийната 
линия на възхвала и пролетарско вдъхновение. 

На културата през социалистическия период се гледа като на мощно 
средство за политическо въздействие. Именно през 80-те години на миналия 
век в резултат на т.нар. „Възродителен процес”, при който Българската 
комунистическа партия налага насилствена асимилация на мюсюлманското 
население в страната чрез принудителна смяна на личните имена, забраната 
на турския език, практикуване на исляма, посещение на джамии и носенето на 
традиционното мюсюлманско облекло, в Благоевградски окръг, където има 
съсредоточие на такова население, се наблюдава особена активност в 
поставените цели и планове за изпълнение пред културните институти. За 
1984 г. е предвиден отделен годишен план-програма за стимулиране на 
културната дейност в Родопите и граничните селища на окръга. Предвидени са 
55 представления на ДТ ”Н.Вапцаров”, 20 концерта на Ансамбъл „Пирин”, 15 
концерта на Камерна опера Благоевград, 50 представления на Куклен театър 
Благоевград, 20 концерта на Естрадния оркестър.  

Централизацията е още една от целите, които социалистическото 
управление създава и следва с необходимата вещина. Колкото и позитивизъм 
да има в идеята за осъществяването на бърза и точна комуникация между 
различните нива, ефективно наблюдаване на процесите във всеки един 
сегмент  от веригата, толкова и обсебващо се оказва участието в нея. Липсата 
на възможност за творческа свобода; задължителното спазване на йерархията 
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за постигането на творчески възможности за изява; пряката зависимост от 
„спуснатите” задължителни теми, направления и политически посоки за 
развитие на цялото изкуство от периода са само част от нелицеприятните 
черти на този процес. 

Това е периодът с изключителна активна работа на всички културни 
институти на територията на града и окръга, всеки от които има строго 
дефинирани цели и план-програми. Притиснати от трудно постижими приходи и 
брой реализирани културни събития, институтите започват да предлагат 
продукция със слаба художествена значимост. На културната продукция се 
гледа преди всичко от нейната количествена стойност, без да се взима пред 
вид нейното качество. Всъщност за качество и критерии на художественост на 
създадения продукт през този период никой не споменава, защото е повече от 
ясно, че свобода на творческия размах не може да съществува при наложени 
политически стандарти за количество. За 1985 г. например от направената 
справка е видно, че 169-те кина на територията на Окръга са донесли приход в 
размер на 1 474 000 лв., с което планът за годината е изпълнен 101%. Но, 
преизпълнения план е резултат не само от доброволното посещение на 
киноманите, но и от започната е инициатива за киноабонаментно обслужване, 
която задължава всеки закупил филмова карта да посети необходим брой 
прожекции, без значение с каква художествена стойност са те. Така, 
успеваемостта е 100% според зададените нормативи, като към споменатата 
година са привлечени 4000 абоната с приход от 30 000 лв. /бюлетин „Културен 
живот”I-II тримесечие, Окръжен съвет за култура, 1983 г., Държавен архив/.  

Отчети, планове, цели - рамките, в които се измерва културната дейност 
във всеки един културен институт не само на територията на Благоевград, но и 
в цялата социалистическа държава. Култура по план, творчество – по поръчка- 
колкото и шаблонизирана и ограничена да е от съвременна гледна точка 
цялата епоха на социализма, има своите позитиви, който са актуални и до днес. 
Като окръжен град на Югозапада, Благоевград винаги е бил активен по 
отношение на културните процеси. Доказва го и периодът на социализма, 
когато най- ясно личат следваните партийни линии и реализирани планове - от 
създаването на града като икономически и културен център на Югозапада до 
развитието на културни явления и програми характерни само за района. 
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Резюме: Направен е обзор на укрепващите спомагателни материали- 

подложки и подлепващи текстилни материали, класификация и сравнителен 
анализ на приложимостта им при различните видове текстилни шевни 
изделия. 
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Abstract: The paper presents an overview of interlinings for apparel industry, 
as well as a classification ans comparative analysis of their aplicability at different 
types of textile garments. 

Keywords: Interlinings, fusing, classification and applicability, apparel industry. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Укрепващите спомагателни материали (УСМ) са незаменима част при 

проектирането и производството на облекла. Подложките и подлепващите 
материали (ППМ) се използват за стабилизиране на формите на детайлите и 
придаване на определени свойства на обработваните технологични възли или 
на специфични конструктивни елементи. Те се позиционират върху обратната 
страна на лицевия текстилен материал (ЛТМ), от който се изработва изделието и 
се фиксират върху него. В зависимост от моделните разработки е възможно 
подлепващите материали да бъдат разположени и върху част от подплатите, 
хастарите, както и върху допълнителните формопридаващи канаваци, росери и 
т.н. 

ЦЕЛ 
Да се изследват видовете подложки (неподлепващи се) и подлепващи 

материали и се създаде класификация. Да се проведе сравнителен анализ на 
техните свойства, предимства и недостатъци.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Съществуват различни по вид и състав укрепващи спомагателни 

материали. Те могат да бъдат изработени от памук, полиестер, смеси на вълна, 
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вискоза и други. Подложките са твърди, непроменящи своите форми и свойства 
материали, докато повечето от подлепващите са меки, устойчиви и гъвкави след 
процеса на подлепване. За придаване на стабилни форми на яки, маншети и 
отделни участъци от облеклото (при официалните мъжки сака и ризи), се 
използват памучни подлепващи материали с допълнителни усилени зони. 

Възможно е подлагането им на апретурни обработки с цел подобряване 
или постигане на определени свойства, като термоустойчивост, 
водоустойчивост, устойчивост на гънки и др. 

Основните функции на подлепващите текстилни материали са: 
� Придаване на форма на облеклото и запазването ѝ при експлоатация и 

третиране; 
� Придаване на устойчивост на детайлите на шевното изделие; 
� Запазване на външния вид, качеството и ефекта на конструкцията на 

облеклото. 
Подлепването обикновено се прилага при: яката, маншетите, детайлите по 

линия на талията, предните част на горните и връхни изделия - якета, сака, 
палта, както и по линията на дължината им. 

 
Класификация на УСМ 
Видовете подложки и подлепващи материали са класифицирани по три 

основни критерия: според начина на фиксиране към ЛТМ; според метода на 
получаване; според вида на адхезивното покритие и по няколко подкритерия. 

По първия признак те се делят на две основни групи: I. Подложки 
(дублиращи), пришивни материали - неподлепващи се; II. Подлепващи 
текстилни материали. 

I. Подложките (неподлепващите се) формопридаващи материали се 
фиксират чрез пришиване върху обратната страна на ЛТМ, откъдето 
произлиза и тяхното наименование [1]. Обикновено те се използват при 
изработването на горни и връхни облекла (мъжки сака, палта) с хастар, 
като чрез тях се придава допълнителен обем и устойчива форма на 
изделието. Намират широко приложение при изработването на 
машинни бродерии, като допълнителен укрепващ слой под ЛТМ (фиг.1). 

 

 
Фиг.1 Подложка-незалепващ се текстилен материал 

 
Недостатък при употребата им е сложното и времепоглъщащо фиксиране при 

изработването на шевни изделия, което води и до по-високи разходи за труд. 
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II. Подлепващи текстилни материали - това са най-широко използваните 
материали за придаване на стабилни форми на шевните изделия. Те се 
фиксират към детайлите посредством директно въздействие чрез 
температура (110˚ -130˚С) и налягане (2-4 bar) за определено време (8-
20 sec.), като предварително се прецизира позицията на ПМ към 
обратната страна на ЛТМ. 

По друг показател за групиране подлепващите материали (ПМ) се разделят 
на постоянно и временно фиксирани към детайлите на изработваното изделие. 
Постоянно фиксираните могат да бъдат подлагани на различни външни 
въздействия, докато временните се отстраняват след изработването му [2]. 

Предимства на подлепващите текстилни материали: 
� Достъпни в търговската мрежа; 
� Лесни за приложение - могат да бъдат фиксирани към детайлите и с 

непрофесионално гладачно оборудване, не е необходим 
висококвалифициран персонал за изпълнението на операции по 
подлепване; 

� Приложими в дребносерийно, едросерийно и масово производство; 
� Времето за фиксиране е кратко; 
� Надеждна и дълготрайна експлоатация 
Недостатъците са: 
� Изисква се висока температура за фиксирането им - необходимо е 

използването на енергийни ресурси; 
� Спазване на строго определени параметри по време на процеса 

подлепване - за да се избегнат грешки по време на процеса на 
фиксиране. 

Класификация на укрепващите спомагателните материали 
Таблица 1 
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Следващият критерий е според метода на получаване на материалите, 
като те се делят на: тъкани, нетъкани и плетени (фиг.2). 

 

   
Тъкани ПМ Плетени ПМ Нетъкани ПМ 

Фиг.2 Видове ПМ според метода на получаване 
 

На базата на вида адхезивното покритие, ПМ могат да бъдат 
класифицирани като: 

1. С полиетиленово; 
2. С полиамидно; 
3. С поливинилхлоридно (PVC); 
4. С полиестерно; 
5. С полипропиленово; 
6. С поливинилацетатно (PVA). 

Свойствата на различните ПМ са: 
1. С полиетиленово покритие, като адхезивното вещество е нанесено на 

плътен, тънък и равномерен слой. 
Промяната на плътността на лепилният слой след термична обработка 

придава по-голяма устойчивост на сдвоените материали по отношение на 
разтворители за химическо чистене. 

 

 
Фиг.3 Подлепващ материал с полиетиленово покритие 

 
ПМ с този вид покритие се използва в яките, маншетите на ризите. ЛТМ, 

подлепен с такъв тип материал, може да се пере, при средни до високи 
температури (30˚- 60˚С, поради по-високата точка на топене на адхезивното 
вещество) с детергенти за масова употреба. Придава устойчива форма и 
дълготрайна експлоатация на изделието (фиг.3). 
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2. ПМ с полиамидно покритие - фиксирането им се извършва при високи 
температури (130˚С), като тези материали се използват при 
изработването на облекла, които се подлагат на химическо чистене и 
пране при и над 60˚С (фиг.4). 

 

 
Фиг.4 Подлепващ материал с полиамидно покритие 

 
3. ПМ с PVC покритие. Това адхезивно вещество също е приложимо при 

изделия, които ще се подлагат на химическо чистене и пране при високи 
температури. Най-често се прилага при връхни облекла, защото е и 
устойчиво на експлоатация и външни атмосферни влияния (фиг.5). 

 

 
Фиг.5 Подлепващ материал с PVC покритие 

 
4. ПМ с полиестерно покритие - материалите с този вид покритие имат 

широко приложение в почти всички видове шевни изделия. Полиестерът 
е устойчив на третиране и е водоустойчив. Недостатък е високата му 
цена, което го прави по-трудно продаваем като готов материал от 
останалите. Производителите на шевни изделия го използват, с цел 
получаване на висококачествени облекла. Но себестойността на 
готовия продукт е значително над средната пазарна такава на подобен 
тип изделия с вложен друг вид спомагателен материал (фиг. 6). 
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5. ПМ с полипропиленово покритие - има подобни свойства като на 
полиестерът. При фиксирането му се налага използване на високи 
температури в пресите, което често е нерентабилно за производството 
(фиг.7). 

 

  
Фиг.6 Подлепващ материал с 

полиестерно покритие 
Фиг.7 Подлепващ материал с 
полипропиленово покритие 

 
6. ПМ с PVA покритие - материалите с него не могат да се подлагат на 

химическо чистене и са сравнително неустойчиви на пране. 
Фиксирането им към основния материал се извършва при ниска 
температура и налягане. Основно приложение намират при бродериите 
и  кожените облекла. Произвеждат се и под формата на фолио, което се 
използва за временно фиксиране и е водоразтворимо, дори в студена 
вода (фиг.8). 

 

  
Подлепващ материал с PVA 

покритие, разтворимо във вода PVA фолио, разтворимо във вода 

Фиг.8 Видове подлепващи материали с PVA 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Създадената класификация на видовете подложки и подлепващи 

материали и анализът на свойствата им биха могли да се използват, както от 
специалисти в шевното производство, така и в учебния процес, при 
изучаването им. Разликите в предимствата и недостатъците при двата вида 
спомагателни материали за шевната индустрия са представени в удобен за 
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ползване табличен вид (табл. 2). 
Таблица 2 

Предимства и недостатъци на вида 
спомагателен материал 

Подложки/дублиращи, 
пришивни материали - 

неподлепващи се 

Подлепващи 
материали 

Високи разходи за труд да не 
Времепоглъщащи при фиксиране  да не 
Специални машини за фиксиране да+ ръчен труд да 
Висока пазарна цена да не 
Приложими във всяко производство не да 

 
От гореизложеното може да се обобщи, че подлепващите материали са с 

по-широко приложение, по-достъпни  и разходите за труд при обработването 
им са по-ниски. Това е и съществен приоритет за тях, правейки ги предпочитани 
за употреба в изработването на шевните текстилни изделия. 
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USE OF GEOMETRIC SHAPES IN DESIGN 
 

Zorica Stojceva, prof. Katerina Despot, Prof. Vaska Sandeva, 
University Goce Delchev - Stip, Department of Architecture and Design, Macedonia, 

vaska.sandeva@ugd.edu.mk, katerina.despot@ugd.edu.mk, 
 

Abstract 
The use of geometric shapes is nothing new in the world of the interior design, but this 

trend has recently made a huge resurgence and has undergone quite a spectacular evolution 
that aroused great interest in the study of geometry and geometric shapes. Playing with one 
geometric shape can get us countless different designs, each communicating in a special way, 
with its own meaning and message. 

Geometry is applied in various ways in the arrangement of the interior space - from 
determining the layout and proportions, to the decorative elements that are refining and 
reviving the space. We use the shapes to add or retain interest in design. 

The interest in this design is actually continuation of the trend inspired by the 1970s 
and the previous styles: Secession, Art Deco, Missionary, Neoclassical, Modern and so on, 
which keeps updating nowadays as a trend of arrangement of the interior space inspired 
precisely by geometric shapes. 

Key words:design, shape, space 
 

What do we feel when we see a circle? A square?A triangle? Do we react in the same 
way when seeing an object with soft gentle curves and when seeing another object with sharp 
jagged edges? Shapes have meaning in design much the same way as lines have meaning. 
Geometric shapes are an important segment for building and visual thinking to maximize the 
visual impression of the enclosed space through the optimal use of colors, materials and 
shapes,considering the  functionality of the space and creating a harmonious atmosphere. 

Shapes have different characteristics, each communicates in different way to the 
audience,ie, to the users. It is therefore necessary to study their psychological and visual 
meaning in space. 

What are geometric shapes and their use in design? “I discovered things with color and 
shape that I could not explain them in any other way- things for which I had no words”- This 
famous sentence of Georgia O`Keeffe defines shapes as grammatical symbols, special 
category or a way of visually communicating with audience that are being used to explain 
things which could not be explained in another way. 

Shapes have infinite variety of characteristics, each of them communicating different 
message to the audience. They are two-dimensional areas with a recognizable boundary. They 
can be open or closed, angular or round, big or small. They can be of free, geometric or 
abstract form. 

Different characteristics of the shapes convey different moods and meanings. Changing 
the characteristics of a shape alters the way how we perceive that shape and make us feel 
differentl about a design. Simply said, shapes are powerful way to communicate. 

Shapes are used in design to: 
� carry the eye of the viewer through different elements; 
� create movement; 
� symbolize ideas using images rather than text; 
� organize information based on how the shapes are aligned; 
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� influence on the mood and the emotions of the viewer. 
Attributes of the shape. Each shape along with the lines that are constructing the 

shape, as well as the space inside “reflects” some mood or causes some kind of emotion. 
Significant attributes of geometric shapes are: 

� Stability and self-confidence - rectangles and squares; 
� Less stable but more dynamic- triangles, pentagons, hexagons, octagons, trapezoids, 

parallelograms, cones and pyramids; 
� Visually interesting: geometric shapes with unequal proportions; 
� A minor visual interest: equal proportions, circles, squares, sphere, cube; 
� Safety - shapes that fit firmly- squares, hexagons, triangles, parallelograms, rectangles; 
� Diversity- forms that leave spaces, octagon, stars, circle, etc. 

 

 

 

Picture 1 - 
Geometric 

composition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Picture 2 - Simplicity and harmony achieved with furniture in geometric shapes 
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Use and meaning of geometric shapes in interior design 

Circular shapes 
Circular, oval shapes and ellipses tend to send positive emotional message or harmony 

and protection. They are mostly considered as feminine shapes and propose a pleasant mood. 
Their movement refers to energy and power. In design, the circle attracts the eye and requires 
attention, leaves a strong impression and highlights the things. 

Squares and rectangles 
The rectangle creates order in design and symbolizes the stability in space. Mainly it 

does not attract attention, and the line that limits these forms brings strength and equality. We 
trust these forms because of their excellence, which makes the design look clean and simple. 

Triangles 
Triangles can direct movement based which way they point. Triangles have energy and 

power and their stable/unstable dynamic can suggest either conflict or steady strength. The 
strength of triangles suggests masculinity and express characteristics as power, progression, 
goal and direction. 

Spirals 
Spirals are expressions of creativity and due to their curved nature they are also 

considered as feminine forms. They are often found in the natural growth pattern of many 
organisms and suggest the process of growth and evolution. 

 

Conclusion 
To the question “What makes the design beautiful?” we could reply that there is 

“significant expression” or form - a special set of lines, colors, textures and shapes that 
classify design as beautiful and successful. Geometric shapes are aesthetic qualities of design 
that cause a certain reaction to the viewer on the basis of what he sees and the way he 
experiences them. 

In design, the choice of geometric shapes along with appropriate colors and texture 
affects the aesthetics and the ambience. Mild rounded shapes emphasize the feminine 
character and harmoniously guide the viewer`s view from one surface to another, while sharp 

Picture 3 - Geometry in furniture 
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and rough movements in rectangles, squares and other similar forms retain the attention for 
longer time because they are more massive, look stable and give a sense of security and 
strength. 

From the research, a conclusion was made that shapes with mild curves and rounded 
edges are accepted as pleasant shapes, in contrast to the opposite forms with sharp edges. 
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Ivaylo Kirilov, Veselina Vasileva 
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and Plant Protection, Sofia, Bulgaria 
 

Abstract 
В настоящата разработка е направен статистически анализ на 

съдържанието на пясъчната фракция в повърхностния „А” хоризонт и 
мощността на почвения профил. Те са основни диагностични показатели за 
оценка и класификация на изследваните Пясъчни почви от Българското 
Черноморие. Извършена е статистическа обработка на 10 представителни 
профила и е направена оценка на почвите според получените резултати.  

 
 
Увод 
Изследваните почви са формирани върху меки, неконсолидирани 

палеогенни, миоценски и съвременни морски отложения с песъчлива текстура и 
състав и повърхнини с равнинен, наклонен и хълмист релеф (Кирилов 2013). 
Това дава отражение върху основните им показатели и свойства. 
Антропогенните въздействия върху почвите, също имат пряко влияние върху 
процесите на тяхното формиране и деградация. Установено е, че по механичен 
състав изследваните почви най-често са песъчливи и глинесто песъчливи, а 
според мощността им се оценяват като маломощни и средно мощни (Бояджиев 
Т., М. Теохаров, 2005). По тези показатели, не са правени статистически 
анализи, които да служат за подобряване на тяхната диагностика. 

 
Цели и задачи 
Целта на разработката е да се направи статистически анализ  на 

съдържанието на пясъчната фракция в повърхностния „А” хоризонт и 
мощността на почвения профил, които са основни диагностични показатели 
за оценка и класификация на изследваните Пясъчни почви. За доказване на 
целта са изпълнени две основни задачи: извършена е статистическа 
обработка на 10 представителни профила и е направена оценка на почвите 
според получените резултати.  

 
Материали и методи 
За характеризиране на морфологичните признаци и свойства на 

Пясъчните почви са избрани профили с различно изложение, както и позиции и 
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наклон на склоновете (Нинов, Н. 2002; 2009). Почвообразуващите скали оказват 
пряко влияние върху процесите на изветряне и почвообразуване и почвеното 
разнообразие, но в границите на изследваните Примитивни Пясъчни почви 
(Теохаров, М. 2004). Растителността върху тези почви е предимно тревна и 
храстовидна, а в рекреационните зони е декоративна и изкуствено залесена 
(Бондев, 1991). Съществуват и отделни територии където се развива 
земеделска дейност и се отглеждат овощни видове и лозови масиви. 
Проучените почвени профили са със следните геоморфологични 
характеристики: 

Профил № 2 – Заложен на 109 m. н.в. в землището на гр. Аксаково, 
Варненска област в средната част на хълмист източен микро склон, с наклон 
10°, Морски съвременни кватернерни пясъци. Растителността е Лозов масив на 
25 години. 

Профил № 4 – Заложен на 153 m. н.в. в землището на гр. Аксаково, 
Варненска област в долната част на хълмист източен склон, с наклон 6-7°, 
Морски съвременни кватернерни пясъци. Растителността е – черен бор, келяв 
габър, глог и острика.  

Профил № 6 – Заложен в землището на гр. Баново, Варненска област в 
долната част на хълмист наклонен склон, в продълговато наклонено било,  
върху морски съвременни кватернерни пясъци. Растителността е следната:  
соленка, дива ръж, пелин, власатка, млечок, див карамфил и акация. 

Профил № 8 – Заложен е на 120m н.в. с координати N 43’48.298, E0 
27’20.605, в землището на с. Слънчево, Варненска област, хълмист релеф, 
южен микросклон, почвообразуваща скала - морски пясъци. Растителност-
ливадина, акация и дзука.  

Профил № 9 – Заложен на 137 m. н.в. в землището на с. Галата, 
Варненска област в средната част на хълмист източен микро склон, с наклон 
10° и разположение юг-изток, върху по-съвременни кватернерни морски 
отложения. Растителността е тревиста, туфеста: Пелин, мъхове, бабини зъби  и 
др. 

Профил № 11 – Заложен на 160 m. н.в. в землището на с. Приселци, 
Варненска област в средната част на хълмист равнинен терен, върху стари 
морски плиоценски едрочастични пясъци. Растителността е тревна и гъсто-
туфеста: метлица, пясъчник, котенце, пелин, къклица, дилянка, див овес, 
ветрогон, киселец, лопен, единични  дървестни представители на върбата и др. 

Профил № 12 – Заложен  в района на Бургаските солници, част от 
землището на гр. Бургас, Бургаска област, теренът е равнинен, върху стари 
кватернерни морски пясъци. Растителността е тревиста-хидрофилна, 
халофитна и ливадно-блатна: соленка, райграс, пелин, дзука, живовляк и др. 

Профил № 17 – Заложен в землището на гр. Приморско, Бургаска област, 
на плажа, върху най-съвременни морски кватернерни пясъци със светло жълт 
цвят на пясъчната фракция. Растителността е представена от – див овес, 
садина, ливадина, метличина.  

Профил № 18 – Заложен в землището на гр. Приморско, Бургаска област, 
в долната част на дюна, върху най-съвременни морски кватернерни пясъци със 
светло жълт цвят на пясъчната фракция. Растителността е смесена-естествена 
и декоративна: дюните са залесени с добре развит 30-годишен бор, дъб, липа, 
върба, райграс, див овес, млечка, мъхове, троскот и др., декоративни видове 
залесени над профила. 

Профил № 21 – Заложен в землището на гр. Китен, Бургаска област. 
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Терена е равнинен с наклон 50. На дюна с разположение съответно север-юг, 
върху стари морски пясъци. Има наличие на активен ливаден процес, основни 
образуватели са райграс и ливадина, към другите растителни видове тук спада 
и троскота. 

Механичният състав на почвите е определен по Качински (1958). 
Статистическата обработка на получените резултати е изготвена със 
статистически продукт Stat Graphics (ANOVA). Използваните методи са описани 
подробно от Duncan (1955) и Fowel and Cohen (1992). Регресионните и 
корелационните анализи са изготвени със софтуерен продукт MS Excel (Chen 
and Popovich, 2002). 

 
Резултати и обсъждане 
Изследваните почви са разпространени по билните, наклонените, 

равнинните и хълмисти повърхности по черноморското крайбрежие и имат 
примитивен строеж на профила: А–С. Мощността на профила (А+С) е до 30-
60 сm и по-рядко над 65 сm. (Кирилов И., М. Теохаров. 2011). Повърхностният 
хоризонт А е с мощност до 20-30 сm, обикновено слабо зачимен, силно 
песъчлив, с кафеникави петна и органични живи и мъртви материали с 
нездрава разпрашена структура, ерозиран, със слабо свързани структурни 
агрегати. Върху дюнните образувания мощността на (А) хоризонт е до 10 сm. 
Почвите се характеризират с начални процеси на хумусообразуване и 
почвообразуване (Kirilov I., M. Teoharov, E. Filcheva. 2012). 

По механичен състав изследваните почви най-често са песъчливи и 
глинесто песъчливи, а според мощността им се оценяват като маломощни и 
средно мощни (Теохаров, М. 2003). Данните за механичният състав на 
разглежданите профили по фракции (mm) е представен в таблица 1. 

 
Таблица 1. Механичен състав (mm) 

 

№ 
Хоризонт. 

мощност на 
профила (sm) 

Размер на частиците 

>1 1-0.25 0.25-0.05 0.05-0.01 0.01-0.005 0.005-0.001 >0.001 >0.01 

Профил 2 – Аксаково 
1 А(орн) 0-25 0.9 45.7 32.8 6.9 1.4 2.4 9.9 13.7 
2 С1 25-55 0.0 48.2 26.1 7.0 2.3 1.4 15.0 18.7 
3 С2 55-80 0.0 51.4 25.3 5.9 2.4 0.7 14.3 17.4 

Профил 4 – Аксаково 
8 A 0-8 10.2 67.7 11.2 5.9 1.0 0.7 3.3 5.0 
9 С1 8-37 1.5 75.2 16.5 2.9 1.6 1.5 0.8 3.9 

10 С2 37-71 0.0 36.9 58.5 2.2 0.4 0.5 1.5 2.4 
Профил 6 – Баново 

14 Ач 0-14 3.0 13.4 63.6 7.9 4.8 4.4 2.9 12.1 
15 С 14-40 0.0 9.4 83.9 2.8 1.1 2.3 0.5 3.9 

Профил 8 – Слънчево 
19 А 0-17 0.0 22.4 74.5 1.4 0.9 0.6 0.2 1.7 
20 С 17-47 0.0 1.1 95.9 1.6 0.7 0.6 0.1 1.4 

Профил 9 – Галата 
21 А 0-15 3.2 69.9 12.5 5.3 2.5 4.2 2.4 9.1 
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22 С1 12-57 4.6 87.7 0.6 3.5 1.1 0.8 1.7 3.6 
23 С2 57-97 4.9 83.0 5.5 4.2 0.9 0.7 0.8 2.4 

Профил 11 – Приселци 
26 АС 0-27 0.0 73.5 8.9 7.3 5.3 2.3 2.7 10.3 
27 аС1 27-52 0.0 71.5 8.2 8.3 6.7 3.2 2.1 12.0 
28 С2 52-82 0.0 82.3 2.7 5.9 2.3 2.9 3.9 9.1 

Профил 12 – Бургаски солници 
29 Аn 0-23 0.0 65.3 14.1 7.8 3.0 2.4 7.4 12.8 
30 аС 23-50 0.0 79.3 5.8 6.2 1.3 2.3 5.1 8.7 

Профил 17 – Приморско 
39 Акв 0-10 0.0 77.1 20.8 0.3 0.7 0.6 0.5 1.8 
40 С 10-46 0.0 76.3 21.8 0.6 0.6 0.4 0.3 1.3 

Профил 18 – Приморско 
41 А(ч) 0-21 0.0 67.1 11.5 6.1 3.9 3.3 8.1 15.3 
42 АС 21-39 0.0 72.8 8.0 4.7 7.0 1.0 6.5 14.5 
43 С 39-79 0.0 93.1 5.5 0.4 0.4 0.2 0.4 1.0 

Профил 21 – Китен 
46 А(ч) 0-15 6.5 81.1 4.7 3.2 2.1 1.9 0.5 4.5 
47 С 15-42 0.0 92.6 5.6 0.5 0.5 0.4 0.4 1.3 

 
В таблица 2 са обобщени данните за почвените параметри на 

профилите, а именно – съдържание на пясък в „А” хоризонт (%), мощност на „А” 
хоризонт и мощност на профила. 

 
Таблица 2. Почвени параметри на профилите 

 

Име Пясък в "А" 
хоризонт (%) 

Мощност "А" 
хоризонт (cm) 

Мощност на 
профила (cm) 

Профил 2 – Аксаково  85.4 25.00 80.00 
Профил 4 – Аксаково 84.8 8.00 71.00 
Профил 6 – Баново 84.9 14.00 40.00 
Профил 8 – Слънчево 98.3 17.00 47.00 
Профил 9 – Галата 87.7 15.00 97.00 
Профил 11 – Приселци 89.7 27.00 82.00 
Профил 12 – Бургаски 
солници 87.2 23.00 50.00 

Профил 17 – Приморско 98.2 10.00 46.00 
Профил 18 – Приморско 84.7 21.00 79.00 
Профил 21 – Китен 89.0 15.00 42.00 

 
Песъчливата фракция в повърхностният „А“ хоризонт при разглежданите 

почвени профили е над 84%, като тези резултати потвърждават по-ранни 
изследвания (Кирилов И., М. Теохаров. 2011)., според които съдържанието на 
пясък е над 75% и се използва като основен диагностичен показател. 

Установено е, че почвите от Северна България са с по-ниско съдържание 
на пясък и с по-голяма мощност, докато от Южна са с по-малка мощност и по-
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високо съдържание на пясък. Почвените профили биха могли да се групират в 
зависимост от географското им местоположение, т.е. профили: 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 
11 попадат в група I - Северна България; а профили 12, 17, 18 и 21 – в група II - 
Южна България. На база на това е направена статистическа обработка на 
основните почвените показатели, представена в следващата таблица: 

 
Таблица 3. Почвени параметри по групи 

 

Група почвени профили Пясък в "А" 
хоризонт (%) 

Мощност "А" 
хоризонт (cm) 

Мощност на 
профила (cm) 

Група I Северна България 88.46 17.67 69.50 
Група II Южна България 89.77 17.25 54.25 
Разлика -1.308 0.420 15.250 
LSD≥95% 8.125 9.990 30.000 

 
Прави впечатление, че почвените профили от група I се характеризират с 

по-голяма мощност на „А“ хоризонт (17.67 cm) и на целия профил (69.50 cm), 
докато при профилите от група II мощността е по-малка. По тези два 
показателя не се наблюдава статистически доказана разлика между почвените 
профили от двете групи (Северна и Южна България). По отношение на 
съдържанието на пясък в „А“ хоризонт, с по-високо се характеризират почвите 
от Южна България (89.77%), но и по този показател получените разлики не се 
доказват статистически (Таблица 3). Средните стойности на разглежданите 
показатели за двете групи почвени профили попадат в една хомогенна група, 
т.е. могат да се приемат за представителни за конкретният почвен тип. За 
целите на настоящото изследване интерес представлява връзката между 
основните диагностични показатели на Пясъчните почви (Фигура 1 и 2). 

 
Фигура 1. Зависимост на съдържанието пясък и мощността на „А“ хоризонт 
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Фигура 2. Зависимост на съдържанието пясък в „А“ хоризонт  
и мощността на профила 

 
Според анализа, не се наблюдава зависимост между съдържанието на 

пясък и мощността на „А“ хоризонт (Фигура 1), но данните от изследването 
показват отрицателна „умерена“ корелационна зависимост между 
съдържанието на пясък в „А“ хоризонт и мощността на почвения профил 
(R=0.40) (Фигура 2).  

Съдържанието на пясъчна фракция и мощността на профилите е 
представена графично: 

 
Фигура 3. Съдържание на пясък в „А“ хоризонт и мощност на профила 

 

 
Прави впечатление, че почвите формирани върху по-млади, съвременни 

морски (прибрежни) отложения са с по-малка мощност на почвения профил и 
по-високо съдържание на пясък в „А” хоризонт. Почвите формирани върху 
миоценски отложения са с по-голяма мощност и се наблюдава по-ниско 
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съдържание на пясък в „А“ хоризонт. 
 
Заключение 
Като извод от направения статистически анализ въз основа на събраните 

данни по основните морфо - генетични  и диагностични показатели, следва, че 
почвите от Северна България са с по-ниско съдържание на пясък и с по-голяма 
мощност, докато от Южна са с по-малка мощност и по-високо съдържание на 
пясък. В заключение от проведеното статистическо изследване, можем да 
обобщим, че се наблюдава корелационна връзка между основните 
диагностични показатели на Пясъчните почви. 
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Summary 
The report describes the main processes that occur in autoimmune diseases 

that have been widespread in recent years. The main reasons for their occurrence, 
as well as the ways of prevention and treatment are considered. 

Described possible approaches to mathematical modeling of autoimmune dis-
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Резюме 
В доклада са описани основни процеси, протичащи при автоимунните 

заболявания, които са широко разпространени през последните години. 
Разгледани са основните причини за тяхното възникване, както и начините 
за профилактика и лечение. 

Описани са възможни подходи за математическото моделиране на 
автоимунните заболявания. 

Ключови думи и фрази: математическо моделиране, автоимунни 
заболявания, профилактика, лечение 

 

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОСНОВНИ ПРИЧИНИ НА АВТОИМУННИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Автоимунни се наричат заболявания, при които човешката имунна система 
атакува незаразени собствени клетки, тъкани или органи. Разпространението 
на тези заболявания се увеличава през последните десетилетия. Оценява се, 
че над 20% от населението в развитите държави страда от някакво автоимунно 
заболяване. Така например изследванията на американската асоциация за 
автоимуносвързаните заболявания (AARDA) оценява на над 50 милиона броя 
на американците, които през последните години са страдащи от автоимунно 
заболяване. Този брой е внушителен: за сравнение, броят на страдащите от 
ракови заболявания в САЩ се оценява на 12 милиона, а на тези от 
сърдечносъдови заболявания – на 25 милиона. 
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Обратно на това, средствата за научни изследвания на раковите 
заболявания в САЩ през 2003 г. са 6.1 милиарда долара, на сърдечносъдови 
заболявания – 2.4 милиарда долара, а на автоимунни заболявания – под 600 
милиона долара или над 10 пъти по-малко в сравнение с онкологичните 
заболявания [1].  

Към групата на автоимунните заболявания се причисляват над 80 
различни болести, измежду които болестта на Алцхаймер, болестта на 
Паркинсон, болестта на Мениер, витилиго, множествената склероза, 
инсулинозависимият диабет (диабет от първи тип), псориазис, тиреодит на 
Хашимото и много други.  

Причините за автоимунните заболявания са разнообразни и все още не 
напълно изяснени. Наред с генетичните фактори, важна роля за възникването 
им играят неблагоприятните условия на околната среда (химикали, 
замърсители, токсини), подлагането на стрес, инфекции, отслабването на 
имунната система в резултат на прекалената употреба на лекарства и др, 
Важна е ролята и на храненето.  

От една страна, за възникването на автоимунни заболявания може да 
допринесе липсата на важни микроелементи (витамини, минерали), а от друга 
– прекалената употреба на храни, съдържащи глутен. Затова се препоръчва 
включването в ежедневното меню на качествени месни и рибни продукти, яйца, 
зеленчуци, плодове, ядки и семена [1]. Измежду факторите, можещи да 
способстват профилактиката или лечението на автоимунни заболявания е и да 
бъде контролиран стресът, да бъде нормализиран сънят, да се избягва 
заседналият начин на живот, да се прекарва повече време сред природата и 
други. 

 

2. МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
Математическото моделиране през последните години е било успешно 

използвано за описанието на различни заболявания [2, 3] и в частност на 
автоимунни заболявания [4-7]. Математическите методи използват 
информацията, предоставена от имунологията и медицината. Така например, 
за изследването и моделирането на автоимунни заболявания съществено е 
разбирането и включването на основните компоненти и функции на защитните 
системи на организма. Към тях спадат физическите бариери: кожата, червата, 
слюнката, белият дроб и др. Тяхната задача е да не допускат във 
вътрешността на организма да проникват чужди патогени (вируси, бактерии, 
гъбички, паразити и др.). Ако физическите бариери бъдат преодолени от 
външни нашественици, организмът включва защитните механизми на имунната 
система срещу чуждите антигени.  

Механизмите на имунната система могат да бъдат разделени на две 
основни групи: вроден имунитет (който човекът има още при своето раждане) и 
придобит имунитет (който се развива в процеса на живота чрез 
противодействието срещу инфекции и други болестотворни процеси). 
Вроденият имунитет използва клетъчно-медиирани механизми чрез фагоцитни 
клетки (макрофаги, дендритни клетки, моноцити, гранулоцити), мастоцити и NK-
клетки (клетки естествени убийци), както и хуморални механизми – чрез 
цитокини и системата на комплемента. Придобитият имунитет също се 
подразделя на клетъчен и хуморален имунитет. Основна роля в клетъчния 
придобит имунитет играят Т-клетките (цитотоксични Т клетки, Т-помощници, 
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регулаторни Т клетки и Т-клетки на паметта). Хуморалният придобит имунитет 
се реализира чрез В клетките и антителата.   

При автоимунните заболявания се наблюдава неправомерно атакуване на 
собствени здрави клетки от имунните клетки и антитела, които при правилно 
функциониране на защитните механизми се борят срещу чуждите патогени и 
заразените от тях собствени клетки. 

В статията [8] е предложен и изследван математически модел на 
автоимунно заболяване. Моделът е от групата на кинетичните модели. При тях 
се разглеждат някои основни взаимодействащи клетъчни популации. Наред с 
тяхната концентрация се взима предвид и тяхната активност, т.е. способността 
им да се осъществява основната им функция. Моделът в [8] описва 
взаимодействието между таргетните клетки, разрушените клетки и имунните 
клетки. Съставен е числен метод за решаване на получената моделна задача. 
Приведени са резултати от числените пресмятания.  

В момента се провежда работа върху усъвършенстването на модела и 
сравнението на получаваните резултати с клинични данни. Това може да 
способства за прогнозирането на развитието на заболяването, да се получи по-
добро разбиране на протичащите процеси и евентуално за нови възможности 
за профилактика и лечение. Предимство на методите на математическото 
моделиране е възможността да се проиграват числено различни сценарии като 
се намалява количеството на лабораторните и клинични изследвания, които 
обикновено са продължителни, скъпи и проблематични от етична гледна точка. 
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Summary 
In the report, we discuss basic concepts related to bacterial infections. We clari-

fy concepts such as innate immunity, acquired immunity, sepsis. We identify major 
causes of bacterial infections as well as possible scenarios for the development of 
bacterial diseases. 

We clarify possible applications of mathematical modeling methods to describe 
bacterial diseases. 
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Резюме 
В доклада ние разглеждаме основни понятия, свързани с бактериалните 

инфекции. Изясняваме понятия като вроден имунитет, придобит имунитет, 
сепсис. Посочваме основни причинители на бактериални инфекции, както и 
възможни сценарии за развитие на бактериалните заболявания. 

Изясняваме възможни приложения на методите на математическото 
моделиране за описание на бактериални заболявания. 

Ключови думи и фрази: патогени, имунна система, математическо 
моделиране 

 

1. Въведение 
За разлика от предишните десетилетия и столетия, през последните 

десетилетия се наблюдава намаляване на броя на инфекциозните 
заболявания вследствие на подобряването на социално-битовите условия в 
развитите държави. Но в държавите с лоши социално-битови условия 
инфекциозните болести са широко разпространени и понастоящем, като се 
явяват причина за голям процент от смъртността. Там масово се 
разпространяват чревни инфекции, инфекции на дихателните пътища, кръвни 
инфекции, покривни инфекции и други [1, 2]. 

Някои от инфекциозните заболявания приключват с пълно оздравяване, 
при други също се наблюдава оздравяване, но с остатъчни белези, при трети 
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се развива хронично заболяване, а някои водят до смъртоносен изход [3]. 
Целта на нашата статия е да опишем някои основни понятия, свързани с 
бактериалните заболявания, техните причинители и механизми, описани в 
раздел 2, както и възможностите на математическите методи да моделират 
тези процеси и да бъдат използвани за предвиждането на тяхното протичане, 
описани в раздел 3.  

 
2. Бактериологични заболявания - основни понятия и процеси  
В резултат на проникването на чужди микроорганизми в човешкия 

организъм е възможно да се развие инфекциозно заболяване. 
Болестотворните микроорганизми се наричат патогени. Те могат да бъдат 
вируси, бактерии, гъбички, рикетсии и други [4]. Тук ние ще разглеждаме 
основно бактериалните инфекции.  

След преодоляването на външните защитни бариери на организма, 
бактериалните патогени проникват през характерни за тях "входни врати" 
(кожа, лигавица и т.н.) и се установяват наблизо във вътрешността на 
организма. Често те биват разпознати по техните характерни повърхностни 
рецептори или в резултат на отделяните от тях токсини от клетките на 
вродения (естествен) имунитет като неутрофили, макрофаги и др. 
Вроденият имунитет е наличен вече при раждането на човека. Той осигурява 
първа защитна реакция на организма срещу инфекции. Характеризира се от 
една страна с много бързо действие, а от друга - с липса на специфичност, т.е. 
реакцията е подобна спрямо различни патогенни агенти.  

Специфична имунна реакция се наблюдава при втората група защитни 
механизми, наричана придобит (адаптивен) имунитет, който се активизира, 
ако първичният имунен отговор не съумее да се справи с инфекцията. 
Придобитият имунитет не е наличен при раждането на човека, а се развива в 
процеса на живота, като голяма роля за това играят срещите на организма с 
инфекциозни агенти и способностите му да изработва специфични механизми 
за реакция срещу конкретните патогенни агенти. Такава е и целта на 
извършваните имунизации, основани на въвеждането в организма на известен 
брой патогени, които за съжаление понякога могат да имат и отрицателни 
странични ефекти [5, 6]. 

Първичната имунна реакцияна организма срещу инфекция или травма 
обикновено е свързана първоначално със свиване на кръвоносните съдове 
(вазоконстрикция) с цел възпрепятстване разпространението на инфекцията в 
близост до мястото на поражението. След това обаче обикновено се развива 
остър възпалителен процес, който мобилизира различни имунни, ендокринни и 
неврологични медиатори. При него се извършва разширяване на кръвоносните 
съдове (вазодилатация), което позволява имунокомпетентни клетки чрез 
кръвното русло да проникнат до огнището на инфекцията.  

В някои случаи (когато броят и агресивността на патогенните агенти не са 
големи) дейността на фагоцитни имунни клетки като неутрофили и макрофаги е 
достатъчна за унищожаването на бактериалните агенти, след което започва 
процес на възстановяване на нанесените от тях поражения и затихване на 
имунната реакция. Освен фагоцитни клетки в имунната реакция на организма 
могат да се включат и В- и Т-лимфоцити, антитела, комплементарната система 
и други защитни механизми, които се стараят да неутрализират и унищожат 
бактериалните агенти [5]. 
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При по-голям брой и агресивност на бактериалните агенти местната 
възпалителна реакция може да не е достатъчна и бактериите могат да 
проникнат вдълбочина, огнището на инфекцията обхваща по-голяма част от 
тъканта. Възможно е имунната реакция на организма да не е в състояние да 
изчисти изцяло патогените и да се получи относително равновесие между 
силите на бактериите и имунната система, което да доведе до хронифициране 
на заболяването. 

Възможно е също така при голям брой и силна агресивност на патогените, 
както и сравнително слаба имунна система, бактериалните агенти да навлезнат 
в кръвообращението и да се разпространят към други органи, да доведат чрез 
излъчваните токсини до тяхна дисфункция, а ако съумеят да преодолеят 
кръвно-мозъчната бариера - да увредят мозъчни неврони и жизненоважни 
мозъчни центрове, с което да повлияят върху жизеновитални функции на 
организма като дихателната, сърдечно-съдовата и да доведат дори до кома и 
смърт на пострадалия.  

Навлизането на бактерии в кръвта и свързаната с тях обширна системна 
възпалителна реакция се нарича сепсис, Сепсисът може да бъде причинен от 
различни бактерии като стафилококи, менингококи, стрептококи, пневмококи, 
салмонели и др. Той се характеризира с тежко прогресиращо протичане и 
отсъствие на тенденции за спонтанно оздравяване. В такива случаи 
задължително се налага лечение с антибиотици и други средства, които биха 
могли да унищожат бактериите в кръвното русло. Възможно е да се наложи и 
преливане на кръв. 

 
3. Математическо моделиране на бактериологични заболявания 

През последните няколко десетилетия математическите модели са били 
използвани успешно в различни области на науката, техниката, икономиката и др. 
[7]. 

При моделиране на бактериални заболявания може да бъдат избрани 
някои основни популации, участващи в процеса на заболяването. Въз основа 
на известни познания от областта на имунологията, ще бъдат описани 
взаимодействията между различните популации. В резултат могат да бъдат 
съставени диференциални уравнения за всяка от разглежданите популации. 
Уравненията могат да бъдат решени аналитично или числено за различни 
стойности на параметрите и началните условия. Така могат да бъдат описани 
тенденциите за развитие на заболяването във времето. Могат да бъдат 
включени и възможности за антибактериална терапия. Благодарение на 
компютърна техника и създадени алгоритми за решаване на моделната задача, 
могат да бъдат проиграни различни сценарии. Това може да доведе до 
намаляване на количеството на кличничните изследвания, които са 
скъпоструващи и често свързани с трудности от етично естество. 

В бъдещата си работа планираме да разработим математически модел за 
описване на взаимодействието между бактериална инфекция и имунната 
система, както и да я приложим към конкретни клинични данни. 
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Abstract 
With the development of technology and the Internet, the site has established 

itself as one of the main tools for public communications. This report looks at the site 
as a communication tool in the local government - from the first sites of municipal 
administrations, the models of online communication in the public sector, traces how 
the technologies, the new understanding of communication with the public and the 
habits of the modern man impose the changes in the administration site as a 
communication channel. A retrospective review of the first two decades of the 
administration on the Internet suggests the need to establish standards and 
standards in the work of the online administration. They are desperately needed 
because local government through the municipal site, as a communication tool, has 
against its wide audience. It is precisely because the PR has to give up the idea that 
the general public needs to establish standards. Standards in structuring the site that 
effectively segment the general public. To be a successful communication channel 
and trusted source, the site requires functionality, precise organization and easy 
navigation. We unbundle the functionalities of the local administration's online 
reporting, online services, online payments from the field of this report, and consider 
the function of the site as a communication channel needed by municipalities and 
local authorities to meet today to communicate with the public as well and to meet 
the obligations imposed on them by numerous laws and regulations. There is no 
legal framework for the administration of the online administration. But a multitude of 
laws, regulations, and normative acts impose the responsibility of the municipalities 
for the site. Among the many are the Spatial Planning Act, the Public Procurement 
Act, the Regulations for the Organization and Activities of the Municipal Council and 
others. In support of the indisputable need of the site for the local administration is 
that "the Internet is still a media and can influence the opinion of the people. And 
politicians are dependent on this opinion. " 

Keywords: site; institutional site; communications; online communications; 
municipal administration; institutional identity; public sector  

Ключови думи: сайт; институционален сайт; комуникации; онлайн 
комуникации; общинска администрация; институционална идентичност; 
публичен сектор  

 

Сайтът е част от съвремието. Сайтът е необходим и на администрацията, 
в частност общинската администрация, за да отговори на съвремието. 
Необходимостта е подсказана, „администрирайки“ Дарвин, че „ще оцелеят тези, 
които умеят да се адаптират към променящия се свят“. Думите на създателя на 
идеята за еволюцията са съотносими и към динамично развиващия се свят 
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онлайн. Въпреки че в контекста на администрацията и публичния сектор не е 
релевантна думата оцеляване, отнасяме думите на Дарвин към яснотата, 
формулирана от Максим Бехар - „За да си добре представен, трябва да си 
добре представен в интернет.“ Интернет е част от промените на съвремието. 
Администрацията не би могла да игнорира тези промени, тъй като срещу себе 
си има една, освен глобална аудитория, широка публика – населението на 
съответната община, с която комуникацията не само е по подразбиране, 
качеството на комуникацията е от съществено значение. Сайтът на общинска 
администрация вече е несъмнено наличен. Пред местната власт е 
предизвикателството за същността и плътността, съдържанието и 
функционалността на сайта. Защото регламентирането му е пропуснато от 
законодателството, но работата на администрацията в онлайн режим е 
индиректно вменено задължение от множество наредби и нормативни актове. 
Близо две десетилетия след появата на първите сайтове на общини в 
България, сайтът вече е общината в интернет – с отношението към гражданите, 
с услугите, информацията, информираността. Сайтът съдържа задължителните 
и пожелателните действия и поведение на местната власт. Задължителните са 
в областта на правото, пожелателните - в областта на политиката.  

Когато търсим началото на онлайн комуникациите в публичния сектор и 
първите сайтове на общински администрации, го правим без да дефинираме 
особена разлика като функционалност и визия с първите опити за присъствие в 
интернет чрез сайт като цяло. Времето е деветдесетте години на миналия век. 
И първите общински сайтове, както всички първи в българския интернет, са 
read only. Създадени от практиците, по модел на практиците, които осъзнават, 
че това, което го има офлайн трябва да се събере на едно място и да се 
създаде един готов продукт онлайн. Който може да се вземе и да се адаптира 
навсякъде. Съдържанието копира структурата на общинска администрация, с 
множество документи и формуляри, плюс информация за контакт. „Същността 
на текста е една и съща, независимо от носителя“ – казва създателят на 
първата и най-голяма онлайн библиотека в България Григор Гачев (Томс, 
Белогушева, 2003, стр. 27). По това подразбиране цялата налична информация 
за общините, разпръсната по книжни издания, със снимки, история, 
ретроспективен преглед на управлението се обобщава и „качва“ в интернет. 
Това са първите сайтове на общини и по дефиниция на дивелъпърите. В 
началото сайтовете са с изцяло презентационна функция, каквато е 
позволявала всъщност платформата, актуална за времето – Web 1.0 - 
Примитивната мрежа на 20-ти век, която се характеризира главно от това, че е 
еднопосочна и се прави на статично съдържание. Уеб 1.0 имаше предимно 
информативен характер. Първите страници, които видяхме в интернет, 
публикуваха текстово съдържание, което след публикуването им не беше 
актуализирано, освен ако "уеб администраторът" не промени съдържанието. [1]  

Първите общински сайтове са малко след първите институционални. И 
началото е в синхрон с йерархията в държавната администрация. През 
пролетта на 1997 се появява сайтът на Президентството - president.bg. През 
годините променя своя облик и съдържание, представяйки съответните 
личности, заемащи президентския пост у нас. (Томс, Белогушева, 2003, стр. 
114). През март 1998 стартира и parliament.bg. Още от самото начало сайтът на 
българския парламент предоставя обширна информация за институцията и 
нейните дейности (Томс, Белогушева, 2003, стр. 149). Столична община е в 
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самото начало на присъствието на общините в интернет. „Един от първите 
български институционални сайтове. Стартира през март 1998 година… 
Специфика за институционалните сайтове и в частност този на столична 
община е многото текстова информация…. Информацията се обновява всяка 
седмица. Освен формите за обратна връзка, атракция представлява и 
възможността за изпращане на електронни картички с изглед от София. 
„Сайтът на столична община дава възможност за прозрачност в дейността на 
общинската администрация, увеличава доверието у гражданите и създава 
предпоставка за засилване на участието им в местното самоуправление“, 
мнението е на Чавдар Петров, ръководител на проекта и началник управление 
„Общинска информация“, цитиран в „Първите в българския интернет“ (Томс, 
Белогушева, 2003, стр. 148). Идеята и потенциалът на сайта като инструмент за 
комуникации са очертани още с първите стъпки за комуникация в публичния 
сектор чрез институционалния сайт: представителна функция; канал за 
двупосочна комуникация с публиките.  

Разглеждаме общинския сайт като симбиоза между консервативен подход 
на еднопосочен модел на комуникация и двупосочна комуникация с 
установяване на обратна връзка. Допускаме, че първите сайтове на общини са 
всъщност по еднолиненен модел на комуникация, над който надгражда 
общественото мнение като обратна връзка.  

Комуникацията в публичния сектор чрез институционалния сайт ще 
отнесем към моделите на комуникация на Грунинг и Хънт. Първоначалното 
присъствие на общините в интернет е предимно с функцията за обществено 
информиране (първоположено от Айви Лий) и отчасти пресагентство за 
постигане на известност, надграждайки смисъла и значението с високо 
обществено доверие и подкрепа. И в двата случая комуникацията е 
еднопосочна. С определящо значение е достоверността. Като механизъм за 
лансиране на информация в публичното пространство, с цел достигане до 
публиката и постигане на разбиране и одобрение, както и за разпространение 
на информация до повече публики. И днес половината от дейностите на ПР са 
от този тип.  

За установяване на обратна връзка и двупосочна комуникация, още в 
началото на общинските сайтове, са регистрирани и първите опити за 
интегриране на блогове и дискусионни форми в общински сайт. Те се оказват 
абсолютно неуместни за администрацията. „Считаше се, че това е много 
модерно, но беше голям риск да се чистят всички неуместни и нецензурни 
коментари“, спомня си първите проекти за изработка на сайт на община Таня 
Георгиева от „Как дивелъпмънт“.  

Във времето, модерните комуникационни технологии намаляват 
дистанцията. С развитието на технологиите и web, чрез социалните медии се 
разгръщат и другите два модела на Грунинг и Хънт. Двупосочният асиметричен 
тип на убеждаване – с активна обратна връзка, като активният е организацията 
като отправител с водеща функция, а целта е публиката да одобри 
организацията чрез модифициране на нагласите. За анализ на обратната 
връзка се използват социологически изследвания. Двупосочният симетричен 
тип на взаимно разбиране пък е модерното виждане за ПР като социална 
технология – двупосочна комуникация с разнообразни форми. При която и 
двете страни могат да модифицират нагласите. Именно двупосочният 
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симетричен модел се улеснява от социалните медии. Които са нова епоха, в 
която монологът отстъпва на диалога. Този модел, според Любомир Стайков, е 
и най-адекватен за ПР - целите за постигане на хармония. 

През 2003 година вече се говори за постигнатата зрялост в мрежата, с 
огромна инфраструктура, но с липса на съдържание. Необходимостта от 
модериране е по подразбиране в синхрон с новите технологии и съзнанието, че 
„читателят има не само нужда от информация, но и тя да бъде качествена“, 
мнението е на Константин Спиров, цитиран в „Първите в българския интернет“, 
(Томс, Белогушева, 2003, стр.44) Петнадесет години по-късно в огромната 
инфраструктура в интернет все още липсва съдържание. Общински 
администрации все още поддържат сайтовете си с т.нар. „кухи менюта“. Какви 
ще са визията, организацията и функционалността на сайта на общината е 
резултат изцяло от професионалността и отношението на дивелъпърите. 
Качеството на работата на общината в интернет среда и комуникацията с 
публиките, като продължение, зависи от администраторите на сайта в 
съответната община. 

Опит за въвеждане на стандарти, но с препоръчителен характер, има в 
самото начало на „производството“ на български сайтове. Конкурсът 
„Български сайт“. Той стартира през юни 1999 и е именно с такава цел. 
Организира се от ABC Design & Communication с цел популяризиране уеб 
бизнеса, изграждане на стандарти и налагане на нормативи за качество в 
родното интернет пространство. (Томс, Белогушева, 2003, стр. 209)  

С институционална инициатива сериозен опит за въвеждане на норми и 
правила в интернет представянето на българските общини е направен 
въвеждане на стандарти за унифициране на държавната администрация. От 
Министерство на държавната администрация и административната реформа 
през 2008 година са изготвени Правила за институционална идентичност и 
унифициране на администрацията. В едно е създаден и Портал за 
институционална идентичност на държавната администрация на Република 
България - www.identity.egov.bg. Интернет страницата е достъпна все още, а 
справка за трафик на сайта отчита, че е посещаем. Резултат от посещенията за 
визията на администрацията обаче няма. Иначе идеята за създаване на 
портала е служителите на министерства и агенции, на областни управи и на 
общински администрации да имат достъп до детайлна и изчерпателна 
информация за правилата и стандартите за употреба на държавните символи 
на Република България; за правилата и начина на оформление на печатните 
материали и електронните комуникации на администрацията. Фокус в 
разработката са правилата за разработването на интернет страниците на 
държавните институции-инструкциите за достъпност, включително за незрящи 
хора, цветови и дизайнерски решения, улесняващи по-възрастните 
потребители. [2] 

Сред основните принципи, касаещи онлайн комуникациите, са ясно 
визиуално разграничение на отделните структури на държавната 
администрация; достъпност на администрацията за българските граждани (с 
особено внимание към хората с физически и зрителни увреждания и към 
възрастните); стандартизиране на нейното представяне пред българските 
граждани и пред света; подобряване на връзките с обществеността и 
протокола. Изготвените правила и стандарти са разработени от експерти в 
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областта на публичните комуникации, графичния дизайн, държавния протокол, 
информационнните технологии и правото. Отчетени са разписаните правила в 
нормативни документи, регламентиращи изцяло или частично 
институционалната идентичност у нас; внедрени са добри практики от други 
европейски държави в установени стандарти за унифицирана администрация 
(Германия, Холандия, Великобритания). В документа се разписва като 
препоръчителен Външни каскадни стилове, предвид възможностите, които 
дават за уеднаквяване на различните елементи (горен колонтитул, навигация, 
основно съдържание на страницата, долен колонтитул) на интернет страниците 
и стандартизиране на визуалните параметри. Въвежда се стандарт за 
ширината от 960 px на интернет-страниците на органите на административната 
власт. Регламентират се правилата за визуализация на държавните символи – 
герб, елементи от герба (основна структурна форма), лого на администрациите 
(общинските), като при отсъствие се ползва основната структурна форма на 
герба. Стилизира се цветността и се стандартизира размера още с герба - 
символа на администрацията (черно изображение на бял фон, 70 пиксела във 
височина), въвежда се определен шрифт, размер, начин и място на изписване 
на името на администрацията. Документът категорично предвижда 
унифициране на администрацията с въвеждане на изцяло текстово 
съдържание с определен шрифт, размер и начини на акцентиране в текст 
(подчертаване) в черен цвят на бял фон, като допуска цвят в навигационните 
елементи, отговарящи на определени изисквания за контрастност.  

10 години по-късно, някои казват, че разписаното в документа е лесно 
изпълнимо и достижимо с възможностите днес, други от разработчиците са 
категорични, че е необходима актуализация, тъй като части от документа са 
технологично смешни.  

Необходимостта визията в интернет да е на професионално ниво се 
повдига още в зората на интернет в България, отчитайки липсата на коректна 
организация и качество на информацията в мрежата. „Това от своя страна не 
стимулира интереса на потребителите към Мрежата, защото не намират това, 
което търсят“ (Томс, Белогушева, 2003, стр.51) - коментар на Димитър Ганчев - 
основател на Mars BBS, секретар на УС на Интернет общество България, член 
на съвета по ИТ към Президентството, 2003 г.) За да бъде общинският сайт 
основен комуникационен канал с публиките си, да се ползва с доверие от 
същите и да създава навици у същите, че това, което ги интересува е 
откриваемо именно там, е необходима лесна навигация с яснота за 
съдържанието и разпределението му. Какъв да бъде сайтът, общо, от което 
изключение не правят и общинските, успешно обобщава авторът на първата 
книга за интернет в България „Интернет в България e-mail и още…“ - Борис 
Басмаджиев „Присъствието в мрежата е полезно и реално дава възможности. 
Основното е информацията да бъде колкото може повече, да е добре 
организирана и лесно за откриване“.   

Дизайнът в случая не е от съществено значение. За него е необходимо 
единствено актуално звучене. „Това че е шарения, няма нищо притеснително. 
Визията няма абсолютно нищо общо с функционалността“, мнението е на Таня 
Георгиева, дивелъпър и ИТ-специалист с практика години преди появата и на 
първите български интернет сайтове. Необходимо е свеждане до минимум на 
възможността „да се загубиш“, влизайки в сайта да търсиш конкретна 
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информация. За администрацията, от гледна точка на функционалността, 
акцентът е да има основни символи, да липсват анимации, да има контраст, 
многоезична версия, сайтът да може да се конвертира в текстова версия за 
разчитане. „Сайтът е необходим за администрацията, освен с презентационна 
функция, за информиране на достъпен език и визуално правилно работата на 
общината. Администрацията има конкретни функции – да изпълнява 
задълженията си толкова и не повече. Няма вариант да проявава 
самоинициативност“, мнението е на Кирил Младенов, директор на дирекция 
„Административно правно и информационно обслужване“, секретар на 
общинска администрация Симитли.  

За „чистотата“ на общинския сайт говорят и български автори, които имат 
смелостта да описват развитието на интернета. Жюстин Томс и Горица 
Белогушева описват профила на един от първите общински сайтове в 
страната, този на столична община, като описват белезите на 
административния сайт – а именно повече текст и по-малко картина.  

Сайтът е инструмент за реализиране на цялостна онлайн комуникационна 
политика. Повежда информационна политика с актуална информация; 
съдържанието е видимо с функционалност за разпространение и споделяне – 
RSS, SEO, социални тагове, мултимедийно представяне, връзки към други 
институции. (Ангелова, 2011, стр. ) Маркираме и някои от характеристиките на 
онлайн комуникацията, които дефинират и основните правила и необходими 
стандарти при изграждането на общинския сайт: глобална аудитория; 
мигновена актуализация; интерактивна; независимост на комуникационния 
процес; мигновена обратна връзка; неограничена информация чрез линкове; 
мултиплатформеност; многообразие на изразните форми. Изключваме 
дефиницията, ПР да се откаже от идеята за широка публика, да е относима към 
общинските сайтове. Общинските сайтове на практика, като комуникационен 
канал, имат широка публика. Съдържанието в този канал обаче е профилирано 
според спецификите и интересите на различните публики в широката публика 
именно чрез добрата организация и навигация. Според Джон Деуей, публиката 
– това са всички хора, които имат общ проблем. Трансформираме 
дефиницията, като проблем заменяме с общия интерес, когато разглеждаме 
общинския сайт като средство за информиране. А за какво ще информира 
сайтът, тогава институционалният сайт следва да разгледаме и като 
контролируема медия – съдържанието е изцяло в ръцете на администраторите. 
Сайтът позволява предоставяне на различни факти, информация, новини 
свързани с компанията;  поддържане на календар със събития и дейности 
организирани от компанията; предоставяне на мултимедийно съдържание – 
снимки, лога, видеоклипове; линкове към външни източници. [3] Значението и 
важността на общинския сайт като комуникационен канал ще отнесем и в 
контекста на корпоративната социална отговорност. Тъй като публиките искат 
да общуват с организации, близки до тях, приятелски настроени. А 
корпоративната социална отговорност, модифицирана, касае и местните 
власти като и инициатори и организатори на социално отговорни кампании.  

Визията, съдържанието, функционалността на общинския сайт са 
всъщност всичко, което е зад името. ДОМЕЙНЪТ – първата бъркотия, в 
търсене на сайт на община. Стандарти и за това са въведени с правилата за 
институционална идентичност и унифициране на администрацията. В едно с 
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визуалното представяне според институционалната идентичност, достъпност 
на уеб съдържанието според европейските норми и изисквания според 
нормативната уредба за електронно управление и административно 
обслужване. Правилата за домейните са ясни: името на общината, 
транслитерирано .bg. На практика по-малко от 1/3 от общините в Югозападна 
България са с такъв адрес в интернет. А в Регистър.БГ, организацията, на която 
е делегирано управлението на областта от първо ниво с национален код .bg, са 
запазени изключително за общините наименованията на градовете, общински 
центрове. Според дивелъпърите, с домейните трябва да има задължително 
унифициране. И вероятно от името да започне и цялостното унифициране на 
публичния сектор в режим на работа в интернет.  

Този доклад очертава първите опити и налагане на модели за онлайн 
комуникация в публичния сектор. С търсене на първообраза на българската 
община в интернет и развитието й през първите 20 години присъствие в 
глобалната мрежа, на практика се откриват моделите, които следват повечето 
администрации на местната власт. Сайтът, като продукт в динамично 
развиващия се технологичен свят, е променящ се, като с промените се 
подобрява и функционалността, от която следва и все по-пълноценното му 
използване като инструмент за комуникации за целите на ПР. Литературата, 
която очертава генезиса и развитието на процесите в глобалната мрежа, не е 
обширна, а малкото автори, които имат смелостта да пишат за интернет, 
ползват понятието, изписано с главно И – Интернет. Което подсказва не просто 
важността, казва неизбежното – да съществуваш офлайн. Затова и 
комуникациите вече намират нова дисциплина – в онлайн среда. В която се 
модифицират, запазвайки изначалните модели, валидни от времето на 
Конфуций и Аристотел.  
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Summary 
The coppice oak forests in Bulgaria are over 1 million hectares, with one third of 

them formed by the Turkey oak. They are located mainly in the plains and hilly-
foothill regions of the country up to 700 m a.s.l. In the future these areas are 
expected to be part of zone with a permanent deficiency in moisture supply, leading 
to decomposition of forest ecosystems. This study explores the state of the oak 
forests in the flat parts of the North Central State Enterprise - Gabrovo and gives 
recommendations for their future management. It is found that the plain oak forests 
are predominantly result of vegetative propagation. Over 80% of them have already 
exceeded the age of their felling cycle. Their composition is strongly dominated by 
the Turkey oak with 72%, and the tendency is this species to supplant from their 
habitats the Common oak and the Sessile oak which are more attached to the 
humidity. For most of the individuals in the Turkey oak coppice is established a lack 
of central root, which finding is not typical for this species and for the oaks at all. This 
does not allow the coppice forests to reach the absorbing moisture in the deep soil 
layers and makes them highly unstable in extreme droughts. An accelerated 
transformation of the coppice oak forests into seminal ones is recommended, with a 
view to create sustainable woodland with a normally developed central root system. 

Key words: oak coppice forests, climate change, De Marton index, Turkey oak 
(Quercus cerris L.), Common oak (Quercus robur L.), forestry, silviculture, 
sustainable management 

 
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ЦЕРОВИ ГОРИ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 

 
гл. ас. д-р Йонко Додев, e-mail: ionkododev@abv.bg 

доц. д-р Груд Попов, e-mail: gr_popov@abv.bg 
инж. Филип Устабашиев, e-mail: vel_sport@abv.bg 
гл. ас. д-р Ивайло Марков, e-mail: imarkoff@abv.bg 
Институт за гората - Българска академия на науките 

 
1. Въведение 
Издънковите дъбови гори в България са над 1 млн. ha, като една трета от 

тях са церови. Разположени са предимно в равнинните и хълмисто-
предпланинските райони на страната до към 700 m н. в. Намират се в близост 
до населените места и винаги са били подложени на силен антропогенен 
натиск. Битът на местното население е силно свързан с добива на различни 
ресурси от тях, като и понастоящем те са основния източник на дърва за огрев. 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

101 

Освен много голямата си социално-икономическа роля, издънковите 
дъбови гори имат и изключително важна екологична роля. В резултат на 
изменението на климата в равнините на България се очаква да се появят и 
разширяват зони със степен климат, с индекс на сухотата по De Marton под 20 
(Раев и кол., 2011). Те ще се характеризират с траен дефицит във 
влагоосигуряването, водещ до разпад на горските екосистеми. Тези територии 
понастоящем са заети основно от издънкови дъбови гори. Тяхното устойчиво 
стопанисване е от изключителна важност, за да се гарантира оцеляването на 
горскодървесната растителност в равнинните части на страната. Затова и 
целта на настоящото изследване е да се проучи тяхното състояние и да се 
дадат препоръки за бъдещото им стопанисване. 

 
2. Обекти и методи на проучването 
Обект на проучването са издънковите дъбови гори на територията на 

„Северноцентрално Държавно Предприятие - Габрово“ (СЦДП). То обхваща 
20% от издънковите дъбови гори в страната, попадащи в зоната с трайни 
смущения във влагоосигуряването (индекс на De Marton от 20 до 30), които са с 
тенденция за остепняване в бъдеще. 

Обработката на данните от горскостопанските планове е извършена с 
помощта на софтуерен продукт за обработка на масив от данни, разработен от 
гл. ас. д-р Ивайло Марков от Институт за гората - БАН. За нагледното графично 
представяне на резултатите е използван ЕХСЕL. 

За статистическа оценка на резултатите от изследването на кореновата 
система е използван тестът на Clopper-Pearson (Холлендер и Вулф, 1983). Той 
служи за установяване на площни дялове или вероятности. Методът може да 
се прилага за оценяване на вероятността за успех, ако измерванията (Z1, Z2, … 
Zn) заемат само стойности 1 или 0 (задача за дихотомични данни). При него се 
предполага, (1) че всяка проба завършва с успех или неуспех, (2) че 
вероятността за успех (p) при всички проби е една и съща, и (3) че всичките n 
проби са независими. Определя се точкова оценка и доверителен интервал, 
както следва: 

� Точковата оценка на p, означавана с p̂ , е наблюдаваната относителна 
честота на успеха при изпитанията на Бернули: 

n
Bp �ˆ

, където B е броят на успешните проби, а n е общият брой на 
пробите. 

� За построяване на доверителен интервал се избира доверителна 
вероятност ��1 . Доверителните граници 	 
�LL pp �  и 	 
�UU pp � се 
определят по таблици. За доверителния интервал � �UL pp ,  е в сила  

 
	 
 ���� 1UL pppP . 

� Точковата оценка p̂  е равна на средната аритметична на величините  
 

nZZZ ...,,, 21 , т.е. 
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3. Резултати и дискусия 
Понастоящем по-голямата част (74%) от издънковите гори в България са 

предназначени за превръщане в семенни чрез прерастване, а останалите 26% 
се стопанисват като нискостъблени. Турнусите за горите за превръщане са 
100 г. за високобонитетните, 80 г. за среднобонитетните и 60 г. за 
нискобонитетните. По-ниски са турнусите за цера - съответно 60 - 40 - 40 г. 

На фигура 1 е представено процентното разпределение на площта на 
издънковите дъбови гори по класове на възраст за СЦДП и за страната като 
цяло. Вижда се, че ситуацията е почти идентична. Над 80% от дъбови гори в 
СЦДП вече са надхвърлили турнусната си възраст. От 1990 г. насам средната 
им възраст се е увеличила с близо 16 г. – от 43 г. през 1990 г. до 59 г. 
понастоящем. Тенденцията към трайно застаряване на тези гори илюстрира 
резултата от политиката за оставянето им да прерастнат. Лесовъдската ни 
колегия (управленски структури, наука и практика), спешно трябва да даде 
отговор на въпроса как да се стопанисват тези гори занапред. 
Неблагоприятната им възрастова структура, влошените растежни показатели и 
негативното влияние на климатичните промени няма да позволят още дълго да 
се отлага вземането на това стратегически важно решение. 

 

 
Фиг. 1. Процентно разпределение на площта на издънковите дъбови гори  

по класове на възраст за СЦДП и за страната 
 

На територията на СЦДП преобладаващият дървесен вид в издънковите 
дъбови гори е церът – фигура 2. Той заема 72% от площта им. Следва 
благунът с 18%, чието участие обикновено е единично или е на малки групи в 
състава на церовите насаждения. Горунът се среща, макар и ограничено (7%), 
в по-високите части на предприятието, основно в Предбалкана. Участието на 
останалите видове дъб е незначително. Начинът на смесване на дъбовете е 
белег за конкуренцията помежду им и за процеса на изместване на другите 
дъбове от цера. Прави силно впечатление, че летният дъб, който в миналото е 
бил основен лесообразувател в равнините, сега е с участие под 1%. Среща се 
като единични дървета или като все още оцелели малки кории. 
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Фиг. 2. Участие на различните видове дъб в състава на 

издънковите дъбови гори на територията на СЦДП 
 
Равнинните гори от летен дъб са най-силно повлияни от човешката 

дейност от дълбока древност до наши дни. През вековете те са били 
подложени на усилено изкореняване, заради плодородните почви, които 
заемат. Данните за последните изкоренявания на гори в Лудогорието са от 
1964 г. Така през вековете летният дъб е изсичан, а където понастоящем 
въобще са се запазили дъбови гори в равнините, те са от по-адаптивния и 
сухоустойчив цер, който е с издънков произход. Площта на издънковия цер у 
нас през последните 50 години непрекъснато нараства. През 1960 г. той заема 
112 000 ha, а през 2015 г. е 335 000 ha, което е 3 пъти увеличение на площта му 
(Костов и др., 2017). Възможните причини за наблюдаваната експанзия на цера 
са по-добрата му възобновителна способност, по-бързият растеж, по-високата 
му конвертабилност по отношение на екологичните условия (Глогов и др., 2017) 
и по-слабото търсене на пазара на дървесината му. 

В резултат на изменението на климата в равнините на България се очаква 
да се появят и разширяват зони със степен климат, с индекс на сухотата по De 
Marton под 20. Степният климат понастоящем не е застъпен в България. Към 
2050 г. се очаква около 10% от издънковите гори да се окажат в условията на 
степен климат и да бъдат заменени от тревисто-храстови съобщества, т.е. да 
бъдат загубени. Към 2080 г. в зависимост от различните сценарии за промяна 
на климата ще бъдат загубени между 16 и 44% от издънковите ни гори (Раев и 
кол., 2011). Дали и в каква степен ще се реализират тези много тревожни 
прогнозите, зависи и от лесовъдската колегия и нейния адекватен отговор. 

На територията на СЦДП зоната с трайни смущения във 
влагоосигуряването (с индекс на De Marton от 20 до 30) е широко 
разпространена. Точно тя е с тенденция за остепняване в бъдеще. В нея 
попадат основната част (57%) от издънковите дъбови гори в района на 
предприятието, и следователно те са най-застрашени от изчезване. Характерно 
за тях е, че са разположени на богати и дълбоки черноземи върху льосова 
основна скала. 

В зоната със смущения във влагоосигуряването само през отделни години 
(с индекс на De Marton от 30 до 40) попадат 38% от издънковите дъбови гори на 
СЦДП. Тук не се очертава заплаха за съществуването на горскодървесната 
растителност, но се очаква сукцесионите процеси да протичат към 
разширяване на участието на по-сухоустойчивите видове дъб, каквито са цера 
и благуна, за сметка на по-влаголюбивите летен и зимен дъб. 
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Едва 5% от издънковите дъбовите гори на територията на СЦДП са в 
зоната с най-добро влагоосигуряване, където не се очаква сериозно негативно 
влияние на климатичните промени. 

Прогнозите за влиянието на климатичните промени се основават на 
индекса на сухотата на De Marton, който отчита съотношението на 
температурните изменения спрямо количеството на валежите. Не се взима под 
внимание обаче дълбочината на почвата. Дълбоките почви върху льосова 
основна скала, каквито са черноземите в Добруджа и смолниците в Тракия, се 
запасяват с вода, която дълго не се губи. През сушавия период на годината 
тези почви дълбоко се напукват и по този начин добре поемат водите от 
поройни валежи, каквито обикновено са характерни за лятото и при сегашния 
климат, и каквито се прогнозират при изменения на климатичните условия в 
бъдеще. Така черноземните почви бързо възстановят влагозапасеността си. В 
същото време, дълбоката централна коренова система на дъбовете им 
позволява да достигат до усвоима почвена влага в дълбоките почвени слоеве и 
да оцеляват през дългите сухи периоди. 

Това е дало възможност на най-влаголюбивия дъб – летния, от 
хилядолетия да е основен лесообразовател в равнините, въпреки че те 
постоянно са изложени на засушаване. В горите и на Добруджа, и на 
Тракийската низина, до края на ХVІІ век, а вероятно и по-късно, той е основен 
лесообразувател. Летнодъбовите месторастения по принцип са достатъчно 
влагозапасени. Липсата на обширни съвременни насаждения от летен дъб у 
нас не дава възможност за обстойно проучване на техните характеристики. 
Опитът обаче за създаване на култури, макар и на сравнително малки площи, 
показва, че този ценен дървесен вид може да се развъжда с успех и да се 
създават качествени насаждения. В района на СЦДП има равнинни 
месторастения, които са оптимални за летния дъб. За това свидетелстват 
култури с отличен растеж, създадени в района на ДЛС „Сеслав”. Това показва, 
че нашата лесовъдска практика трябва да се насочи към възстановяването на 
този изключително ценен дървесен вид. 

Най-силното негативно влияние на климатичните промени се очаква там, 
където горите растат върху много дълбоки черноземи. Негативното влияние на 
климатичните промени може да бъде преодоляно, чрез създаване на устойчиви 
дъбови гори. Под устойчиви, следва да се разбират гори, при които дърветата 
са с добре развит централен корен, който да им позволява постоянен достъп до 
усвоима влага в по-дълбоките слоеве на почвата. Освен това, точно 
кореновата система е основната разлика между дърветата с издънков и 
семенен произход, която обуславя по-голямата устойчивост и дълговечност на 
вторите. Обичайно обаче не се знае броят на ротациите в издънковите дъбови 
гори и възрастта на кореновата им система е неизвестна. По тези причини 
изследването се насочи към проучване на кореновата система на издънковите 
церови гори в равнинните части на СЦДП. 

В шест сечища на територията на държавно горско стопанство „Горна 
Оряховица“ беше изровен по един пън от издънков цер, за да се провери 
състоянието на кореновата му система. При всички случаи се оказа, че 
централният корен е напълно изгнил. По метода на Clopper-Pearson се 
определи доверителен интервал [54, 100] на процента на стъблата без 
централен корен при коефициент на доверие 0,95. Това позволява да се 
твърди, че поне половината от стъблата на зрелите издънкови церови 
насаждения нямат централен корен. В съчетание с твърдението на опитни 
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местни лесовъди, че не са виждали церов пън със запазен централен корен, 
със сигурност може да се смята, че издънковите церови насаждения в района 
са загубили централния си корен и нямат достъп до влагата от дълбоките 
почвени слоеве. 

На снимки 1 а и б добре се вижда, че централният корен на изследваните  
церови дървета не съществува и дълбочината на кореновата система е до 30-
40 cm. Това прави издънковите церови гори неустойчиви на екстремни 
засушавания. На снимка 1 а се вижда, че гнилотата тръгва от пъна и 
постепенно унищожава и кореновата система. 

 

 а) 
 

 б) 
Сн. 1. Коренова система при издънков цер (ДГС „Горна Оряховица“) 

 
Констатацията, че издънковите церови гори масово са загубили 

централния си корен подсказва, че те са в стресова ситуация. За да оцелеят, 
дърветата намаляват от листната си маса, а единични или групи дървета 
започват да съхнат. С намаляване на листната маса намалява и прирастът им. 
Намаляването на склопеността пък дава възможност за развитие на подлесна 
растителност, която затруднява естественото възобновяване. Отчита се 
ежегодно плодоносене на церовите дървета. Това е проява и следствие от 
стресовото им състояние. Намаляването на склопа обаче увеличава участието 
на подлесния етаж, който всъщност е основният проблем за естественото им 
възобновяване. Навсякъде се констатира едно- и двугодишен подраст. Той 
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обаче е светлолюбив и, или загива до третата-четвъртата година, потиснат от 
подлесната растителност, или торчкува. Ясно е, че престарелите издънковите 
дъбови гори са уязвими и неустойчиви. Гората сама ни подсказва, че се нуждае 
от помощ, и е много важно да можем да ѝ отговорим адекватно. Нужно е 
прилагането на специфични регионални указания за тяхното ускорено 
превръщане, както и разработване на оптимални технологични схеми за 
тяхното усвояване (Маджов и Иванова, 2017). 

 
4. Изводи 
Установено е, че 57% от издънковите дъбови гори на територията на 

СЦДП са с индекс на сухотата по De Marton от 20 до 30. Те попадат в зоната, за 
която се очаква в бъдеще да е с траен дефицит във влагоосигуряването, водещ 
до разпад на горските екосистеми, т.е. има сериозна опасност тези гори да се 
превърнат в тревни и храсталачни съобщества. 

Издънковите дъбови гори в СЦДП са със сериозно преобладание на цера 
– 72%. Той разширява участието си за сметка на останалите видове дъб. 
Участието на типичния за равнинните месторастения летен дъб е под 1%. 

Изследванията показват, че при издънковия цер липсва типичния за 
дъбовете централен корен. Статистическата вероятност е от порядъка на 95%. 
С повърхностната си коренова система издънковите церови гори не могат да 
достигнат до усвоима влага в дълбоките почвени слоеве през сушавите 
периоди. Това ги прави твърде неустойчиви на екологични стресови условия. 

Над 80% от издънковите дъбови гори на територията на СЦДП са 
надхвърлили турнусната възраст. Следствие на застаряването им в тях се 
наблюдават начални прояви на разпад – намалена листна маса и частично 
съхнене. Поради стресовото състояние в което се намират, тези гори 
плодоносят често, като появата на естествен семенен подраст е повсеместна. 

Ускореното превръщане на издънковите дъбови гори в семенни е крайно 
наложително, с оглед създаването на устойчиви дървостои, в които дърветата 
да имат добре развит централен корен. 
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Summary 
The Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) is a natural species for our flora 

from ancient times. It has a quality wood and edible delicious fruits. For this reason, 
the species is very valuable by the local population and for thousands of years has 
been closely related to its lifestyle. However, its distribution in Bulgaria is currently 
very limited and chestnut forests cover less than 0.1% of the country's forest area. 
They are located on the border of the oak and beech belt, mainly on the northern 
slopes of Belasitsa Mt. and rarely in Slavyanka Mt. and some other parts of 
Southwestern Bulgaria. A very serious problem is the poor condition of this type of 
forests and the risk of losing the Sweet chestnut from the Bulgarian natural flora. In 
this regard, the present publication examines the ecological requirements of chestnut 
forests in Bulgaria, analyzes aspects of their management so far and makes specific 
recommendations for their sustainable and multifunctional management. 

Key words: Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.), ecological characteristics, 
forestry, silviculture, sustainable management, multifunctional management 

 

СТОПАНИСВАНЕ НА КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ 
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1 Институт за гората - Българска академия на науките 

2 Лесовъд на частна практика 
 
През последните години се наблюдава засилен интерес на обществото 

към горите от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.). Причината за това е 
качествената му дървесина и вкусните плодове, които намират приложение в 
хранителната и фармацевтичната промишленост (Amorini et al., 2000; 
Братанова-Дончева и др., 2002). Смята се, че кестеновите гори са много 
подходящи за осъществяване на идеята за създаване на многофункционална 
гора, в т.ч. и за агролесовъдски системи (Kachova et al., 2018). 

Понастоящем обаче видът има много ограничено разпространение в 
България. Към 2015 г. площите заети с обикновен кестен у нас са само 3356 ha, 
което представлява под 0,1% от горските територии на страната. Едва 500 ha 
от тях са естествени (Добринов и др, 1982). Много сериозен проблем 
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представлява лошото им състояние и опасността от загубата на вида за 
нашата флора. Това остро поставя пред българските лесовъди въпроса за 
бъдещото устойчиво стопанисване на кестеновите гори. Нужно е спешно да се 
намери баланс между техните екологични, икономически и социални функции, 
като същевременно се постигне подобряване на тяхното състояние, както и 
разширяване на площта им в страната. В тази връзка, в настоящата статия са 
разгледани екологичните изисквания на кестеновите гори у нас, аспекти в 
досегашното им управление, и са направени конкретни препоръки за тяхното 
устойчиво и многофункционално стопанисване. 

 
Екологични особености на кестеновите гори 
 
Разпространението на кестеновите гори на Балканския полуостров е в 

пряка зависимост от Средиземноморското климатично влияние (Le Houerou, 
1992). Чрез поленов анализ Tonkov et all (2012) доказват, че произходът им 
унас е естествен. През  терциера кестенът е бил широко  разпространен  на 
територията на нашата страна. Понастоящем обаче разпространението му е 
силно стеснено. Образува чисти и смесени ценози на границата на дъбовия и 
буковия пояс по северните склонове на Беласица. По-слабо е разпространен по 
северните склонове на Славянка и в някои други части на Югозападна 
България (Велев и др., 2000). 

В зависимост от условията на месторастене обикновеният кестен се 
среща в диапазона от 400 до 1300 m н.в. Братанова-Дончева и др. (2002) 
установяват, че оптималната надморска височина за вида е между 400 и 700 m 
н.в. Предпочита северните и със северна компонента изложения. 
Необходимата за развитието му средногодишна сума на валежите у нас е от 
порядъка на 500-600 mm. Демонстрира привързаност към по-влажния и по-
топъл климат - с по-висока лятна температура, с по-мека зима и сравнително 
висока относителна влажност на въздуха. Обикновеният кестен се отнася към 
мезофитния екологичен тип. Той е калциeфоб – привързан е към силикатна 
скална основа и избягва варовиците. Изразено светлолюбив вид е, особено в 
много млада възраст (Михайлов и др., 2002). 

Голям проблем на обикновения кестен е неустойчивостта му на гъбни 
паразити. Обикновено още от млада  възраст започва да страда от Ендотиев 
рак. Това е гъбно заболяване, което причинява разрушаване на дървесината и 
в крайна сметка води до загиване на дървото (Петров, 1982). Причинител е 
аскомицетната гъба Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, но повече известна с 
наименованието Endothia parasitica (Murrill) P.J. Anderson & H.W. Anderson. 

 
Аспекти в досегашното стопанисване на кестеновите гори у нас 
 
По общо мнение на изследователите, кестеновите гори у нас са в недобро 

състояние. Досегашните проучвания сочат прогресираща деградация на вида, 
дори и там, където популациите попадат в защитени природни територии. 
Резултатите сочат, че кестеновите гори в страната съхнат и постепенно 
загиват. Причините за това  могат да се търсят в следните две посоки: 

- Силното негативно влияние на естествените болести и вредителите по 
кестена; 

- Антропогенният натиск върху кестеновите гори и лесовъдските пропуски 
в тях – Поради събирането на плодовете на кестена от местното 
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население, както и заради непровеждане на необходимите лесовъдски 
мероприятия, естественото му възобновяване е силно затруднено. В 
резултат на това настъпват суксеционни процеси на замяна на вида с 
по-сенкоиздръжливия бук. Освен това, на редица места има незаконно 
отсечени единични кестенови дървета. След такава сеч, новопоявилите 
се издънки не се отглеждат и това довежда до захраставяването им. 

 
Когато някой не знае какво да прави в горите и с горите, налага забрана. 

Като отговор на съществуващите проблеми, псевдоеколози наложиха 
административна забрана на всякаква лесовъдска и човешка дейност свързана 
с обикновения кестен. Този дървесен вид, който векове се е ползвал от хората, 
бе обявен за „защитен вид“, с което се забраняваше дори да се откъснат клонки 
за резници от стоящи дървета. На отгледните лесовъдски мероприятия в 
кестеновите гори също бе наложена абсолютна забрана. 

Резултатите от редица научни изследвания у нас са противоположни на 
тези забрани. Биологията на гората подсказва, че лесовъдската дейност в 
кестеновите гори трябва да се насочи към поддържане на млади насаждения и 
толериране, както на семенния, така и на издънковия подраст (Михайлов и др., 
2002). 

Eфектът на различни видове и с различна интензивност сечи върху 
биопродуктивността на дървесината и на короната са тествани и в чужбина, 
както върху млади, така и върху възрастни кестенови насаждения. Резултатите 
показват, че и в двата случая склопът се възстановява бързо, само за няколко 
години (Gambi & Amorini, 1978; Cutini, 1998; Lefevre et al., 1999). Все пак при 
възрастните насаждения увеличаването на турнуса на сечта, води до 
прогресивно увеличаване на масата на клоните, което допринася за 
подобряване продуктивността на почвата (Ranger & Nys, 1996). Алтернативни 
лесовъдски системи предлагат Amorini et al. (2000). От друга страна, 
изследвания, проведени във Великобритания показват, че при осветляване в 
кестеновите насаждения, богатството на приземна растителност се увеличава, 
което от своя страна води до увеличаване на устойчивостта на екосистемите 
(Barkham, 1992). У нас едва напоследък се поставя въпросът за избор на 
подходящи лесовъдски мерки за спиране на деградационните процеси в 
кестеновите насаждения и постигане на устойчивото им развитие. 

Кестенът, като бързорастящ дървесен вид, се нуждае от извеждане на 
отгледна сеч „прореждане“. Прореждането е лесовъдско мероприятие, целящо 
създаване на благоприятни условия за растеж по височина на дървото и за по-
ранен старт на натрупването на радиален прираст. Кулминацията на прираста 
по височина при обикновения кестен настъпва към 30-та година, като  
изпреварва тази на бука в Беласица с 5 до 8 години. Тава  е индикатор, че 
времето за провеждане на отгледните сечи следва да изпреварва класическия 
срок с близо едно десетилетие. Когато отгледните сечи не се извършват, се 
получава хроничен недостиг на вода и минерални вещества, поради 
нарушаване на връзката между едафичните и биоценотичните компоненти на 
екосистемата. Това създава благоприятна среда за развитие на Ендотиевия 
рак по кестена и за започване на процес на съхнене. 

Реалният турнус за кестеновите гори, стопанисвани приоритетно за 
производство на едроразмерна дървесина, е 60 години. След тази възраст в 
пролетната дървесина се появява „трина“, която силно влошава качествата на 
добиваните сортименти, т.е. това е техническата зрялост на дървесината. В 
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групата за приоритетно производство на плодове турнусът достига до 100-120 
години. Напоследък френските лесовъди предлагат турнус от 10-15 години за 
издънковите насаждения. 

В кестеновият стопански клас на територията на Държавно горско  
стопанство „Петрич“ се водят регулярно отгледни и възобновителни сечи от 
1995 г. В резултат на това са подмладени стотици декари престарели 
насаждения, част от които вече са източник на плодове. След изсичането на 
една „баба“, както се наричат престарелите над 200-годишни дървета, се 
появяват от 40 до 60 броя пънни, коренови и стволни издънки, които с 
подходящи лесовъдски грижи се превръщат в устойчиви формации. Спазването 
на необходимите за вида карантинни мерки и санитарният характер на сечите 
водят до намаляване на дела на засегнатите дървета от Ендотиев рак. Когато 
не се прилагат навременни грижи за кестена, се достига до бърз диклайн на 
екосистемата и изчезване на кестеновата компонента в нея. 

Мерките, които следва да се прилагат в кестеновите насаждения, трябва 
да са съобразени с биологичните и екологични особености на вида, а именно: 

� Кестенът предпочита дълбоки и свежи почви. Не се чувства добре върху 
варовикова основна скала; 

� Силно светлолюбив вид е и ако остане под склопа на дървостоя бива 
изместван от останалите съпътстващи дървесни видове - бук, габър, 
дъбове и др; 

� Изключително бързорастящ вид е и в осветените пространства е 
конкурентноспособен и изпреварва в растежа си другите дървесни 
видове; 

� При подходящи условия има много добра възобновителна способност. 
Възобновява се, както семенно, така и вегетативно. Семената му 
запазват кълняемостта си до 2 години. Коренови, пънови и стволни 
издънки се появяват и при 200-годишни дървета. Т.е. неговата 
издънкопроизводителност не зависи от възрастта на дървото. 

� Издънките формират самостоятелна млада коренова система и са 
устойчиви дървета; 

� Склонен е към захраставяване, т.е. отгледните грижи са наложителни; 
� При възобновителните сечи основна цел е запазването на вида в 

състава на дървостоя; 
� Поради спецификата им, за кестенови гори могат да се считат и 

насаждения, в които участието на кестена е над 30%. 
 

Препоръчителни лесовъдски мероприятия 
 
Поради биологията на вида, възобновителните сечи следва да започват 

след 40-годишна възраст и да целят създаване на благоприятни условия за 
възобновяване на кестена. Те трябва да имат характер на голи сечи. Целта е 
смесено семенно-издънково възобновяване. Може да звучи и парадоксално, но 
при осигуряване на пълна светлина той изпреварва конкурентите си. С оглед 
запазване на ландшафта на региона, котлите които се отварят следва да са с 
размер до 1,5 хектара. Възобновителните сечи трябва да се извеждат след 
узряването на плодовете и преди развитието на издънките (месеците декември 
и януари), като същата година не се събират плодове от възобновителните 
участъци. Обикновеният кестен е вид с изключително силна 
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издънкопроизводителна способност. Подмладяването на престарелия кестенов 
дървостой на някои места, може да се извърши и с подпомагане на 
възобновяването, чрез внасяне на фиданки. Вършината и отпадната дървесина 
е добре да се разхвърлят по сечището, за да се възпрепятства събирането на 
плодовете от кестена от местното население. 

Отглеждането трябва да започва едновременно с възобновителните сечи. 
Във възобновените участъци още на следващата година трябва да се 
пристъпва към премахване на излишните издънките, с цел да се избегне 
захраставяването им. Там където площите са отгледани по този начин кестенът 
започва да оформя прави стъбла, а растежът им по височина достига над 1 m 
за вегетационен сезон. 

Необходимо е да се направи инвентаризация на всички кестенови 
насаждения, като се обособят в две групи. Първата да е за приоритетно 
производство на дървесина, а втората - за приоритетно производство на 
плодове. При инвентаризацията да се описва накратко тяхното моментно 
състояние и да се набелязват необходимите мероприятия за намаляване на 
повредите и за подобряване на здравословното състояние на кестеновите 
насаждения. 

В насажденията за производство на дървесина да се водят сечи за 
създаване на условия за натрупване на радиален прираст и производство на 
ценна фурнирна дървесина. Началото на възобновителния период на добрите 
бонитети трябва да започва при 35-45-годишна възраст на дървостоя. 

В насажденията за производство на плодове следва да се водят сечи, 
чиято цел да е оформяне на добре развита, симетрична и осветена корона на 
оставащите  дървета и равномерното им разпределени на терена. 

Необходимо е незабавно извеждане на заложените “принудителни“ и 
„санитарни“ сечи, при спазване на необходимите карантини условия, 
гарантиращи неразпространението на Ендотиевия рак по кестена. 

За да се гарантира правилното и навременно провеждане на 
необходимите лесовъдски мероприятия е нужно да се изгради, ремонтира и 
поддържа горска пътната мрежа, съгласно съвременните изисквания на 
действащото законодателство (Маджов, 2015), както и да се помисли за 
въвеждането на иновативни за нашата страна технологични схеми за 
провеждането на сечите в кестеновите гори (Маджов и др., 2016). 

В периода между седемдесетте и осемдесетте години на миналия век са 
проведени стотици успешни залесявания с питомен кестен у нас. Препоръчва 
се създаването на кестенови култури да продължи, независимо от целите които 
им се поставят. Приоритетно да се създават там, където има възможност за 
механизирана обработка на почвата и наличието на система, поне за 
еднократно напояване през вегетационния период. Във всички случаи, 
културите от питомен кестен, трябва да се създават на дълбоки, рохки и 
плодородни почви. 
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QUALITY OF LABOR - QUALITY OF LIFE 
 

Kamelia Yaneva 
University of Forestry – Sofia, e-mail: ka_mi_ka@abv.bg 

 
Abstract 
The report analyzes the interrelationship between quality of work and quality of 

life. The study in the report focuses on managing and controlling quality of work and 
its impact on quality of life. An interesting assessment of quality-of-life factors 
influencing quality of life is proposed. 

In itself, the high quality of work means multiplying national wealth and personal 
income in the interests of all members of society. A high level of quality of work is of 
paramount importance for improving people's well-being and increasing the national 
wealth of the country. This means a full utilization of resources, with a high economic 
and economic impact. 

Key words: quality, management, control, business, quality of work, quality of 
life 

 

КАЧЕСТВО НА ТРУДА - КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА 
 

Камелия Янева 
Лесотехнически университет – София, e-mail: ka_mi_ka@abv.bg 

 
Резюме 
В доклада са анализирани взаимовръзките между качеството на труд и 

качеството на живот. Изследването в доклада се фокусира върху 
управлението и контрола на качеството на труд и влиянието му за 
качеството на живот. Предложена е интересна оценка на факторите 
свързани с качеството на труд, влияещи върху качеството на живот. 

Само по себе си виското качество на труда означава умножаване на 
националното богатство и личните доходи в интерес на всички членове на 
обществото. Високото равнище на качеството на труда има 
първостепенно значение за повишаването на благосъстоянието на хората 
и за нарастването на националното богатство на страната. Това 
означава, пълноценно оползотворяване на ресурсите, при което ще се 
получи висок стопанско-икономически ефект. 

Ключови думи: качество, управление, контрол, качество на труд, 
качество на живот 

 
 
1. Увод 
Качеството (в икономиката и обществото) е категория, която описва 

характеристиките на даден обект. Етимологически думата се появява в 
старобългарския език като калка на гръцкото ποιότης, което произлиза от ποῖος, 
"какъв". Съответно качеството на даден предмет е неговата "каквина". 

Качеството е основна логическа категория във философиите на 
Аристотел, Кант и Хегел. Съществено място заема разбирането и 
разграничаването между първични и вторични качества във философията на 
Новото време в лицето на мислители като Бейкън, Декарт и Лок. В наше време 
качеството е обект на сериозен дебат в социалните и икономическите науки и е 
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едно от основните понятия, върху които се изграждат редица политически, 
управленски и организационни теории. 

Качеството става централна тема на внимание, дискусии, изследвания и 
организационни дейности в областта на производството и услугите през 
втората половина на 20 век. Икономическите основания за това се дължат на 
съзряването на пазарите и пазарните отношения, които водят до усилена 
конкуренция и повишават изискванията на потребителите. Качеството се 
превръща във фактор за успеха и оцеляването на отделните икономически 
субекти. Заедно с това се повишава и политическата значимост на темата, 
доколкото качеството на публичните услуги влияе на конкурентността на 
гражданите и организациите и играе съществена роля в състезанието между 
отделните държави за привличане на инвестиции и повишаването на 
авторитета и влиянието им в международен аспект. Толерирането на 
некачествени продукти и услуги започва да се счита, също така, за 
деструктивно и пилеещо човешките способности и таланти и в крайна сметка за 
пречка пред постигането на удовлетворение и щастие. 

 
2. Качество на живота 
Качество на живота е синоним на качеството в социален смисъл. Качество 

на живота е широко понятие, с което се определя степента на благополучие и 
лична удовлетвореност, изпитвано от даден индивид или група. Понятието се 
отличава от разбирането за „жизнен стандарт“, защото включва неизмеримата 
по икономически показатели субективна и динамично променлива оценка за 
личното благосъстояние, формирана по много и разнообразни критерии от 
физическо, психологическо и социално естество. 

� физическото благосъстояние най-общо включва доброто здравословно 
състояние, физическия комфорт, режима на хранене и физическа 
активност, предпазването от болки и заболявания, както и способността 
за самостоятелно извършване на дейности, свързани с личните 
потребности на индивида. 

� психологическите аспекти на качеството на живота са свързани с 
психичното здраве, различните състояния на стрес, тревогите и 
удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни 
емоционални състояния, самооценката. 

� социалното благосъстояние е най-разнообразно и трудно измеримо, тъй 
като включва активността в интимния живот и семейството, 
професионалната реализация, приятелските отношения, развлеченията 
в свободното време, социалната среда и живот, придобитото 
образование и култура, околната среда и други. 

Терминът качество на живот се използва с цел да се обозначат и 
синтезират обективни и субективни критерии и да се оцени общото 
благосъстояние на отделните индивиди или цели общества. Той се използва в 
широк контекст, включително и в международното развитие, здравеопазването 
и политиката. Качеството на живота не трябва да се бърка със стандарта на 
живот, който се асоциира главно с приходите на отделните хора. Главният 
смисъл на концепцията за "качество на живот" е да: 

� бъде алтернатива на концепцията за предимно материалния и 
икономически растеж; 

� съдейства за еманципирането на човека от прекомерното доминиране 
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Качество 
на живот 

Образование

Околна среда и 
среда на живот 

Свободно време и 
социално вкл./изкл. 

Материални условия на 
живот (доходи, благо- 

състояние, потребление) 

Удовлетвореност 
от живота 

Управление и 
основни права 

Икономическа и физи-
ческа безопасност Здравеопазване 

Заетост и произво- 
дителност на труда 

на материално-икономическите цели в обществото; 
� утвърди принципа, че при вече постигнато високо икономическо 

равнище, не количество на стоките, а качество на живот на хората е най-
важното (не това "колко", а "как, доколко добре"); 

� покаже, че добро (перфектно, отлично) е онова общество, в което има 
добро качество на живот на хората; 

� подчертае, че освен собственост, пари и материални вещи, хората 
трябва да имат и добри знания, добро образование, интересна работа и 
пълноценен отдих, успехи в личностното развитие, добър семеен и общностен 
живот. 

Днес концепцията за качеството на живот (социална категория) обхваща 3 
насоки в изготвянето на целите на политиките на Европа. Първо, субективното 
"да бъдеш добре" ни осигурява важна допълнителна информация относно 
степента, до която нуждите на населението са задоволени. На второ място, 
искането на мнението на хората относно качеството им на живот е един от най-
добрите начини да разбереш какво те наистина желаят. И на трето място, 
концепцията и нейните насоки са съответстващи на природата на днешните 
общества в Европа - където персоналният избор се цени високо и където 
хората имат големи очаквания относно възможностите и преживяванията, 
достъпни за тях. Шест са ключовите 
области за качество на живот: 
работа; икономически ресурси; 
семейство и домакинства  
здравеопазване; 
образование и 
околна среда. 

 

 

 

3. Качество на труда 
Качеството на труда се разглежда в няколко аспекта: 
- професионална обособеност на труда; 
- способност на труда да създава по-качествени стоки и услуги и да 

извършва определена по степен или сложност работа; 
- способност на работника да извършва широк кръг от работи; 
- производителност на труда. 
Всички тези аспекти при тълкуването на качеството на труда дават 

основание за дефиниране, че качеството на труда е съвкупност от средства, 
въз основата на които даден вид труд се различава от друг вид труд. 

Качеството на труда се счита за основен и важен фактор за постигане на 
резултати като: 

� увеличаване на: производителността на труда; количеството на 
произвежданите продукти или услуги; БВП; печалбата; гъвкавостта на 

Фиг. 1. Ключови области за качество на живот 
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предприятията при промени в техниката, технологията, производството, 
организацията и управлението; професионално-квалификационната мобилност 
на работниците и служителите и други. 

� намаляване на: трудовите злополуки, на производствения травматизъм 
и професионалните заболявания; 
неудовлтвореността от труда; 
проблемите свързани с контрола 
върху хода на повишаване на 
качеството на продукцията и на 
услугите; 

� усъвършенстване на мотивационната  
среда във фирмата; 

� подобряване на социално-
психологическия климат и т.н. 

Най-синтетичния показател 
за характеризиране качеството на 
труда в страната е брутният вътрешен продукт (БВП), който се пада на едно 
заето лице. Той акумулира в себе си съвкупното качество на всички заети лица 
в страната, съотношението между всички разходи за умножаване на човешките 
ресурси и всички лични и обществени ефекти от качеството на труда. 
Способността на една икономика да произвежда повече БВП на едно лице от 
населението е реален израз на по-високото качество на труда на човешките 
ресурси в тази страна, на по-високото качество на тяхната работа и съответно 
на тяхното качество на живот. В крайна сметка в дадена държава при дадени 
природно-климатични фактори размера на БВП зависи от качеството на труда. 
Ако сравним за България качеството на труд при нас е ниско. 

За да може да се определи качеството на труда се използват различни 
показатели като: професионален опит – трудов стаж; брой учебни години; 
квалификация; равнище и динамика на заплатата; равнище и повишаване на 
квалификацията; размера на личните инвестиции на работниците и 
служителите за придобиване на общо и професионално образование и 
обучение; коефициент на интелигентност – синтезира природна интелигентност 
образование, професионален опит и т.н. 

 

Инвестиции за 
повишаване на 
качеството на 

труда 

в здравеопазването - осигурят стабилно здраве на и здравно 
благосъстояние на заетите работници и служители, отговарящи 
на съвременните изисквания за висока работоспособност 
в социалното обслужване - осигуряват социалната стабилност 
и сигурност на заетите в и на всички членове на обществото 
която, е една от основните предпоставки за високо качество на 
работната сила и на живот 
в образованието и професионалното обучение - развитието на 
човешкия капитал е високо ефективна инвестиция, която 
сравнително бързо възстановява направените разходи 
за повишаване квалификацията и преквалификацията - за 
получаване по-високи доходи за своя труд хората се стремят и 
към придобиването на по-високо образователно и 
квалификационно равнище 

 

Таблица 1. Основни компоненти на инвестициите  
за повишаване на качеството на труда 

Качество 
на труда 
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4. Качество на труда - качество на живота 
И животът като баснята се цени не по 

дължината си, а по съдържанието/качеството 
Сенека 

Всеки разговор на качество е разговор за природата на нещата, за тяхната 
същност, за тяхната истинност. От най-дълбока древност хората са се 
стремели към високото качество и са го приели като върховен критерий за 
оценка на вещите, дейностите и собствените си човешки взаимоотношения. 
Пръв Аристотел научно определя качеството като “видно отличие“, което 
отличава дадена същност от безкрайното множество компоненти на 
обективната действителност. А Хегел подчертава, че ако нещо загуби своето 
определящо качество, то „престава да бъде това, което е...“ 

Качеството или качествата не бива да се смесват със свойствата на 
вещите или явленията. Всеки обект в заобикалящата ни действителност 
притежава множество свойства, в които и чрез които се проявяват техните 
качества. Този разговор за качеството има съвършено определен смисъл и е 
насочен преди всичко към разбирането на качеството като цялостна 
функционална характеристика на единството, което ни дава представа за 
„видовото отличие“ на всеки обект, независимо дали става дума за вещ, за 
явление или за отношение. 

Качествената определеност на всеки обект намира израз в неговата 
структура, в характера на онези видими и невидими връзки, които спояват 
отделните елементи в единно цяло, както и в състава на самите елементи. Не 
можем да очакваме високи качествени характеристики от обект, съставните 
елемети на който са носители на свойства, противоречащи на онова 
функционално единство което трябва да има и този обект. Типичен пример за 
такова противоречие назад във времето, например, бяха найлоновите ризи: за 
кратко време те предизвикаха фурор (с възможността да се перат бързо и да се 
носят без гладене), но също така бързо бяха забравени, защото нямат 
основното свойство-хигиеничност и здравословност. 

Следователно високото качество, както и всяка качествена оценка са 
обусловени от нашите познания за обективната реалност, обусловени са от 
нашата култура. Тъкмо недостатъчната култура лежи в основата на модните 
увлечения по стоки, които блясват и изчезват като еднодневки. Защото нямат 
онзи набор от качества, без който не биха могли да изпълняват трайно 
предназначението си. Нерядко тези модни стоки се оказват направо вредни за 
човешкото здраве и с тяхната краткотрайна употреба са свързани редица 
дълготрайни заболявания. 

Качеството е първото нещо, с което възприемаме всичко в обективната 
реалност. То формира онези първоначални впечетления, усещания и 
представи, от които впоследствие израства повече или по-малко точно понятие 
за обекта. „Най-първото и най-първоначалното е усещането, а в него е 
неизбежно и качеството“ - е казал Ленин. Ето защо борба за високи качествени 
показатели може да води само онзи, който има достатъчно точни знания за 
обекта на своята борба, за неговата структура, за диалектиката на 
преминаваненто на количеството в качества и обратно - знания за онова 
функционално единство от показатели, без наличието на които нашата работа 
не би имала никакъв смисъл. Очевидно такъв подход към качеството е имал 
предвид и Тодор Живков, когато казва: „Проблемът за качеството на 
продукцията трябва да се решава фундаментално!“ 
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Днес качеството на продукцията е само един, макар и решаващ аспект в 
борбата за високи качествени показатели в нашата работа. Това е борба за 
постигането на такава съвкупност от качества на произведения продукт, при 
наличието на която той ще удовлетворява най-добре потребностите, за които е 
предназначен. 

Сам по себе си показателят качеството на продукцията е комплексен. В 
него ще се включат както потребителските свойства на произведения предмет, 
така и неговите технологически, естетически, здравословни и пр. качества. 
Много важни качествени показатели за една продукция са надеждността 
(особено за технически продукти, електроника, резервни части и пр.), 
трайността, достъпността (в зависимост от предлагането количество, цена и 
др.), взаимозаменяемостта (степен на стандартизация и унификация) или 
универсалността (също обусловена от степента на стандартизация и 
унификация). 

Всеки от посочените показатели може да бъде анализиран самостоятелно. 
Но той придобива истинската си познавателна и практическа стойност при 
планирането, производството и оценката на ефекта от дадена продукция само 
включен в системата от показатели, които отразяват единството на 
произвеждания продукт. Защото един продукт може да бъде надежден или по-
надежден от друг, но цената му да е такава, че да го прави икономически и 
практически непригоден за ползване. Друг продукт може да притежава 
качеството трайност, но да има такива отрицателни страни при потреблението, 
че изобщо да не може да влиза в работа. Не са редки случаите, когато външния 
блясък и приемливата цена на продукцията предизвикват решение за 
производство на изделията, които не отговарят на всички останали критерии за 
комплексна оценка и създават само видимост за задоволяване на 
потребностите, а на практика водят до разпиляване на национален доход и до 
неефективно изразходване на трудовите доходи на населението. 

Когато е налице добре обоснована сравнителна оценка за качеството на 
продукцията, тогава можем да говорим за определено равнище на качеството 
във всичките му измерения: достигнато, желано, световно и пр. 

Високото равнище на качеството на произвежданата продукция носи в 
себе си критерия за оптималност: съотношението между полезния ефект от 
потреблението на дадена съвкупност продукция и съвкупните разходи, 
необходими за производството и за експлоатацията на тази продукция (ако 
става дума за техника например).  

Не е трудно да се разбере, че високото равнище на качеството на 
продукцията има първостепенно значение за нарастването на националното 
богатство на страната и за повишаването на благосъстоянието на хората. 
Защото това означава, на първо място, такова пълноценно 
оползотворяване на ресурсите (възпроизводими и невъзпроизводими), при 
което ще се получи висок стопанско-икономически ефект. 

Второ, такова използване на функциониращите производствени 
фондове, при което скъпоструващата техника бързо и изгодно ще се изплаща. 

Трето, такова качество на труда, при което с минимален разход на 
квалифициран жив труд ще се получава оптимален производствен и 
потребителски ефект. 

И четвърто, само по себе си виското качество на продукцията 
означава умножаване на националното богатство и личните доходи в 
интерес на всички членове на обществото. 
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Високото качество умножава нашето богатство в прекия и преносния 
смисъл на думата. Пряко то задоволява по-пълно нашите потребности и 
обективно предизвиква по-малки разходи. И ако това е така изобщо, но е 
сравнително по-трудно за оценка и измерване при продоволствените стоки 
например, много лесно може да стене ясно, ако си послужим с такъв 
елементарен пример като задоволяването на нуждите ни от облекло, 
домакинско оборудване и т.н. Нима не е ясно, че ние ставаме по-богати 
автоматически с покупката, например, на чифт обувки, на които срокът на 
носене и всички останали качества са на такова равнище, че вместо да 
купуваме всеки шест месеца нови обувки, ние няма да имаме грижа за обувки 
поне две години (срок напълно реален). Същото важи и за дрехите и т.н. 
Качеството на продукцията в този случай, освен чисто естетическите и пр. 
приятни усещания, неизбежно води до преразпределение и преориентиране на 
нашите разходи и на практика изменя структурата на нашето потребление, 
издига го на високо равнище. 

Косвено високото качество увеличава нашето обществено и лично 
богатство, защото води без никакво допълнително производство до 
преодоляване на дефицитния стоков фонд: намалява честотата на покупките, 
изключва загубите от бракуваната продукция и свързаното с нея разпиляване 
на ценна суровина, намалява разходите по поддържането на некачествени 
изделия във вид, годен за използване и т.н. 

Едва ли е необходимо да се разяснява пълното съвпадение на 
обществения с личния интерес в борбата за високи качествени показатели във 
всички сфери на дейност. Нашето общество представлява една гигантска 
кооперация на труда, в рамките на която всеки работи за другите и другите 
работят за него. Тук принципът, провъзгласен от класиците на марксизма - 
благоденствието на всички – се пречупва по такъв начин в обективно 
съществуващото разделение на труда, че некачествената работа неизбежно се 
насочва срещу интересите на обществото. Придобива значението на 
антиобществена проява и трябва да се оценява по такъв начин. Защото в 
Конституция е записано, че трудът е основен стопански фактор и критерий за 
личното и общественото достойнство на човека в нашето общество. А това 
означава не формално присъствие на работното място, а влагането на 
определен обществено-полезен труд с качества, които се дефинират от 
характера на нашата конкретна обществена заетост. И тук вече излизат на 
преден план именно качествените показатели. 

Крайно време е да разберем в пълен обем елементарната истина, че от 
качеството на нашия труд в най-широкия смисъл на думата зависи 
качеството на нашия живот, зависи в края на крайщата самото управление 
на качеството на продукцията, цялата система от обществени и 
междуличностни отношения в съответствие с принципите на развитото 
обществото. Разбира се, в случая става дума за съвкупния обществен труд, в 
който се включва нашият личен труд като промишлени или селскостопански 
работници, като учени или дейци на изкуството, като управляващи или 
управлявани. 

Разгледан през призмата на трудовото ни участие в общественото 
производство (независимо дали става дума за материално или духовно), 
проблемът за качеството изпъква като решаващо звено в борба за 
изграждането на развитото общество. Защото от решаването на този проблем 
зависи в нарастваща степен умножаването на нашето национално богатсво, 
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способността ни да осигуряваме необходимите инвестиции и начинът на 
задоволяване на собствените ни потребности на обществено и личностно 
равнище. В този смисъл качествените показатели в нашата работа придобиват 
значението на синтетичен социално-икономически показател и критерий за 
способността ни да остояваме и осъществяваме на практика присъщите на 
развитото общество принципи. 

Става дума за такъв синтетичен социално-икономически критерий, в който 
по неповторим начин се вплитат в диалектическото единство нашите 
икономически и социално-политически интереси. 

Икономически, защото високото качество на продукцията или услугите 
означава оптимален ефект в използването на природните и трудовите ресурси за 
такова задоволяване на нашите собствени потребности, при което ще нараства 
непрестанно общественото и лично благосъстояние, а общият фонд на работното 
време ще намалява за сметка на времето, необходимо за пълноценното 
възпроизводство на хармонично сложена и всестранно развита личност. 

Социално-политически, защото високите качествени показатели в нашата 
дейност на всички равнища, неизбежно ще предполагат такова развитие на 
демокрацията, при което обществото ни ще бъде в състояние да предлага 
истински образци за държавност на обединените в широката асоциация на 
производителите труженици. 

 
 

Фиг. 2. Качество на труда - качество на живота 
 

По-голямата част от времето си хората прекарват на работното място. 
Създавайки им благоприятни условия за изпълняване на трудовите 
задължения, мениджърите могат да повишат мотивираността и 
продуктивността им. По този начин компанията съдейства за повишаване 
качеството на живот за всеки един от служителите си. 

Осигуряването на здравословни условия на труд и приемливо заплащане 
е задължително условие за поддържането на добро качество на живот за 
персонала. 

Инвестирането в инициативи за подобряване на качеството на живот на 
работното място не само, че оказва благоприятно въздействие върху 
благополучието на служителите, но също така е ползотворно за бизнеса – това 
показват най-новите изследвания в тази област: 

- 86% от малките и средни предприятия (МСП) отчитат увеличение на 
продуктивността след въвеждане на инициативи за подобрение на 
качеството на живот на работното място; 

- 71% от изследваните МСП вярват, че награждаването на 
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индивидуалното представяне увеличава продажбите; 
- подобряването на баланса между работа и личен живот на служителите 

води до повишаване на продуктивността за 89% от МСП, атмосферата 
на работното място - 93% и увеличаване на нивата на продажби за 74%; 

- за 75% от МСП поддържането на покупателната способност на 
служителите прави процеса по наемане на служители по-лесен, а 71% 
заявяват, че това намалява и нивото на отсъствия от работа; 

- 82% от изследваните МСП заявяват, че предоставянето на достъп до 
балансирано хранене помага за подобряване на атмосферата на 
работното място. 

Разбира се, качеството на живот не се определя единствено от работното 
място, а е свързано с регулация от страна на държавата и едновременно с това 
с личните усещания и предпочитания на всеки един от нас. 

5. Изводи 
1. Високото равнище на качеството на продукцията и услугите има 

първостепенно значение за нарастването на националното богатство на 
страната и за повишаването на благосъстоянието на хората. Защото това 
означава: 

- такова пълноценно оползотворяване на ресурсите, при което ще се 
получи висок стопанско-икономически ефект. 

- такова използване на функциониращите производствени фондове, при 
което скъпоструващата техника бързо и изгодно ще се изплаща. 

- такова качество на труда, при което с минимален разход на 
квалифициран жив труд ще се получава оптимален производствен и 
потребителски ефект. 

- само по себе си виското качество на продукцията означава умножаване 
на националното богатство и личните доходи в интерес на всички членове на 
обществото. 

2. Бизнес компанията ще се превръща все повече в субект на социална 
политика, който целенасочено се стреми към повишаване качеството на труд и 
живот на заетите. 

3. От качеството на нашия труд в най-широкия смисъл на думата зависи 
качеството на нашия живот, зависи в края на крайщата самото управление на 
качеството на продукцията, цялата система от обществени и междуличностни 
отношения в съответствие с принципите на развитото обществото. 

4. Всяка страна има интерес да максимизира човешките ресурси които 
инвестира в човешкия капитал, за да постигне по-високо качество на труда, а по 
такъв начин и по-високи темпове на икономическия растеж, по-висок жизнен 
стандарт на своя народ. 

6. Заключение 
Измерването на качеството в т.ч. качеството на труд, като социална 

категория дава ценна информация за гледната точка на потребителя и 
неговите незадоволени потребности. То намира приложение в различни 
области и служи за идентифициране на индивидуалните потребности и 
предпочитания на всеки човек, както и за оценка и проследяване качеството на 
предлаганите стоки и услуги. 

Качеството на живот касае ролевото изпълнение на отделните индивиди. 
То съдържа както обективни, така и субективни елементи. Обективните 
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елементи имат отношение към условията на живот, в съответствие с 
доминиращите обществено-политически норми. Субективността се отнася до 
особеното възприемане на тези условия от хората. 

Качеството на труд все по-често ще става обект на публичен дебат и 
академични изследвания, защото то има съществен ефект, както върху 
качеството на живот на индивидите, така и върху качеството на живот на 
обществото като цяло. 

В Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-
2020 година, повишаването на качеството на труда се посочва като основна 
предпоставка за постигане на висока производителност на труда, икономически 
растеж и социално благополучие. 
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Abstract 
The present paper is intended to study the effects of the main factors on the 

local authority’s indebtedness in Bulgaria for the period of 1997-2017. The empirical 
estimations have been done via OLS method on a simple regression model. 
Dependent variable is local debt and independent are revenues for local taxes and 
local budjetary balance. The results confirm that the local debt has really afected by 
the local budjetary balance. Other finding is that the local taxes are not a factor 
whitch affects the local debt. 

Keywords: local debt, local taxes, local budjetary balance, regression analysis. 
 

Въведение 
 
Активността на анализa върху проблематиката, свързана със 

задлъжнялостта на местните власти, се засилва през последните години. 
Проблемите на общинските финанси все повече стават фокус на внимание и 
загриженост в много държави. Сред многобройните проблеми засягащи тези 
държави, някои от най-сериозните са свързани с високите нива на дълга,  тъй 
като често единственият начин, по който те могат да изпълнят ангажиментите 
си, е чрез заемане. Това също представлява проблем за ръководствата на 
публичната администрация, тъй като те са наясно, че по-високите нива на 
дълга в местните администрации ще доведат до повишен фискален натиск. 
Политиците на национално равнище също вземат под внимание проблемите, 
тъй като задлъжнялостта в много местни съвети неизбежно ще окаже 
въздействие върху националната икономика. 

Така например в страните от ЕС местните власти имат все повече 
правомощия със съответното увеличение на функциите, които изпълняват и в 
резултат се наблюдават все по-високи нива на разходите. Това води до високи 
нива на задлъжнялост в повечето местни администрации1. Въпреки че, 
                                                           
1 Lopez-Hernandez, A. M., Zafra-Gomez, J. L., and Ortiz-Rodrigues, D., (2012). Effects of the crisis in 
Spanish Municipalities’ financial condition: an empirical evidence (2005-2008). International Journal of 
Critical Accounting, 4(5):631-645.  
See also Zafra-Gomez at al. (2013) and Gonzalez-Gomez et al.(2011) for related problems of Spanish 
municipalities. 
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проблемът с местния дълг е сравнително скромен, поради по-слабото значение 
на местния публичен сектор в сравнение с другите публични администрации 
(централни и регионални), той се превръща в заплаха за платежоспособността 
на местните власти и освен това може да окаже отрицателно въздействие 
върху макроикономическата финансова стабилност. 

„Въпреки че дълговото финансиране на общините намира широко 
приложение в европейските страни … в България то все още носи етикета 
„алтернативно“ или „нетрадиционно“ финансиране“2. Има много общини с 
финансови задължения, които съответно имат дефицит, високи нива на местен 
дълг и черпят приходите си главно от държавната субсидия. Само по-големите 
общини, които са и областни центрове или развити в туристическия сектор не 
са задлъжнели. 

Целта на настоящия анализ е да провери дали има връзка между 
измененията на данъчните приходи в местния бюджет, салдото на местния 
бюджет и местния дълг. Избрана е методологията на регресионния анализ. 
Времевия обхват на изледването обхваща периода от 1997 г. до 2017 г. 

 
Преглед на литературата 
 
Няколко статии са анализирали факторите, влияещи върху нивата на 

местния държавен дълг в миналото, някои от които са Инман и Фитс3 (1990), 
или Кюиът и Шакате4 (1996). Тези и свързаните с тях проучвания разглеждат 
въпроса за общия мониторинг на местните държавни дългове. По отношение на 
тези източници други релевантни приноси разглеждат по-конкретни въпроси, 
като например необходимостта да се гарантира балансиран бюджет в 
дългосрочен план - Потерба5 (1997), за да се запази принципът на равенство 
между поколенията при погасяването на дълга - Мъсгрейв6 (1989), 
използването на дълга като политически инструмент за предотвратяване на 
непропорционалното увеличаване на данъците в избирателни райони - 
Кабазес7 (2007). 

Литературата, изрично изследваща определящите фактори за общинския 
дълг, обаче, не е особено голяма, въпреки че някои от приносите са 
релевантни. Проучванията между отделните страни практически не 
съществуват, което създава известни трудности при прегледа на 
международната литература. Някои предишни релевантни проучвания, 
насочени към конкретни държави, включват, наред с другото, Кропф and 
Уендел8 (1998), които разглеждат случая в Обединеното кралство, Ашуорт9 
                                                           
2 Стоилова, Д., (2012). Общински финанси. Издателство БОН, Благоевград, стр. 217 
3 Inman, R. P. and Fitts, M. A. (1990). Political institutions and fiscal policy: Evidence from the US 
historical record. Journal of Law, Economics, and Organization, 6:79–132. 
4 Kiewiet, D. R. and Szakaty, K. (1996). Constitutional limitations on borrowing: An analysis of state 
bonded indebtedness. Journal of Law, Economics, and Organization, 12(1):62–97. 
5 Poterba, J. M. (1997). Do budget rules work? In Auerbach, A., editor, Fiscal Policy: Lessons from 
Empirical Research, pages 53–86. MIT Press, Cambridge. 
6 Musgrave, R. A. (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill, New York. 
7 Cabasés, F., Pascual, P., and Vallés, J. (2007). The effectiveness of institutional borrowing 
restrictions: Empirical evidence from Spanish municipalities. Public Choice, 131(3):293–313. 
8 Cropf, R. A. and Wendel, G. D. (1998). The determinants of municipal debt policy: a pooled time - 
series analysis. Environment and Planning C, 16:211–224. 
9 Ashworth, J., Geys, B., and Heyndels, B. (2005). Government weakness and local public debt 
develop-ment in Flemish municipalities. International Tax anf Public Finance, 12(4):395-422 
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(2005) и Бастианс10 (2001), които анализират фламандските общини или 
Бейбър и Гор11 (2008) и Бриджиз12 (2005), които се съсредоточават върху 
местните правителства в САЩ. В този конкретен контекст, Гелемън13 (2011 г.) 
предоставят скорошно резюме на литературата, фокусирана върху различни 
аспекти на общинския дълг. 

Д. Ашуорт, Б. Гейс и Б. Хейнделс14 през 2005 г. изследват слабостта на 
правителството и развитието на местния публичен дълг във фламандските 
общини. Те твърдят, че правителствените модели за бездействие трябва да се 
съсредоточат върху краткосрочните ефекти от фрагментацията на 
правителството върху задлъжнялостта. Общият модел и стратегическите 
дългови модели предполагат, че такива последици ще продължат да 
съществуват в дългосрочен план. Тестват тези хипотези, като използват голям 
панел от данни за общинския дълг в 298 фламандски общини (1977-2000 г.). 
Установяват, че броят на партиите в една коалиция има положителен ефект 
върху краткосрочните нива на дълга на общината - в съответствие с моделите 
на правителствено бездействие 

Янруи У15 през 2011 г. изследва дълговото финансиране на местните 
власти и икономическия растеж в Китай. Тази разработка представя емпирично 
изследване на влиянието на дълговете на местните власти върху китайския 
икономически растеж. Изследването представя оценка на дълговете на 
местните власти в регионалните икономики на Китай. Прилагат се 
конвенционални методи за анализ на растежа, за да се изследва 
въздействието на намалението на дълговете на местните власти върху 
регионалния растеж в Китай. Извършват се и различни анализи на сценарии и 
чувствителност, за да се отчете неадекватността и потенциално лошото 
качество на статистиката на дълга. 

Мариа Тереса Балагюр-Кол, Диего Приор и Емили Тортоса -Аусина16 през 
2013 г. изследват факторите, които пряко влияят върху нивата на задлъжнялост 
в испанските местни власти. По-конкретно, основната цел е да се установи до 
каква степен задлъжнялостта произтича от контролируеми фактори, които 
публичните власти могат да окажат влияние, или дали тя зависи от други 
променливи извън контрола на властите. Най-интересният резултат обаче е 
свързан с различния ефект на всяка ковариация в зависимост от конкретното 
равнище на дълга на всяка община, което предполага, че препоръките на 
икономическата политика не трябва да бъдат хомогенни в местните 
правителства. 

                                                           
10 Bastiaens, E., De Borger, B., and Vanneste, J.(2001) Expenditure and taxation effects of local 
public debt and unconditional grants: evidence from flemish municipalities. Brussels Economic 
Review, 17(171):71–89. 
11Baber, W.R. and Gore, A. K. (2008). Consequences of GAAP disclosure regulation: Evidence from 
municipal debt issues. Accounting Review, 83(3):565–591. 
12Bridges, D., (2005). Public authotities and determinants of aggregate debt: Kentucky’s municipal 
governments. Unpublished, pages 1–65. 
13 Guillamón, M. D., Benito, B., and Bastida, F. (2011). Evaluación de la deuda pública local en 
España. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 150(150):251–285. 
14 Ashworth, J., Geys, B., and Heyndels, B. (2005). Government weakness and local public debt 
development in Flemish municipalities. International Tax and Public Finance, 12(4):395–422. 
15 Wu, Y., (2011) Local government debt and economic growth in China., Business School University 
of Western Australia, WP15.11 
16 Balaguer-Coll, M.T., Prior, D., and Tortosa-Ausina, E., (2013), On determinants of local government 
debt: Does one size fit all? Univessity Jaume, WP16/2013 
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Изследването на Тцуи17 (2011 г.) показва песимистична картина на 
дълговете на местните власти в Китай. Авторът свързва дълговете на местните 
власти с инвестиции в големи инфраструктурни проекти в Китай и смята, че 
бързото разширяване на страната в развитието на инфраструктурата създава 
рискове и следователно не е устойчиво. 

 
Регресионен анализ 
 
В настоящото изследване е направен анализ на местните данъчни 

приходи, местното бюджетно салдо - от една страна, и на местния дълг - от 
друга. По този начин ще бъде получена информация за влиянието на 
анализираните показатели върху дълга. За целите на количествения анализ са 
оценени кривите на четири отделни функции. Уравнението, върху което е 
извършена оценка, има следния вид: 

 
= + + +Ɛ 

 
където  е местният дълг за всяка една година,  е бюджетното салдо,  

са данъците, Ɛ са остатъците, а b0 е константа. 
 

Таблица 1. Обобщение на регресионните оценки на 
връзката между бюджетно салдо и местен дълг 

 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear ,063 1,273 1 19 ,273 487,804 -,107   
Inverse ,000 ,000 1 19 ,997 490,667 ,739   
Quadratic ,404 6,099 2 18 ,009 473,632 ,235 ,001  
Cubic ,405 3,859 3 17 ,028 474,582 ,251 ,001 -5,523E-7 

 
За оценката е използван статистическият софтуерен продукт SPSS-19 и е 

приложена функцията Curve Estimation. Направени са оценки на четири вида 
криви, за да може да бъде подбрана тази форма на функционалната крива, 
която най-добре описва връзката между двете променливи. Като основа за 
сравнение е приета обяснителната сила на модела R на квадрат (коефициент 
на детерминация). В сравнението участват само тези оценки, при които F-
тестът потвърждава адекватността на модела (sig. <0,1).  

Резултатите от всички оценки са дадени в таблици. Връзката между 
бюджетното салдо и местния дълг е позитивна и видно от таблица №1 най-
добре е описана квадратичната функция. По-надежден е резултатът при 
квадратичната функция. Въпреки че  е незначително по-нисък отколкото при 
кубичната функция, надеждността на оценката при квадратичната е 
значително по-голяма поради по-високия резултат на F-теста и по-големия 
брой степени на свобода. 

                                                           
17 Tsui, Kai Yuen (2011), “China's infrastructure investment boom and local debt crisis”, Eurasian 
Geography and Economics 52(5), 686-711. 
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Таблица 2. Обобщение на регресионните оценки на връзката 
между данъчни приходи и местен дълг 

 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,005 ,095 1 19 ,762 480,266 ,031   
Inverse ,015 ,294 1 19 ,594 501,068 -2725,988   
Quadratic ,041 ,389 2 18 ,684 433,499 ,392 -,001  
Cubic ,068 ,412 3 17 ,746 522,913 -,807 ,004 -4,444E-6 
 

Видно от таблица № 2 е, че регресионният коефициент е статистически 
незначим, което означава че няма надеждна и устойчива връзка между двете 
променливи. Този резултат потвърждава, че местните данъци в България 
нямат потенциал да въздействат върху задлъжнялостта на общините. 
Местните данъци в повечето общини са крайно недостатъчни, за да покрият 
техните инвестиционни разходи. Това става обикновено за сметка на заемни 
средства. Въпреки че не генерират достатъчно приходи от данъци общините не 
могат да се откажат от инвестициите в нова или поддържането на стара 
публична инфраструктура. Ето защо данъчните приходи не са фактор, който 
смекчава необходимостта от ползване на заемен ресурс.  

Резултатите от оценката на регресионната връзка между данъчните 
приходи, бюджетното салдо и местния дълг е представена в таблица №3. 
Използван е статистическият софтуерен продукт EViews7 и е направена оценка 
по метода на най-малките квадрати. Използван е пълният вариант на 
регресионното уравнение. 

Стойността на  е 0.30 и ни показва, че 30% от девиациите на дълга се 
обясняват с промени на бюджетното салдо и данъчните приходи. Показателят 
Probability F е със стойност 0.03, което е по-малко от 0.1, а стойността на F e 
3.88 следователно резултатът е статистически значим, което означава, че 
моделът е адекватен. 

 
Таблица 3. Обобщение на регресионните оценки на връзката между данъчни 

приходи, бюджетно салдо и местен дълг 
 

Dependent Variable: LD   
Method: Least Squares   
Sample: 1997 2017   
Included observations: 21   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 469.7457 31.27648 15.01914 0.0000 

LBS^2 0.000718 0.000260 2.765268 0.0127 
LT 0.024164 0.086455 0.279491 0.7831 

R-squared 0.301639     Mean dependent var 490.6500 
Adjusted R-squared 0.224043     S.D. dependent var 57.19628 
S.E. of regression 50.38329     Akaike info criterion 10.80876 
Sum squared resid 45692.56     Schwarz criterion 10.95798 
Log likelihood -110.4920     Hannan-Quinn criter. 10.84114 
F-statistic 3.887319     Durbin-Watson stat 0.475068 
Prob(F-statistic) 0.039511    
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Коефициентът, с който се изразява въздействието на салдото на местния 
бюджет върху местния дълг, е положителен и статистически значим. 
Kвадратичната връзка показва, че регресионната линия има форма на 
парабола. Обяснението на този резултат е, че по-силните общини, които 
генерират повече приходи в бюджета си имат потенциал да обслужват по-
големи дългове.  

Коефициентът с който се изразява въздействието на данъчните приходи 
върху местния дълг не е статистически значим, което показва, че местните 
данъчни приходи не са фактор който може да повлияе положително или 
отрицателно върху дълговото натоварване на общината. 

 
Заключение 
 
Изводите, които могат да се направят от извършения емпиричен анализ не 

подкрепят стандартните икономически очаквания. Видно от емпиричния анализ 
е, че връзката между бюджетното салдо и местния дълг е права, което е 
резултат от по-високите възможности за обслужване на дълг. Също така 
отсъства надеждна и устойчива връзка между данъчни приходи и местен дълг. 
Този резултат потвърждава, че местните данъци в България нямат потенциал 
да въздействат върху задлъжнялостта на общините. Местните данъци в 
повечето общини са крайно недостатъчни, за да покрият техните 
инвестиционни разходи. Това става обикновено за сметка на заемни средства. 
Въпреки че не генерират достатъчно приходи от данъци общините не могат да 
се откажат от инвестициите в нова или поддържането на стара публична 
инфраструктура. Ето защо данъчните приходи не са фактор, който смекчава 
необходимостта от ползване на заемен ресурс. 
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА МЮЗИКЪЛИТЕ ЗА ДЕЦА, СЪЗДАДЕНИ ОТ 
БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА 

НА XX-ТИ И НАЧАЛОТО НА XXI-ВИ ВЕК 
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ALLGEMEINE ÜBERSICHT DER MUSICALS FÜR KINDER, 
GESCHAFFEN VON BULGARISCHEN KOMPONISTEN IN DER 

ZWEITEN HÄLFTE DES 20. UND ANFANG DES 21. JAHRHUNDERTS 
 

Krasimira Georgieva Tsutsumanova 
Doktorantin bei SWU „Neofit Rilski“ – Kunstfakultät, Lehrstuhl Musik 

e-mail: kkrasita@mail.bg 
 
Zusammenfassung: Ende der 60-er Jahre des vorigen Jahrhunderts beginnen 

in Bulgarien musikalische Aufführungen für Kinder, die unterschiedlich von der 
Kinderoper- und Operette sind. Sie kennzeichnen sich durch neuen, modernen Klang 
anhand Mischung von verschiedenen Musikstilen- Klassik, Folklore, Pop und Jazz. 
Diese Musikwerke werden als Musikschauspiele, Musikmärchen, Musikstücke 
aufgeführt. Erst später, wenn der Begriff Musical in die bulgarische Kultur eingeführt 
wird, sind diese Werke ein Teil davon geworden. Die Komponisten haben den 
Einfluss des Musicals auf die Fantasie und Einbildung der Kinder verstanden und 
deswegen schaffen sie aufgrund bekannten Märchenmotiven und Themen aus der 
Kinderwelt Musikwerke mit grellen, lebendigen Rhythmen und aktueller Intonation. 
Zwar steigt das Interesse der Komponisten an dieser Gattung, da in den letzten 
Jahrzehnten eine Menge Musicals geschaffen werden, aber ein Teil davon kommen 
aus verschiedenen Gründen nicht auf die Bühne. Einige Musicals für Kinder sind für 
konkrete Theater in Bulgarien unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und 
Kapazität der Schauspieler bestimmt. Deswegen sind sie schwer von Laien 
aufzuführen, was zur deren Nichtrealisierung führt. 

In meiner Ausarbeitung habe ich mir zum Ziel gestellt, eine Klassifizierung der 
Musicals für Kinder, geschaffen von bulgarischen Komponisten seit den 60-er Jahren 
des 20. Jahrhunderts bis heute, zu machen, nachdem ich zielstrebig berühmte und 
nicht so bekannte Musikwerke in Bezug auf das Sujet und Adressat gründlich 
erforscht habe.  

Schlüsselwörter: Musical für Kinder, bulgarische Komponisten, Kinder und 
Jugendliche als Zuschauer    

 
 
Макар и 30 години след появата му като жанр в Америка, мюзикълът в 

България заема своето място в творчеството на българските композитори и 
става част от културната програма на различни музикални институции у нас. 
Само няколко години след създаването на първия български образец в жанра 
(„Момичето, което обичах“ - през 1963 година, музика Жул Леви, либрето 
Николай Парушев), в нашите театри започват да се поставят и мюзикъли за 
деца. 
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Този жанр може да се разглежда като естествено продължение на 
предхождащите го детска оперета и опера за деца. Вероятно поради близостта 
им, по отношение на приказните или битови сюжети и включването на 
фолклорни интонации, е трудно да се постави ясна разграничителна линия 
между детска оперета, опера за деца и мюзикъл за деца. При някои от 
композиторите също не се среща конкретизация на жанра, а трите понятия се 
отъждествяват. (Мюзикълите на Александър Видлишки, „Звънчева гора“ на 
Тодор Попов) 

По отношение на тематичната основа на музикално-сценичните жанрове 
за деца Златка Дачина разграничава „две големи тематични сфери“ – приказно-
фантастична и съвременна. Първата, авторката отнася към „нашия словесно-
поетичен фолклор – приказката“, а втората, към литературната класика за 
деца. Освен това Зл. Дачина споменава за още една група произведения, които 
се базират върху моменти от съвременния бит на децата (Дачина, 1996: 181-
182). Към така направеното тематично разпределение, може да се допълнят 
произведения, чиито сюжети засягат общественозначими, съвременни 
проблеми като екологията, взаимоотношения деца – родители, правото на 
личен избор и др. 

В жанра „мюзикъл за деца“ българските композитори започват да творят 
още от втората половина на XX век. В настоящото изследване е прегледано 
творчеството на 43-ма български композитори, които са създали мюзикъли за 
деца и са регистрирани 180 заглавия в този жанр.1  

 
Брой на създадените мюзикъли за деца по десетилетия 

 

 
 

От статистическата извадка става ясно, че интересът към детския 
мюзикъл от страна на българските композитори е най-засилен през второто и 
особено през третото десетилетие на разглеждания период. Регистрирани са 
20 композитори, които през този период създават общо 48 произведения. 
Причините за тази активност могат да се обяснят чрез различни фактори: 

� Популяризирането на жанра „мюзикъл“ сред музикалните среди и 
обществеността.  

� Редовно провежданите прегледи „Нова българска музика“, които 
стимулират творчеството на композиторите. 

                                                           
1 Някои от заглавията не са включени в графично представеното обобщение, тъй като липсва 
информация за годината на създаването им.  
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� Отзивите на критиката, които през 70-те и 80-те год. обръщат 
внимание на необходимостта от създаването и представянето на 
повече музикално-сценични жанрове за деца (Арнаудова, 1980: 20; 
Каракостова, 1986: 39). 

 
Трудно би могло да се направи категорично заключение относно точния 

брой мюзикъли за деца, както и на композиторите, творили в този жанр. Като 
една от причините за това е, че през 60-те години на XX век понятието 
„Мюзикъл“ едва навлиза в музикалната ни култура и е все още ново и 
необичайно явление. Затова голяма част от произведенията за деца в този 
жанр са обявявани като музикални пиеси, музикални приказки, детски 
театрални комедии и пр. По същата причина и първият български мюзикъл за 
възрастни „Момичето, което обичах“, е представен като „Лирична музикална 
новела“ (Леви, Ж., 2000: 147). 

От направените изследвания установих, че някои мюзикъли са еднократно 
присъствие в творчеството на определени композитори. Други, макар и 
успешно реализирани, са имали кратък сценичен живот („Играс кубчета“ – 
Акександър Кандов; „Островът на мечтите“ – Живка Клинкова; „Зоопарк“ – 
Валери Костов; „Зимна приказка“ – Ангел Котев). В общата статистика съм 
включила и заглавия, които все още нямат сценична реализация („Сигнали от 
съзвездието Рак“ – Филип Павлов; „Пепеляшка“, „Малкият принц“, „През води 
и гори“, „Малкото лъвче“ – Александър Видлишки; „Снежанка и седемте 
джуджета“, „Вълшебното огниво“ – Юлиян Слабаков и др.). В българската 
култура обаче остават и заглавия, които могат да се определят като истински 
шедьоври в жанра, с многократни постановки от създаването им до днес. Към 
тях спадат мюзикълите на Александър Владигеров – „Червената Шапчица“, 
„Веселите музиканти“, „Вълкът и седемте козлета“; Жул Леви – „Благодаря ти, 
Шарл“; Дора Драганова – „Ян Бибиян“, „Пипи Дългото чорапче“, Димитър 
Вълчев – „Котаракът в чизми“, „Ян Биниян“; Андрей Дреников – „Мечо Пух“ и др.  

Ако детските оперети са създадени главно за нуждите на училището и са 
предназначени за изпълнение от деца, а оперите за деца са изпълнявани 
преди всичко от възрастни, то детските мюзикъли в повечето случаи са 
предвидени за изпълнение както от деца, така и от професионални актьори. 
Поради това един от признаците, по които направих класификация на 
мюзикълите, е предназначението им за вида изпълнителски състав. 
 

Мюзикъли за деца, предназначени за изпълнение от възрастни 
(професионални актьори) 

 
Голяма част от мюзикълите за деца са създавани за конкретен театър и 

съответно съобразени с вокалните възможности на самите актьори. Това е 
продиктувано и от професионалната обвързаност на композиторите с 
различните институции, в които се поставят произведенията им. В 
десетилетието 1971-1980 година се създават едни от най-ярките примери в 
жанра на мюзикълите за деца. Тук се срещат имената на Димитър Вълчев, 
Александър Владигеров, Петър Ступел, Жул Леви, Георги Генков. Всички те в 
определен период от творческата си дейност са били свързани професионално 
с театъра. В периода между 70-те и 90-те години на миналия век, някои от 
театрите са разполагали с оркестър, хор, балетна трупа, което е спомагало за 
максимално разгръщане на спецификите на жанра. 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia  

 

133 

Преобладаващата част от мюзикълите е насочена към детската 
аудитория. Рядко има конкретизиран адресат, но според спецификата на 
произведенията и авторовите уточнения, могат да се разграничат две условни 
групи: Мюзикъли за най-малките (деца до 7 год.) и мюзикъли за деца ( 8-13 
год.). Към тази група могат да се причислят и мюзикълите за деца и възрастни.  

Първите образци в жанра за деца се появяват още през 60-те години на 
XX-ти век. Това са произведенията на Димитър Вълчев и Александър 
Владигеров. Вероятно успехът, който имат тези произведения, провокира 
мнозина композитори да се обърнат към детския мюзикъл. 

Димитър Вълчев (1929-1995) се откроява като един от най-продуктивните 
композитори в областта на детския мюзикъл. Самият той определя, че по-
голямата част от творчеството му е посветена на децата. То включва детски 
песни, музика към детски телевизионни-  и радиопредавания и над 25 
музикално-сценични произведения за деца (Вълчев, Д. – „Ако литна назад“-
филм: 1998). От 60-те години на миналия век до сега са поставяни 23 негови 
произведения в различни театри у нас. 

Вероятно този брой е много по-голям, както самият композитор пише в 
биографичната си книга „Другата струна“:  „… Аз съм създал 30-тина музикални 
спектакли за деца, които не нарекох мюзикъл, само защото нямах 
настойчивостта и инициативата на Александър Владигеров и Димитър 
Димитров. Като започнем от „Храбрият шивач“ (1967) и минем през редица 
радостни спектакли: „Коко прави фокуси“ (1967), „Когато куклите не спят“ (1968), 
„Пътешествие в джунглата“ (1971), „Цар Дроздобрад“, „Котаракът с чизми“ 
(1975), „Червената шапчица“ (1983), „Сватбата на мама“ (1968), „Пролет по 
никое време“ (1985) ние ще стигнем до играният днес непресъхваш успех 
„Приключения опасни със герои сладкогласни“ (1988) (Вълчев, 1995: 60-61). 
Поради вече посочените причини, някои от произведенията не са обявени като 
мюзикъли, но в по-късен етап композиторът ги определя като такива. „Много 
неща направих в народния театър за младежта – музиката към „Храбрият 
шивач“, „Сватбата на мама“, „Люлякова майчица“ (1978) по Андерсен, 
„Котаракът с чизми“, „Червената шапчица“ … Това са по същество детски 
мюзикъли, макар че тогава не ги наричаха така“ (Стателова, 1984: 73). Един от 
основните белези, по които композиторът определя произведенията си към 
жанра „мюзикъл“ е количественото съотношение музика-текст и ролята на 
музиката в драматургичното изграждане на произведенията (Цуцуманова, 
разговор- интервю с Лили Вълчева, 2018). 

Благодарение на творческото сътрудничество на Димитър Вълчев с 
режисьорката Лиляна Тодорова се появят редица мюзикъли за деца, които са 
представени в Държавния театър за малдежта (Вълчев, 1995: 60). Голяма част 
от музикално-сценичните му творби са по либрето на Катя Воденичарова. 
Музиката на Д. Вълчев се отличава с ярка ритмична и мелодична 
емоционалност, осмислена според спецификата на героите и допълваща 
тяхната характеристика. 

Понятието „мюзикъл“ започва да се използва за детските музикално-
сценични жанрове в началото на 70-те години на миналия век. Както Димитър 
Вълчев посочва, то е наложено от Александър Владигеров (1933-1993) за 
пиеси с много музика, пеене и пластика. Макар и да пише само три 
произведения в този жанр, Александър Владигеров придава едно ново звучене 
и разбиране на мюзикълите за деца. 

Въпреки че „Червената шапчица“ (1969) е представена като вокално-
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симфонична приказка, тя носи чертите на мюзикъла. Творбите на композитора 
се определят като първите комични мюзикъли за деца в българската музикална 
култура. (Павлов, 1983: 59). Използването на ярки ритмични интонации в стила 
на джаза правят музиката жива и завладяваща, а препратките към познати от 
класическата музика откъси събуждат интереса и на възрастните. Постановките 
на „Веселите музиканти“ (1971) и „Вълкът и седемте козлета“ (1973) са едни от 
най-поставяните представления в различни театри не само у нас, а и извън 
пределите на страната ни (Христова, 1985: 94; 1985: 99; 1985: 101). 

Доста от композиторите избират за сюжет на произведенията си приказки 
от българската и световната класика. Един от най-изтъкнатите познавачи на 
мюзикъла Жул Леви (1930-2006), създава ярки творби и в музикално-
сценичните жанрове за деца върху тази основа. Началото в тази посока той 
поставя с детските оперетки „Думите на мама“, „Който не работи, не трябва да 
яде“, „Мъдрият тъкач“, „Говедарската дъщеря“, които са изпълнявани от 
различни училищни състави в страната. Всички музикално-сценични 
произведения са по либрето на Сабина Тянкова. Като първи мюзикъл за деца в 
творчеството му се приема „Цар – Килимар“ (1979). Пиесата е наречена 
„Музикална приказка за деца и възрастни“, носеща чертите на „зингшпила“, по-
късно се определя от автора като „мюзикъл“ (Леви, Жул, 2000: 168). 
Осъзнавайки въздействието на жанра върху емоционалните представи на 
децата, авторите се насочват към пресъздаването на сюжетите от познати 
детски приказки с идеята да бъдат изградени „… в голямата форма на 
мюзикъла. С всички средства на театъра, но адресиран към децата и с явен 
подтекст, препратен към родителите“ (Леви, Ж., 2000: 169). Така се създават 
мюзикълите „Благодаря ти, Шарл!“ (1987) по приказната на Шарл Перо 
„Котарака с чизми“ и „Искам да летя!“ (1988) по приказката на Ханс Кр. 
Андерсен „Грозното патенце“. Освен емоционалното и естетическо 
въздействие, което авторите искат да внушат на децата, пиесите имат и 
поучителна, и образователна насоченост, които много умело са вплетени в 
сюжетната линия. На преден план са изтъкнати поуките, които си взимат 
разбойниците в „Цар – Килимар“. За своите деяния като крадци, те са наказани 
чрез работа. Познанията, които децата получават за Шарл Перо от разказа на 
главния герой - Котарака с чизми, дава и обяснението за наименованието на 
пиесата – „Благодаря ти, Шарл!“. Трудностите и изпитанията в живота, през 
които всеки преминава в определен момент, са представени чрез историята на 
Андерсен „Грозното патенце“. Основната идея за стремежа и преследване на 
мечтите е закодирана в заглавието на мюзикъла „Искам да летя!“. 

Придържайки се към класическите музикални форми и начин на звучене, 
композиторът Атанас Косев (1934) създава ярки образци в жанра. Някои от 
произведенията са изградени върху приказни сюжети. „Червената шапчица“ 
(1978), „Снежанка и седемте джуджета“ (1982), „Малката кибритопродавачка“ 
(1993), носят и белези на операта. Ефектно драматургично изграждане е 
поверено до голяма степен на музиката, която съпровожда действието почти 
през цялото време. 

И през новия век се наблюдава интерес от страна на композиторите към 
мюзикълите за деца. Те използват ритми и мелодии, отговарящи на 
съвременните предпочитания на подрастващите, които вплитат в сюжета на 
утвърдени литературни текстове, но пречупени през съвременните виждания и 
проблеми на младото поколение. 

Мюзикълите на Асен Аврамов, писани за Младежки театър „Николай 
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Бинев“, са насочени към звучене, кореспондиращо със стила на днешните 
млади хора. В „Алиса в страната на чудесата“ (2015) се преплитат мотиви от 
поп, рок и рап звучене. Тази комбинация от стилове придава ярък динамизъм, 
съвременно звучене на творбата и с това приковава вниманието на детската 
публика. 

Съвременен поглед към жанра предлагат композиторът Сашо Младенов 
(1950) и либретистката Майя Остоич. „Мечо – непослушко“ (2006) въвежда най-
малките зрители в света на непослушното мече, което заедно със своите 
приятели се озовава в най-различни ситуации. „Пепеляшка – суперстар“ (1995) 
и „Куклата Барби“ (2001) представят съвременен поглед към познатите на 
децата персонажи. Посредством либретото, на преден план са извадени 
основните поуки за доброто, приятелството, отношенията с другите. Всичко 
това е облечено в ярка музика с поп и рок звучене, отговаряща на 
съвременните предпочитания на тийнейджърите. Интересно решение на 
композитора са мономюзикълите по пиесите „Чакам те, Пипи – дългото 
чорапче“ (2000), „Карлсон, който живее на покрива“ (2001), „Когато пораснеш, 
внимавай“ (2002) и „Малкият принц“.   

От направения преглед на мюзикълите за деца, създадени през втората 
половина на XX-ти и началото на XXI-ви век, могат да се направят следните 
заключения: 

� Поради факта, че терминът „мюзикъл“ навлиза по-късно в 
българската култура, трудно може да се посочи първият образец в 
жанра за деца. 

� В първите десетилетия от представянето на жанра много от 
детските постановки са афиширани като „детски оперети“, „опери 
за деца“, „музикални приказки“. Едва по-късно някои от 
българските композитори определят тези произведения като 
„мюзикъли за деца“. 

� Макар и условно, би могло да се направи класификация, отнасяща 
се до изпълнителския състав – професионални актьори, юноши, 
деца, в случаите, когато това не е изрично пояснено от 
композитора. Тя може да бъде определена от вокалните трудности 
и проблеми, които поднася партитурата, както и тематичното 
съдържание. Разбира се, трябва да се имат предвид и 
субективните фактори по отношение на вокалната подготовка, 
музикалната култура и необходимия артистизъм на 
непрофесионалните изпълнители (деца и юноши). 

� Пълна и изчерпателна систематизация и класификация на 
мюзикълите за деца, създадени от българските композитори през 
този период, не е възможна, тъй като една голяма част от тези 
музикално-сценични произведения не са издавани. Много е 
оскъдна и информацията за някои от тях. Има случаи, в които се 
среща отбелязано само името на композитора и заглавието на 
мюзикъла.  
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Abstract 
This article presents an attempt to explore the relationship between emotional 

intelligence and gender stereotype. Statistically significant differences were recorded 
only between the two sexes with respect to one of the components of emotional 
intelligence - Recognition of own emotions and self-control. A significant difference 
was found between the same component and the gender stereotype. Apart from 
analyzing the relationship between these constructs, the additional purpose of the 
study is to show the drawbacks of standard psychometric questionnaires. 
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Емоционалната интелигентност е актуално дискутиран конструкт в 
психологията. Нейната динамика е сложна и всяко описание на функциите ѝ 
осигурява частична представа за нейния модел. Емоционалната 
интелигентност е глобална. Тя изисква рационален и интелектуален прочит на 
факти, добро разбиране на средата и идентифициране на всичко, което я 
повлиява. Също както рационалната, тази интелигентност се възпитава и 
придобива в семейството (Стоянова, К., 2017). Според Дроздстой Стоянов, 
емоционалната интелигентност е интерактивна, дължаща се на промяна, 
продиктувана от общуването с конкретни хора и в конкретна среда (Стоянова, 
К., 2018). 

В научната литература е популярен пет-компонентния модел за 
емоционална интелигентност на Даниел Голман, концептуализиран от Питър 
Саловей през 1990 г. Съобразно неговата идея тя се структурира в: 1) 
познаване на емоциите, осъзнаването им; 2) управление на емоциите; 3) 
самомотивация; 4) улавяне на чуждите емоции, емпатия и 5) контрол, 
овладяване на междуличностните отношения. 

Психо-социологът Монсеф Гитуни анализира емоционалната 
интелигентност в контекста на човешката идентичност и не се съгласява докрай 
с този модел. Неговата теория е различна. А именно: идентичността е глобално 
явление – околна среда, семейство, афективни връзки във и извън него, 
биологична сила, базирана на неврологично, физиологично и генетично 
равновесие. Тя се оформя и проявява в емоционалните реакции и в 
отношението към родителите. Съществува инстинктивна идентичност вън от 
полето на влияние на индивида, както и биологична, която също убягва от 
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контрола му (генетична и наследствена специфика). Рационалната 
идентичност е свързана със семейното възпитание и училищното обучение. 
Между тях, между даденото от природата и културата се простира „девствен 
терен“ – пространството на емоционалната идентичност. В него личността 
притежава абсолютна власт и практически „разработва“ сама. Гитуни 
подчертава възможността на човека да го променя. Тази функция на 
емоционалния живот да свързва рационалния и инстинктивния аспект на 
идентичността често е игнорирана и дори непозната. Унаследено е незнание за 
същността на емоционалната идентичност и неспособност да бъде разчитана. 
Това е посоката и на неговата работа. Гитуни разработва подход за укрепване 
на идентичността, убеден в нейната сила да редуцира тревогата от 
осъзнаването на емоциите и страха – от себе си и от другите. В така 
очертаната постановка той дефинира емоционалната интелигентност не като 
модел, а като реално познание (Стоянова, К., 2017). 

Полово-ролеви стереотип е понятие в психологията, с което се описват 
възможните съчетания на „мъжките“ и „женските“ качества, конфигурирани в 
личностния стил. В общността човек изпълнява и съчетава „мъжки“ и „женски“ 
роли като реализира различни качества, съответстващи на мъжкия или женския 
стереотип. Приема се, че човек е андрогинно същество, или двуполово, а 
терминът „пол“ има социална същност. Маскулинността, или мъжествеността, и 
феминността, или женствеността, са независими измерения. Когато са 
достатъчно силно, или в еднаква степен, изразени у човека той може да се 
определи като човек с андрогинен стил. Социалната гъвкавост и адаптивност 
са свързани с оптимална андрогиния, докато силно изразената феминност или 
маскулинност водят до психически дискомфорт, дезадаптация, тревожност, 
пасивност, ниска самооценка по отношение на дейности, или позиция в 
отношения, типични за другия пол (Иванов, И., 1999). 

Изследователският интерес е насочен към вероятната връзка между 
осъществявания полово-ролеви стил и отделни елементи на емоционалната 
интелигентност. Значима би могла, и се очаква да бъде, потенциалната 
информация относно това кои качества от полово-ролевия стереотип и по какъв 
начин са свързани с културата на емоциите при човека. В обекта на анализа е и 
връзката между социално-демографските фактори брой деца, семеен статус и 
емоционална интелигентност. 

 
Методология 
Изследването е реализирано с доброволното и анонимно участие на 60 

лица (42 жени и 18 мъже) на възраст между 16 и 59 години по метода на 
случайния подбор. Според някои автори, като Я. Шор и Сава Джонев, може да 
се приеме, че извадката е представителна, тъй като обемът до 50 изследвани 
лица отговаря на изискването за репрезентативност, ако е получена по пътя на 
случайния подбор (по Стоянова, С., 2011). Използвани са два психологически 
въпросника: 

Методика за изследване на полово-ролевия стереотип в нейния 
модифициран вариант – СПРС-2 на Иван Иванов. В нея са отделени десет 
качества, имащи най-висока валидност по двете скали, чието съдържание 
съвпада с характеристиките на маскулинния и феминен стил (виж табл.1). 
Оценките са в диапазона 0,00-1,00. Разработването на втори вариант на 
методиката е продиктувано от обстоятелството, че в допълнителни 
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изследвания на автора се установява, че при нарастване на извадката 
коефициента на валидност прогресивно намалява. Задачата на изследваните е 
да оценят степента на изразеност на всяко от 10-те качества в своя характер по 
5 степенна скала. Възможните стойности на суровия бал са в диапазона 10-50. 
Типовете мъже и жени могат да бъдат класифицирани по количествен критерий 
и посредством нормиране на резултатите с перцентили те са групирани по 
следния начин: маскулинен мъж, феминен мъж, маскулинна жена, феминна 
жена, андрогинен мъж и андрогинна жена. Понятията „феминен мъж“ и 
„маскулинна жена“ са изомерни и не се разглеждат като патологични. Като 
андрогиния се определя равномерното съчетание на двата стила, или 
еднаквата степен на изразеност на маскулинния и феминния стил – ниска, 
средна или висока, при едно и също лице.  

 
Таблица 1. Качества, оформящи маскулинния и феминен стил. 

Маскулинност 

увереност 
акуратност  
постоянство  
разсъдливост  
несдържаност  
властност,  
агресивност 
подозрителност 
грубост 
хладност 

Феминност 

тревожност 
настойчивост 
сдържаност 
подчиняемост 
грижливост 
отстъпчивост 
срамежливост 
търпеливост 
нежност 
миролюбивост 

 
Нормата за феминност в нашата извадка е 30-36, като стойност под 30 се 

приема за ниска, а над 36 за висока. Нормата за маскулинност е 27-32, като 
стойности под 27 са ниски, а над 32 високи.  

Въпросник за емоционална интелигентност, създаден от Шуте, Малуф, 
Хол, Хагърти, Купър, Голдън и Дорнхайм през 1998 г. и адаптиран за 
български условия от Проф. Станислава Стоянова през 2008 г. С факторен 
анализ по метода на главните компоненти са открити четири фактора, 
съответстващи на четирите компоненти на емоционална интелигентност, 
съответстващи на скалите на въпросника: Мотивация за преодоляване на 
трудности, Споделяне на позитивни емоции и оптимизъм, Разпознаване на 
емоции и емпатия и Разпознаване на собствените емоции и самоконтрол. 
Проф. Стоянова подчертава факта, че извличането само на един значим 
фактор не позволява заключението, че емоционалната интелигентност е 
хомогенен конструкт, тъй като е допустимо други айтеми или техника, които не 
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са базирани на самооценка да покажат повече специфични фактори (Стоянова, 
С., 2008). 

 
Резултати и анализ 
По отношение на общата емоционалната интелигентност не се установиха 

значими различия между двата пола. Но по отношение на един от 
компонентите ѝ – факторът Разпознаване на собствените емоции и 
самоконтрол (виж табл. 2) статистически значимо различие се открива в полза 
на мъжете. 

 
Таблица 2. Резултати от статистическата процедура Т-тест за две независими 
извадки за установяване на значими междуполови различия по отношение на 

общата емоционална интелигентност и отделните ѝ компоненти 
 

 
*равнище на значимост на Т-критерия на Стюдънт 

 
Мъжете в настоящата извадка са по-добри в разпознаването на емоциите 

си и в самоконтрола (Ммъже=15,09;SDмъже=2,928;Мжени=14,02;SDжени=3,287).  
 
След извършване на еднофакторен дисперсионен анализ (On Way Anova) 

не се установиха значими различия между изследваните лица според семейния 
им статус и общата емоционалната интелигентност (F│3;54│=0,464; p=0,709), 
както и спрямо семейния статус и отделните ѝ компоненти. Следователно в 
рамките на настоящото изследване не бихме могли да твърдим, че семейното 
положение (омъжена/женен, неомъжена/неженен, разведен/а, съжителстващ/а 
на семейни начала) на изследваните лица е фактор, модулиращ аспектите на 
емоционалната им интелигентност. Еднофакторен дисперсионен анализ беше 
приложен за установяване на статистически значими различия относно  
влиянието на броя деца върху общата емоционална интелигентност и 
отделните ѝ елементи (извлечените фактори). Значими различия се откриха 
при два от факторите и по отношение на общата емоционална интелигентност 
(виж табл.3). Оказва се, че броят на децата е фактор, който значимо изменя 
способността за разпознаване на невербалните емоции(F│3;54│=4,222; p=0,022), 
както и идентифицирането на собствените емоции и самоконтрола 
(F│3;54│=4,398; p=0,019) при изследваните лица, като тенденцията е с 
увеличаване на броя на децата тези способности да нарастват, или да се 
утвърждават. Това се отразява и в структурата на общата интелигентност 
(F│3;54│=4,629; p=0,016). 

показател пол M SD t df p 
Емоционална интелигентност жени 

мъже 
116,43 
119,06 

18,951 
13,206 

0,534 58 0,542 
0,595 

Споделяне на емоции и 
емпатия 

жени 
мъже 

21,55 
22,50 

4,429 
3,276 

0,820 58 0,416 
0,361 

Мотивация за преодоляване на 
трудности и оптимизъм 

жени 
мъже 

29,52 
29,33 

5,124 
5,053 

0,132 58 0,895 
0,895 

Разпознаване на невербалните 
прояви на емоциите 

жени 
мъже 

18,29 
17,72 

3,014 
3,006 

0,664 58 0,509 
0,511 

Разпознаване на собствените 
емоции и самоконтрол 

жени 
мъже 

14,02 
15,89 

3,287 
2,928 

2,078 58 0,042* 
0,036* 
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Таблица 3. Резултати от статистическата процедура еднофакторен 
дисперсионен анализ (One Way Anova) за установяване на значими различия 
между изследваните лица според броя на децата им по отношение на тяхната 

емоционална интелигентност 
 

показател брой деца M SD F df p 

Емоционална 
интелигентност 

едно дете 
две деца 
три деца 

110,57 
122,14 
153,00 

19,615 
14,224 

- 

4,629 2; 40 0,016* 

Споделяне на емоции 
и емпатия 

едно дете 
две деца 
три деца 

20,76 
22,71 
29,00 

4,194 
3,823 

- 

2,842 2; 40 0,070 

Мотивация за 
преодоляване на 
трудности и оптимизъм 

едно дете 
две деца 
три деца 

28,24 
30,43 
38,00 

5,540 
4,214 

- 

2,554 2; 40 0,090 

Разпознаване на 
невербалните прояви 
на емоциите 

едно дете 
две деца 
три деца 

17,24 
19,10 
23,00 

2,931 
2,322 

4,222 2; 40 0,022* 

Разпознаване на 
собствените емоции и 
самоконтрол 

едно дете 
две деца 
три деца 

13,14 
15,48 
20,00 

3,306 
3,043 

- 

4,398 2; 40 0,019* 

 
Отново с еднофакторен дисперсионен анализ се установи значимо 

различие между отделните типове мъже и жени, в които феминния и 
маскулинния стил се съчетават (виж табл. 4) и четвъртия компонент на 
емоционалната интелигентност. 

 
Таблица 4. Резултати от One Way Anova за установяване на значими различия 

между изследваните лица по отношение на способността им да разпознават 
собствените си емоции и техния самоконтрол, и конфигурацията на полово-

ролевия стереотип, който реализират 
 

показател полово-ролеви 
стереотип M SD F df p 

Разпознаване 
на 
собствените 
емоции и 
самоконтрол 

феминен мъж 
маскулинна жена 
андрогинен мъж 
андрогинна жена 
маскулинен мъж 
феминна жена 

15,57 
12,36 
15,43 
14,79 
17,25 
14,93 

3,309 
3,815 
2,637 
2,723 
3,096 
2,759 

2,321 5; 54 0,048 

 
Влиянието на полово-стереотипната роля се доказва от значимото 

различие (p=0,048) между нея и четвъртия модул на емоционалната 
интелигентност от приложената методика. Градацията на стойностите на 
средната аритметична величина за отделните типове предполага, че колкото 
по-феминна е жената, и колкото по-маскулинен мъжът, в толкова по-голяма 
степен са способни да идентифицират емоционалното си състояние и да се 
самоконтролират. С други думи, когато в стереотипа доминират качества на 
собствения пол, по-добър е човека в определянето на чувствата си и в 
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овладяването на собствените импулси, според резултатите в нашата извадка. 
 
Дискусия 
Влиянието на полово-ролевия стереотип върху емоционалната 

интелигентност, както и на някои социално-демографски фактори върху нея е 
факт. Обратното влияние също е факт, макар и хипотетичен. То би могло да 
бъде проучено по-диференцирано в перспективата на различни методи. 
Човешката емоционална интелигентност е сложен, нехомогенен конструкт и 
нейното измерване в психологичен аспект е свързано с компрометиране на 
валидността (особено на психологическите въпросници) и със затруднения, 
произтичащи от индивидуацията. В нашето проучване се оказва, че семейният 
статус не е фактор, който променя значимо уменията на човек да познава, 
споделя и контролира емоциите си, но пък увеличаващият се брой деца, на 
които е родител, допринасят за развитието на тези умения. Връзката между 
предпочитания полово-ролеви стил (този, в който изследваните се 
самооценяват) и емоционалната интелигентност очаквано е комплексна, 
многовариантна, динамична, логична и нелогична понякога, поради 
особеностите на самия конструкт. В нашия случай беше уловено значимо 
различие между две променливи – полово-ролевия стереотип и един от 
компонентите на емоционална интелигентност: Разпознаване на собствените 
емоции и самоконтрол. Интерпретацията на стойностите това различие 
илюстрира факта, че преобладаването на качества от собствения стереотип 
(„мъжки“ при мъжете и „женски“ при жените) утвърждава и/или усилва 
способността за разпознаване на собствените емоции и самоконтрол.  

Извън това проучване различия съществуват и не толкова тяхното 
измерване е важно, колкото усилията в посока на алтернативното им изучаване 
и креативно приложение в услуга на психологичната наука и практика. 
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Abstract: The modern state of science is characterized by the simultaneous 

deployment of both its differentiation and integration and interdisciplinary synthesis. 
The relationships in the sociology of knowledge are complicated, and the relationship 
between school and education is complicated with other social factors and 
communities, with the requirements that they face towards them. Social processes 
strengthen their influence on the formation of the growing generation, they also exert 
a pedagogical effect with complicated focus (Andreev, M. 1988:3-8) 

In recent years, these has been a growing interest in the question of what 
reflection teaches learning.  

This article aims to examine the specifics of "learning" and "learning activity" - 
two relatively self-contained activities, to establish dependencies and the 
relationships between them. The second task on which the article focuses is to show 
the interrelation between sociology and pedagogy – i.e., to prove that the issues 
listed below are important for social studies as a whole. 

Key words: sociology of education, sociology of knowledge, school, theory, 
activity, education, training, institution. 
 

Резюме: Съвременното състояние на науката се характеризира с 
едновременно разгръщане както на диференциацията й, така и на 
интеграцията и междудисциплинния синтез. Усложняват се отношенията в 
социология на образованието, усложняват се и взаимоотношенията между 
училището и образованието с другите социални институции и общности,  с 
изискванията, които се предявяват спрямо тях. Социалните процеси 
засилват своето влияние върху формирането на подрастващото поколение, 
те упражняват и педагогически ефект с усложнена насоченост. (Андреев, М. 
1988:3-8) През последните години все по-жив интерес буди въпросът, какво 
отражение дава обучението върху учебната дейност. 

Настоящата статия има за цел да се проучи спецификата на 
„обучението” и „учебната дейност”- две относително самостоятелни и 
специфични дейности, да се установят зависимостите и връзките между 
тях. Идеята, върху която се концентрира статията е да експлицира 
взаимовръзката между социология на образованието и педагогиката, т.е. да 
се докаже, че проблемите на учебното знание са важни за социалните науки 
като цяло. 

Ключови думи: социология на образованието, социология на знанието, 
теория, дейност, образование, възпитание, обучение, институция. 
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Въведение 
Какво е значението на науката за обществото? Каква е нейната същностна 

характеристика като  социална система? 
Отговорът на тези въпроси има не само теоретическо, но и практическо 

значение, особено на съвременния етап, когато науката оказва невиждано по 
своята сила и мащаби въздействие върху умовете на хората, върху цялостната 
система на обществения живот. (Бояджиева, 1994). Социологията на 
образованието е една от онези интегративни науки, която има подчертана 
функционална насоченост към учебно-възпитателната дейност, към процесите, 
които се разгръщат в образованието. Между социологията и педагогиката 
възникват сложни проблеми и връзки, които изискват специално внимание и 
анализ, за да се стигне до тяхното систематизиране и обособяване в 
относително самостоятелна научна област. (Андреев:1988:4).  

Учебната дейност подхранва нагласи, свързани с желанието да се 
преодоляват трудности, да се изпробват собствени сили при овладяването на 
определен учебен материал. Образованието играе изключително важна роля в 
живота на всяко общество, защото осигурява важни предпоставки за неговото 
пълноценно възпроизводство. Ето защо колкото повече се развива икономиката 
и различните бизнес структури, колкото повече дигитализацията навлиза в 
обществените взаимовръзки и контакти, толкова повече се повишават и 
изискванията, които се предявяват към образованието. Развиването на 
професионалните и интелектуални умения на младите хора, навлизащи във 
всички области на живота, нарастване ролята на научните изследвания, 
разширяване на изискванията за дигитална грамотност и култура, навлизането 
във всички области на живота на европейските практики и програми като част 
от националните и регионалните политики предявяват големи изисквания към 
образователните процеси, методи и форми. Нараства значението на 
образованието.  

В национален контекст има висок процент на хора с висше образование, 
както за населението като цяло, така и за групата на младите възрастни. 
Показателно е, че през 2014 - 66.5% от групата на 20-24 годишните са студенти. 
Този процент е индикативен, за това, че образованието се възприема като 
ценност и практика в български условия. Освен това, делът на 30-34 
годишните, които имат по-високо от средно образование е по-голям от 
процента на същата възрастова група във Великобритания и е сравним с този в 
Германия (данни на Евростат). 

 
Нарастване ролята на образованието 
Ролята на образованието в живота на обществото е уникална и 

схващанията за нея през последните години все повече се обогатяват, 
конкретизират и уточняват, за да съответства тя още повече на по-високите 
изисквания на развитието. Когато се анализира ролята на образованието в 
обществото, следва да се има предвид, че това са проблеми, които засягат 
непосредствено милиони хора у нас и най-вече младите поколения. Констатира 
се висока степен на ангажираност на национално ниво към повишаване 
образованието и квалификацията на хората от различни възрасти, както и 
къмсъздаване на предпоставки за тяхното участие в обученията за възрастни. 
В тази посока са различните политически документи, където се поставят 
конкретни цели и мерки, отнасящи се до състоянието на образованието и 
образователните институции (Boyadjieva, 2012).  
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Образованието в същото време се свързва с ценности и стремежи, 
независими от времето и пространството, епохите и средата, полагайки 
разбирането за човека като обществено същество. И тъй като обучението и 
възпитанието се постигат в единството на социология на образованието с 
другите социални структури, те трябва да формират човека такъв, какъвто 
обществото изисква той да бъде. Така всеки човек се създава съобразно една 
колективна воля и Дюркем твърди, че колективните поведения се различават от 
индивидуалните по начина на мислене и действие; при това като ги подчиняват. 
(Миленкова, 2010:40-42) 

„Обществото може да живее само ако между неговите членове 
съществува една достатъчна еднородност; образованието увековечава и 
засилва тази еднородност, фиксирайки в детската душа основните еднаквости, 
които изисква колективният живот.”1  

Образованието е социална институция, която социализира хората и ги учи 
да бъдат членове на обществото, да познават общочовешките характеристики, 
да знаят географското, политическото и историческото състояние на 
обществото. Образованието подготвя хората за другите институции - икономика 
и семейство. (Тодорова, 2012:117) 

В модерната си форма обучението на деца от специално подготвени 
учители и в определени за това места се популяризира в началото на XIX в., 
когато под влияние на индустриализацията започва да се развива културата на 
големите градове. Бизнесът също поставя нови изисквания към работещите, 
уменията за които излизат от рамките на наученото в семейството или в 
занаятчийската работилница. Самата специализация в труда налага по-високи 
изисквания към образоваността на работещите и въвежда необходимостта от 
непрекъснато усъвършенстване на квалификациите и уменията на хората 
(Apostolov, 2018). Така образованието става всеобщо, а неговата същност, от 
една страна, става по-абстрактна и несвързана пряко с конкретни умения и 
техники. Колкото по-богато става едно общество, толкова повече време хората 
в него биват социализирани чрез образование, така че освен уменията за 
четене, писане и смятане и общите познания за физическата, социалната и 
икономическата среда се въвежда и научаване на методи за обучение и 
отдалечени изследвания без директна практическа стойност в момента, на 
които обаче се възлага да посочват пътя за развитие на познанието в бъдеще.2  

Въвеждането на масово образование в най-общ смисъл се свързва с 
разпространение на идеята за демокрация. Тезата е, че образованието дава 
възможност на хората да развият способностите си, защото е отворено за 
всички и всеки е стимулиран да придобие най-високата степен на образование, 
която отговаря на възможностите му. (Тодорова, 2012:118) 

Образователната институция включва различни подсистеми на обучение и 
възпитание - начално, средно, висше образование3, както и подсистеми, които 
разкриват видовото разнообразие от учебни заведения в рамките на 
изброените нива.(Миленкова, 2010:89) 
                                                           
1 Миленкова, В. 2010 „Социални измерения на образованието”, УИ „Неофит Рилски”, 41-42 стр. 
2 Тодорова, Е. 2012 „Поглед към социология на модерното общество”, 118 стр. 
3 Според чл.26 от закона за Народната просвета в Р.България, училищата са: 1) начални-от I до 
IV клас включително; 2) прогимназиални - от V до VIII кл включително; 3) основни-от I до VIII 
клас включително; 4) гимназии-от IX доXII клас включително; 5) профилирани гимназии; 6) 
средни общообразователни - от I до XII клас включително; 7) професионални гимназии - от VII 
или IX до XII клас включително; 8) спортни; 9) по изкуствата; 10) специални;11) по културата 
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Организацията и функционирането на всяка една от образователните 
подсистеми в хоризонтален и вертикален план се подчиняват на съвкупност от 
формализирани-официални и неофициални принципи. Институциите имат 
собствен живот и еволюция и са относително автономни от общественото 
развитие. Благодарение на своите вътрешни принципи и норми, те успяват да 
се защитят от влиянията оказвани им от вън, стремят се да се съхранят във 
времето с възможно най-малко сътресения и изменения. От тази гледна точка 
образователната, както и повечето институционализирани обучаващи структури 
като правило са по-малко открити към промените, по-консервативни и 
традиционни; те запазват старите форми на организация, адаптирайки се към 
новите условия, с което създават предпоставки за своето стабилизиране и 
укрепване. В същото време, образователната институция въпреки своята 
съпротива към иновации следва обществените потребности, интереси и цели.4 

Ролята на училището е решаваща в учебно-възпитателния процес и се 
определя от следните обстоятелства: то е фактор за въздействие върху 
подрастващите със специално подбраните и подредени за усвояване от 
учениците знания; в училище е съсредоточен голям набор от подготвени 
специалисти - учители, които владеят методите на обучение и възпитание. 
Училището обединява и координира усилията на много социални актьори: 
учители, ученически колективи, семейство, общественост, обществена среда и др. 

 
Учебната дейност 
Учебната дейност е относително самостоятелно явление. Изследването 

на това явление има не само голямо теоретично и практическо значение, но 
открива и благоприятни възможности да уточним нашите разбирания за 
социологията на образованието. Знанието, включено в процеса на преподаване 
и обучение като учебна програма се превръща в ключов момент на цялата 
образователна дейност.  

Разработването на основните изисквания към обема и качеството на 
учебното съдържание може да стане по два начина: 

а) когато учебната дейност се анализира като процес 
б) когато тя се анализира като система.  
По-пълни и по-точни решения на проблемите, които се пораждат от 

съдържанието на учебната дейност, могат да се дадат тогава, когато тя се 
разглежда като система.  

Системният подход към учебната дейност ни дава основание да 
определим в най-общи черти нейното съдържание в зависимост от следните 
четири показателя: 

1) потребности и интереси на обществото. 
2) потребности и интереси на отделния ученик. 
3) усвояване на натрупаните от човечеството знания в продължение на 

векове. 
4) използване на усвоените знания, умения и навици в практическата и 

теоретическата дейност на учениците. (Денев, 1986:142-143) 
За да протича оптимално учебната дейност, необходимо е да съществува 

относително равновесие между посочените четири показателя при определяне 
на учебното съдържание. Във всички случаи, когато това равновесие се 
наруши, възниква опасността да се деформира учебното съдържание до такава 
                                                           
4 Миленкова, В. 2010 „Социални измерения на образованието”, УИ „Неофит Рилски”, 89 стр. 
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степен, че да се намали ефектът от учебната дейност. Могат да се получат 
следните деформации:5 

Първо: ако цялото учебно съдържание се подбира изключително в 
зависимост от потребностите и интересите на обществото, то може да влезе в 
противоречие с потребностите и интересите на отделния ученик, знанията да 
се усвояват вяло, а тяхното използване да стане самоцелно.  

Второ: ако над всичко друго се поставят потребностите и интересите на 
отделния ученик, знанията ще се откъснат от развитието на обществото, 
тяхното усвояване ще придобие егоцентричен характер, а за използването им 
едва ли може да се мисли. 

Трето: ако всички условия се насочват към усвояването на знания, както 
това става при „зубренето” на уроците, губят смисъл и значение потребностите 
и интересите не само на обществото, но и на отделния ученик, а тези знания 
остават въобще неизползваеми. 

Четвърто: ако в центъра на проявените от учениците интереси стои 
използването на знанията, съществува опасността да се пренебрегнат 
интересите на обществото, та дори и на отделната личност, а това ползване да 
стане безпочвено, щом като не се опира на система от усвоени знания. (Денев, 
1986:143) 

Деформацията на учебното съдържание в дейността на учениците може 
да се дължи не само на това, че един от показателите се пренебрегва или се 
подценява. Много по-чести са случаите, когато даден показател не е 
достатъчно подробно и задълбочено проучен. Ако се спрем например на такъв 
важен показател, какъвто е потребностите и интересите на обществото, 
въпросът се усложнява от това, че не е достатъчно да се изследва конкретната 
обстановка, в която ученикът усвоява и използва учебното съдържание, а  е 
необходимо тя да се проектира в бъдещето, когато същият този ученик ще 
упражнява  определена професия.  

Би могло да се приеме, че идеално решение на проблемата за 
съдържанието на учебната дейност може да се даде тогава, когато 
потребностите и интересите на всеки ученик, включително и неговото социално 
положение, съответстват на натрупаните от човечеството знания и стимулират 
репродуктивната, продуктивната и творческата дейност на учениците. 
Подборът на учебното съдържание не омаловажава създаването на 
благоприятни възможности за учебната дейност на всеки ученик. Напротив, 
колкото по-пълно единство се създава между личните и обществените 
потребности и интереси, толкова по-успешно може да бъде решена проблемата 
за съдържанието на учебната дейност. При това условие учебното съдържание 
се определя не само от обучението, но и от редица други форми на работа за 
задоволяване интересите на учениците, каквито са допълнителните знания по 
избрани от ученика основни учебни дисциплини и от факултативните 
дисциплини.  

Училището е основен фактор за обучението и възпитанието на 
подрастващите. Именно чрез него класата, партиите и държавата 
осъществяват в максимална степен организирано и целенасочено въздействие 
върху младото поколение. В условията на изграждане на развито общество, 
училището е призвано да играе важна роля. Основните му функции -
образователна и възпитателна - се засилват още повече. 
                                                           
5 Денев,Д.1986 „Учебна дейност”, Държавно издателство „Народна просвета”, 143-145 стр. 
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Възпитанието като важен фактор предизвиква интереса и на социолози, и 
на педагози. Един такъв социолог, който разглежда темата за възпитанието и 
моралното образование е Е. Дюркем. Той предлага актуално тълкуване на 
понятието. 

Според Дюркем, възпитанието е „въздействието, оказвано от възрастните 
поколения, върху онези, които още не са узрели за социалния живот. То има за 
цел да създаде и да развие в детето определен набор от физически, 
интелектуални и нравствени качества.” Освен това, той счита, че не 
съществува общество, в което възпитателната система да не показва 
двойствен аспект; тя е едновременно единна и множествена. (Миленкова, 
2014:86-87). 

 
Образование и политика 
През 2010 г. от Европейската комисия е предложена, а по-късно и 

одобрена от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС 
Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”. В 
нея се призовава за развитието на знания, умения и компетентности за 
постигане на икономически растеж и заетост, и за увеличаване на мотивацията 
за учене през целия живот В образованието официално се признава 
индивидуалното постижение, което в някаква степен е в противоречие с идеята 
за оценка на задачите за сътрудничество. Самостоятелното учене е свързано с 
осмислянето - насочено е към разпознаване на структурата на задачата, 
разбиране на нейната същност и разкриване на причинно-следствените 
отношения.6 

Целта е учениците да бъдат научени самостоятелно да проучват и да 
използват творчески информация, да планират своята дейност, да оформят и 
представят резултатите от нея. Следователно ролята на учителя вече не е да 
пренася информация, да дава отговори на всички въпроси и да контролира 
разбирането на съдържанието, а да създава учебна среда, в която монологът 
на преподавателя се заменя с диалог, а ученикът е поставен в центъра на 
учебния процес. Той вече не е само източник на знания, той е и ръководител, 
консултант, стимулатор, партньор, който помага на учениците да формулират 
свои собствени идеи, мнения, изводи, при които няма предварително избрани и 
правилни отговори. Ръководството му се изразява в подкрепа и напътствие на 
учениците в тяхното изследване и предполага създаване на творческа 
атмосфера за учебната дейност, в която всички мислят свободно и открито, без 
задръжки и притеснения от грешки в отговорите. Една от целите в 
социологията на образованието като област е преминаване към самостоятелна 
учебна дейност, която е и в основата на ключовата компетентност в ЕРР 
„умения за самостоятелно учене“. Тя води до постигане на желаните резултати 
– самостоятелното учене.7 

В приетите политически документи на национално ниво, свързани с 
ученето през целия живот (Национална Стратегия за УЦЖ 2014-2020) се 
подчертава необходимостта от партньорства между бизнеса и образователните 
институции, които да стимулират прехода от образование към заетост, като 
стажове, практики, «отворени врати», «дни на кариерата», стипендии за 
изявени студенти, дуално обучение и др. Освен това, са необходими повече 

                                                           
6 https://diuu.bg/emag/3852/  
7 https://diuu.bg/emag/3852/4/#2  
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усилия насочени към практическото прилагане на мерките и програмите за 
обучение на възрастни, приети на национално ниво. За да се разшири достъпът 
до УЦЖ е необходимо да се осигури по-високо качество на образованието, 
подобряване на връзката: образование – практика -пазар на труда. 

 
Заключение 
Младото поколение следва да съдейства за развитието на всички важни 

сфери на социалната практика в необходимата за обществото степен. 
Проблемите на реализацията неизбежно следва да се свързват с някои 
обективни явления, които се наблюдават в по-общ план. Необходимо е да се 
акцентира на: 

- Високо равнище на науката, техниката, технологията и нарастващи 
заплахи за здравето, сигурността, жизнения стандарт, екологичната среда. 

- Постепенно повишаващите се изисквания към подготовката и 
квалификацията на кадрите и инертността, недостатъчната ефективност на 
образованието и др.  

Бъдещата реализация на младото поколение се съпътства от 
непрекъснато усложняване на начина на живот, от новото отношение към 
живота, развитието на дигиталните технологии, ново структуриране и 
преструктуриране на работното време, заетостта на хората, отношението към 
ученето и специализацията.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОСТИЖЕНИЯ (УСПЕХИ) 
ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ 
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Резюме 
Настоящото психологическо изследване се състои в проучването на 

равнището на потребността от постижение на ученици от Спортно 
училище. При тези ученици целенасочената спортна активност и 
спортните им постижения са основният оценъчен мотив за успех, за 
стремеж към постигане на високи - положителни резултати, преживяване на 
удовлетвореност от постигнатото, както и за настойчиво преследване на 
целите. Изледвани са 117 ученика от Спортно училище и е установено 
равнището им на мотивация за успех. 

Ключови думи: мотивация, постижение, успех 
 

STUDY OF THE NEEDS OF ACHIEVEMENTS (SUCCESS) 
IN SCHOOL SPORTS STUDENTS 

 
Maria Georgieva Udeva 

doctorate - Pedagogical and Age Psychology - Department of Psychology, 
South - West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad 

 
Abstract 
The current psychological study consists of studying the level of need for 

achievement of students at Sports School. For these students, focused sporting 
activity and their sporting achievements are the main assessment motive for 
success, the pursuit of high-positive results, the satisfaction of achievements, and the 
persistent pursuit of goals. 117 students from the Sports School were studied and 
their level of motivation for success was established. 

Key words: motivation, achievement, success 
 

Главният фактор, определящ активността на личността са мотивите. Но те 
не са единствените подбудители, които обуславят „човешката активност“ 
(Бандура, 1984). Темперамента, нагласите, здравословното състояние на 
човека, привичките и навиците са съвкупност от фактори, които заедно с 
мотивите определят степента на активността. 

Потребността от постижение е едно от основните понятия, използвано при 
изследването на поведението, което е свързано и ориентирано към успеха. 
Такъв вид поведение е следствие на взаимодействие между средата и 
индивида, дължащи се на повтарящи се индивидуални форми на поведение, 
типични за личността и наблюдавани през различен период от време и 
ситуации. 

Потребността от постижения се пречислява към вторичните потребности с 
включени поведенчески показатели, реализирани при взаимодействието с 
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другите и насоченост към собственото самоусъвършенстване. Тя е стратегия на 
поведение за реализиране и изпълнение на различни дейности (Паспаланов и 
др., 1985). 

Също важен фактор при изследването на особеностите при потребността 
от постижение е и влиянието на външните и вътрешни фактори, които са 
определящи за постигането на успехите. При учениците, които са спортисти 
потребността да се спортува води до голяма активност в учебно- 
тренировъчната и състезатаелната дейност. Потребността от спорт е в основата 
на всеки един мотив за тренировка и състезание.  

Друг съществен фактор са мотивите, които се определят като моралната 
характеристика на спортиста. Когато успехите в спорта достигнат високи 
размери, се подпомага формирането и развитието на адекватна за съответната 
възраст ниво на самооценка. Тя от своя страна е отразяване на познанието за 
собствените възможности и претенции на личността. 

Според теорията на Дейвид Маккеланд (1985) при решаването на 
различни задачи, стремежът за успех е много важен мотив. Според него има 
както ученици с висока мотивация за постижение така и такива с висока 
мотивация за избягване на неуспех. Зад тази теория стои фактът, че учениците 
с мотивация за успех ще избират задачи със средна трудност. А тези, които 
избягват неуспеха или ще изберат по-лесни задачи или много по-трудни, което 
със сигурност ще ги доведе до провал. За това равнището на мотивацията за 
постижение при ученици, които спортуват ще ни представи реалната 
насоченост и стремеж към постигането на високи спортни резултати. 

 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА 

 
Методика на изследването 
За целта на нашето изследването е използвана скалата, измерваща 

потребността от постижения, създадена от Иван Паспаланов и Димитър 
Щетински (1985). Тя е надежден инструмент за диференциране на лица с 
висока, средна и ниска потребност от постижения. 

С помощта на тази скала потребностите от постижения се регистрират 
като една устойчива личностна характеристика. Като за прогностичната 
стойност на тази скалата са засегнати основно индивидуалната стратегия на 
поведение, свързана с решаването на конкретни задачи за постигането на 
учебни и спортни цели, както и за активната включеност на учениците в 
социалните процеси.  

Скалата се състои от 42 айтема, като 16 от тях са фонови. Като на 
отделните твърдения изследваните лица отговарят с - „да“, „не“, „трудно ми е да 
преценя“, а в инструкцията към тях, изрично се подчертава да не се прибягва 
често до този отговор. 

Научният експеримент е проведено през първия учебен срок на 2016-2017 
учебна година в Спортното училище. 

Целта е да се изследва потребността от постижение, а изследвани лица са 
117 ученици от 5 до 12 клас.  

Предмет на конкретното изследване е потребността за постижение 
(успехи) на учениците от Спортното училище. 

 
Хипотези 
Хипотеза 1: Предполагаме, че преобладава средна мотивация за 
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постижение при спортистите. 
Хипотеза 2: Предполагаме, че съществува разлчие по пол при 

изследването на мотивацията при спортистите. 
Хипотеза 3: Предполагаме, че равнището на мотивацията за постижение 

ще се различава по класове и по възраст . 
 
Задачи на изследването 
1. Да се изследва равнището на мотивацията за постижение на учениците 

от Спортно училище. 
2. Да се реализира корелационен анализ за установяване на взаимовръзки 

между различните поведенчески характеристики на мотивяцията за постижение 
на учениците. 

3. Да се потърсят различия по пол, класове и възраст, относно 
мотивацията за постижение. 

 
Методи за статистически анализ на данните 
Статистическите методи са реализирани чрез статистическата програма 

SPSS (Дисперсионен анализ и корелационен анализ). 
 
Резултати от изследването 
При разпределение на учениците по класове и по пол се установи много 

малко присъствие на момичета спрямо разпределението на момчетата по 
класове. Сравнението по пол в изследването не би ни дало съществени 
различия поради малкият брой момичета в клас и като цяло в 
училището.(фиг.1). Равномерното разпределение на половете може по-ясно да 
разграничи съответно равнището на мотивация и при двата пола. 

 
Фиг. 1. Разпределение на изследваните ученици по Клас и по Пол 

 

 
 

Момчетата съставляват 108 или (92.3%) от изследваните ученици, а 
момичетата 9 или (7.7%).  
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Таб. 1. Разпределение на равнището на мотивация 
 

 

Регистрираните равнища на постижения са – ниско, средно, високо и 
свръхмотивация, а изследваните лица са разпределени в четири групи както 
следва в проценти (Виж. Табл.1.). 

Това сравнение би ни дало ясната картина за това каква е степента на 
мотивация за постижение на учениците и тяхното разпределение. С най- висока 
изразеност е средно ниво на мотивация (59,6%) с последващо ниско равнище 
(25,6 %), високо (10,3%) и свръх мотивация (4,3%). Тази тенденция на 
доминиращо средно равнище съвпада с първоначалните ни очаквания .Този 
резултат затвърждава средно равнище на постижение и факта, че учениците от 
Спортно училище биха  избрали според теорията на Маккеланд средна степен 
на трудност на поставените им учебна и спортно-тренировъчна дейност. 
Спортът в училище насочва към формирането у учениците на определени 
потребности и способности за саморегулация, на личностни качества, както и за 
изграждане на активна жизнена позиция. 

 
Фиг. 2. Разпределение на учениците по равнище на мотивация за успех 

 

 
 

Процентът на учениците с ниска мотивация е идикатор за избягване на 
неуспеха. А тяхната активност ще трябва да бъде насочена към интереса им за 
постигане на високи учебни и спортни резултати като важността на поставената 

Степен на             

Мотив.за 
постижение Общо Брой Момчета Брой момичета  Брой 

%    %   %   

Свръх 4,3 5 4,27 5 0,00 0 

Висока 

 

10,3 12       9,40 

 

11 0,85 1 

Средна 

 

59,6 

 

70       52,99 

 

62          6,84 8 

Ниска 

 

25,6 

 

30       25,64 30          0,00 0 

Общо: 

 

100 

  

117         100 

  

108          100 9 
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задачата ще има от голямо значение. 
 

Таб. 2. Различия в потребностите от постижения според независимите 
фактори възраст, клас и пол 

 

 
Независимите фактори възраст и пол не оказват статистическо значимо 

влияние върху потребността от постижения на учениците от Спотното училище, 
които участват в емпиричното изследване. Единствено факторът клас влияе 
статистически значимо( F=2.232 и p=0.037). Той оказва влияние върху начина на 
справяне при всеки един ученик за достигането на спортните постижения или 
при съспътстващите неуспехи в даден клас, както и за тяхната спортна 
готовност. Потвърждаването на изведените закономерности изисква 
задълбочаване на изследването и търсенето на подходящи взаимовръзки с 
някои личностни черти. 

 
Фиг. 3. Влиянието на факторът клас 

 

 
 

Съществено проявление при изследваните ученици е и проявата на ниска 
мотивация, което се наблюдава във всеки клас. Общо като процент тя е на 
второ място (25,6%) след средното равнище при всички ученици. Основен 
приоритет при учениците с ниска мотивация е психологическата подготовка и 
подкрепа за регулиране и саморегулиране на мотивационната сфера на 
спортуващите ученици в зависимост от спортната пригодност и индивидуалните 
способности. 

Източник на 
вариация 

Мотивация за постижение 
 
F1 P2 

Възраст F=1.341 0.231 
Клас F=2.232 0.037* 
Пол F=0.591 0.444 

1F- Kоефициент на Фишър. 
2Критичните стойности на r са: p<0,05* ; p<0,01** ;p<0,001*** 
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Табл. 3. Най-високи стойности при разпределението на мотивацията за 
постижение по класове 

 
Най високи стойности на потребност от постижение по класове са 

регистрирани в класовете от 5, 7, 9, 10 и 11 клас. Тези класове имат изразен 
стремеж към постижение и при тях се наблюдава развитие за осъществяване и 
постигане на целите, за тяхното удовлетворяване и полагане на усилия за 
постигането им . 

 
Изводи и заключение 
Установи се доминиращо средно равнище на потребност от постижения, с 

което се потвърди хипотеза 1. Втората хипотеза не се потвърди, тъй като не се 
наблюдаваха съществени различия по пол, което би ни разкрило и дали полът 
оказва някакво влияние при мотивацията на учениците. При третата хипотеза 
потвърждението беше частично, където факторът Клас влияе статистически 
значимо върху потребността от постижения. 

За да може да бъде ефективна мотивацията на учениците от Спортното 
училище е необходимо тя да бъде в своите приемливи граници, за да може да 
оказва влияние върху поставените цели, дейността, която извършват учениците 
и усилията, които полагат за своето индивидуално поведение в ситуации, които 
са с голямо натоварване. 

Определяйки равнището на мотивация за постижение във всеки един клас, 
бихме могли да се средоточим към индивидуални програми или групови такива 
при учениците с ниска мотивация. Повишаването на волевата активност трябва 
да ни бъде основен приоритет при работата с учениците, които активно 
спортуват и разчитат на спортните си постижения. Това се наблюдава когато 
има целеполагане, а колкото е по-голяма трудността, толкова ще бъде и по-
голямо волевото усилие за преодоляването на тази трудност, а успехите, които 
ще се постигнат ще могат да мотивират личността. Когато това се осъществи 
нивото на самооценка на учениците ще е адеквата на способностите на всеки 
един ученик за справяне му в различни ситуации. 
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1. Бандура, А. Принципи социални научения. 1984 
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Психология. София. Медицина и физкултура.х 
3. Паспаланов и Д. Щетински (1985). Конструиране и валидизация на 
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„Св.Климент Охридски“, книга Психология, т. 78 

4. Р.Стаматов (2014).Детска психология.Хермес. 
5. Цветкова Й. (2004 г.) Мотивация и когнитивна регулация на ученето. С., 

изд. Пропелер. 

Клас Средно аритметично Стандартно отклонение Брой ученици 
5 клас X = 2.25 S = 1.138  N = 12 
7 клас X = 2.13 S = 0.640 N = 15 
9 клас X = 2.00 S = 0.500 N = 9 
10 клас X = 2.13 S = 0.787 N = 23 
11 клас X = 1.94 S = 0.680 N = 16 
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Резюме: Предприемачеството е една от най-обсъжданите теми сред 
икономистите в последните десетилетия. То е определяно от много от 
тях като двигател на пазарната икономика и фундамент за постигане на 
устойчив икономически растеж. Не всеки, който създава ново предприятие е 
предприемач. Като такъв може да се определи човек, който създава нова 
потребност за задоволяване или ново потребителско търсене. 
Предприемачите са създатели на нови и различни неща, чрез които те 
изменят или преобразуват ценностите на потребителите.  

Социално-културната сфера е много важна част от националното 
стопанство на всяка една държава и въпросът за проявленията на 
предприемачество в нея е също толкова значителен. Тя е резултат от 
общественото разделение на труда и създаваните в нея блага имат 
обществен или пазарен характер. Социално-културните дейности са 
подвластни на действащите икономически закони. Настоящия доклад 
разглежда особеностите на предприемачеството, които са характерни 
само за социално-културната сфера и това в какви насоки се проявява то, 
имайки предвид инфраструктурата на тази част от икономиката, 
специфичните й характеристики, продуктите, които се създават в 
социално-културната сфера и техния характер, необходимостта от 
икономическа ефективност и обществената значимост на 
предприемаческите действия и способите за постигането на максимално 
всеобхватни ползи за обществото. Основните различия, отнасящи се до 
предприемачеството в социално-културната сфера са свързани не толкова 
с процесът и проблемите, които възникват, а със самата структура на 
дейностите в тази сфера. Предприемачите създават точно определена 
ценност, с помощта на която удовлетворяват съвкупност от обществени 
потребности.  

Ключови думи: предприемачество, социално-културна сфера, 
особености, социална значимост, икономическа ефективност, 
иновации.  

 

INTRODUCTION 
Entrepreneurship and its role are very important factors when it comes to 

understanding and analyzing economic processes. The term “entrepreneurship” 
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appears in 16th century in Western Europe. Around that period was also the time 
when discussions about the functions and the place of entrepreneurship, which 
continue to this day, began. There are numerous analyses on the topic in economics 
theory and some of the people, who have shared their outlooks on entrepreneurship 
are worldwide renowned economists such as Richard Cantillon, Jean-Baptiste Say, 
John Mill, Adam Smith, Frank Knight, Joseph Shumpeter, Ludvig von Mises, 
Friedrich Hayek and many others.  

There are many different definitions for the term “entrepreneurship” in 
theoretical economic literature; however, most of them can lead to this one: 
“Entrepreneurship is a “metaeconomic” phenomenon that has a deep influence on 
the economy and it truly gives shape to it without even being a part of it.” 1 The 
French economist Jean-Baptiste Say says, “An entrepreneur transfers economic 
resources from a field with lower productivity rate to one with a higher productivity 
rate and higher income.” 2 This definition actually shows the socio-economic role of 
the entrepreneur because this transfer of resources is beneficial to consumers and it 
optimizes the incongruous spending of limited economic resources.  

Peter Drucker defines entrepreneurship as “being based on the theory of 
economics and society. The theory examines change as something normal and of 
course as something healthy. It considers the main task of the society – and 
especially of the economy – to be the creation of something different, and not in 
improving what already exists.” 3 

Theoreticians examine entrepreneurship mostly from the point of view, 
regarding material production and characterize and define the role and functions of 
an entrepreneur in the industrial sector. The contemporary American scholar 
P.Drucker proves the existence of entrepreneurship in such socio-cultural fields as 
education and healthcare. 4 We believe that this type of entrepreneurship has some 
specific characteristics that are caused by the particular character if the socio-cultural 
sphere.  

The aim of the following paper is to differentiate some of the characteristics of 
entrepreneurship in the socio-cultural sphere that separate it from the one in the field 
of industrial production.  

 
PROBLEM ANALYSIS 
In order to define the specific characteristics of entrepreneurship in the socio-

cultural sphere, we need to examine its very own features.  
The word “”socio-cultural”5 by definition means related to different groups in 

society and to their customs, traditions and beliefs. “The socio-cultural field is the part 
of our national economic complex where by using specific goods we create a number 
of other products (material goods – sculptures, paintings, etc; and immaterial goods – 
educational, healthcare, theatrical wealth, etc).”6  
                                                           
1 Дракър, П., Новаторство и предприемачество - практика и принципи., Изд. „Хр. Ботев”, София, 
1992 г., стр. 24 
2 Дракър, П., Новаторство и предприемачество - практика и принципи., Изд. „Христо Ботев”, 
София, 1992 г., стр. 30 
3 Дракър, П., Новаторство и предприемачество - практика и принципи., Изд. „Христо Ботев”, 
София, 1992 г., стр. 37 
4 Дракър, П., Новаторство и предприемачество - практика и принципи., Изд. „Христо Ботев”, 
София, 1992 г. 
5 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sociocultural 
6 Лулански, П., „Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности”, 
Университетско издателство „Стопанство”, София, 1997 г., стр. 4  
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On its part, production in the social sphere consists of four main groups: 
recreational production (healthcare, tourism, physical education and sport); spiritual 
production (science, education, culture, management); institutional production (army, 
police, judicial system) and social activities (national insurance and support, social 
homes and others).  

 “Economic relations in the socio-cultural activities are the following: relations 
between people regarding economic links that characterize the reproduction of the 
population’s capabilities (intellectual and physical ones) which is carried out by the 
direct consumption of labor as an activity and the following results of that 
consumption. On the other hand, they are connected to the reproduction of market 
and public goods and the rational choice of conduct for both producers and 
consumers who are directed by socio-cultural consideration.”7 

Drucker believes that there is a slight difference on the whole between 
entrepreneurship in different fields of activity. He says that an entrepreneur in the 
sphere of education and one in healthcare do many of the same things, they use a 
number of similar tools and they face many of the problems that an entrepreneur in a 
business organization or a professional union.8 The process and the problems are 
actually the same but the difference is in the infrastructure of the different fields. 
Although there might not be a considerable difference in an entrepreneur’s actions, 
we believe that there are certain characteristics typical to the socio-cultural field as a 
whole and they are related to a number of factors.  

According to us, the specific features of entrepreneurship in the socio-cultural 
field are formed and can be defined on the basis of the characteristics of the above-
mentioned sectors of social productivity and on the basis of the essence of the 
product that is created, as well as according to the specifics of the manifestation of 
economic relations in the socio-economic activities.  

Simultaneously, the characteristics of entrepreneurship in the socio-cultural 
sphere can be related to a number of other factors such as the infrastructure of the 
sectors involved in it; the nature of the production, the market and non-market 
defects of this part of the national economy; the labor market, etc.  

We consider that when we talk about entrepreneurship in this specific field, it 
needs to be pointed out that it is related to the satisfaction of non-material necessities 
of the population, of certain groups of people and of a particular individual. This 
peculiarity is created by the mostly non-material essence of the goods created. The 
products have a long-term effect on the society after entrepreneurial efforts have 
been included in their production. This type of entrepreneurship has a massive 
influence on increasing the intellectual capacity of human capital of a society and on 
the reproduction of work force. It contributes to the development and preservation of 
both the intellectual and physical capabilities of the population.  

Products in the socio-cultural sphere are material and immaterial ones. 
Regardless of its type, a product is always intended to satisfy certain needs – 
spiritual, health-related, cultural or other ones. An immaterial product ( a service) 
expresses the direct consumption of labor as an activity and it leads to the 
satisfaction of necessities and wishes related to the exchange of values, not to a 
shape of ownership in the sense of actually acquiring a social product. A material 

                                                           
7 Лулански, П., „Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности”, 
Университетско издателство „Стопанство”, София, 1997 г., стр. 14  
8 Дракър, П., Новаторство и предприемачество – практика и принципи., Изд. „Христо Ботев”, 
София, 1992 г.,стр. 39 
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product from the socio-cultural field (works of literature, of science, technical 
products, computer programs, musical compositions, art and photographic works, 
etc.) characterizes the working process not as an act of labor movement, but as its 
static state. The implementation of innovations on behalf of an entrepreneurship in 
this sphere is followed by a number of obstacles, for example the sluggish civil 
service system. However, the nature of the product in this field gives opportunities for 
an entrepreneur to display initiative, creativity and determination. An example for 
such a manifestation is the educational start-up called “Red Paper Plane.” It is an 
innovative company that creates educational mission, through which consumers 
develop their skills and inclinations on the basis of design thinking. The missions of 
the company are being used by private and state schools, kinder gardens and many 
other institutions not only in Bulgaria, but in many foreign countries.  

The fact that a significant part of the enterprises in the socio-cultural field are 
actually companies operating in the public sector is another characteristic connected 
to the entrepreneurship here. These business establishments belong to the 
immaterial sphere, where the national income is not created, but adopted and spend 
after it has already been accumulated through other economic fields. The 
entrepreneurship here can be expressed in connection to increasing social benefits 
and social efficiency by carrying out innovations, despite the insufficient amount of 
resources. The actions of the entrepreneur in the public sector have to be adapted to 
the always-changing necessities of the individuals in society and their raising 
standards related to the quality of the public goods that this sector provides.  

Private companies, part of the socio-cultural sphere, have to compete with 
much larger enterprises which involves the introduction of the most modern 
technologies, now-how; hiring highly qualified work force and the implementation of 
innovation in their entrepreneurial strategy. 

The specific features of the public sector are what actually define the 
characteristics of entrepreneurship in the socio-cultural field. These features include 
the internal and external government policies, the necessity for flexibility in 
developing an entrepreneurial culture which would allow for people the access to the 
public sector where they can create something new and valuable. The problems that 
might occur here are government policy and different kinds of regulations; instable 
political atmosphere; the collaboration (or as a matter of fact the lack of such) 
between different public sectors, etc. Entrepreneurship can be expressed via creating 
various public-private partnerships. The source of funds for the entrepreneurs is 
venture capital, tax deduction and so on.  

As we have already mentioned, the infrastructure of the sectors in the socio-
cultural sphere is one of the reasons for the specific features of entrepreneurship in 
this field. We believe it is also important to be pointed out that the very nature of the 
sectors presumes the presence of different levels of entrepreneurial activity. The 
opportunities for an entrepreneur are much more numerous in fields such as 
education, healthcare or culture as compared to ones like army sector, police or 
judicial system.  

Both market and non-market failures in the socio-cultural sphere are other 
factors that have an influence on the development of entrepreneurship. Market 
failures include: considerable information asymmetry and nonequivalence between 
demand and supply, insufficient market; unfair social distribution, negative 
competition, economies of scale, inclinations towards monopoly, etc. Non-market 
failures are unnecessary and increasing expenditures, insufficient financial 
resources, unequal territorial distribution of goods and resources, illegal market 
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relations and others. 9 
Labor resources in the socio-cultural sphere are characterized by special 

features that definitely have an influence on making entrepreneurial decisions and 
taking up on entrepreneurial initiatives. These characteristics include the social 
division of labor that is highly differentiated and personified; the connection between 
the producer and the consumer is direct; the socio-cultural activities that the work 
force carries out involve a high level of self-control and creativity; labor acquisition is 
also extremely high in this field; labor differs by the 10very broad feminization.  The 
last characteristic is very important because in one of Forbes’ last issues it is noted 
that the Index of women entrepreneurs created by MasterCard shows that women 
entrepreneurs all over the world continue to develop and succeed despite their 
issues and discrimination practices that can create serious obstacles for them and 
prevent them from creating a successful business. They also point out that in 
comparison to developing countries, women business-owners in developed countries 
can benefit from a lager array of opportunities, including the access to capital, 
financial services and academic programs.11 

 
CONCLUSION 
The development of entrepreneurship in the socio-cultural sphere is a vital 

factor for achieving steady economic growth that would have an impact not only on 
the financial, but on the spiritual and physical well-being of members of society as 
well. Defining the characteristic features of the socio-cultural field presumes some 
changes related to the entrepreneurial approach and to the activities that an 
entrepreneur has to carry out in order to achieve their goals which would most 
certainly reflect on not only separate individuals, but on the society as a whole. These 
features are tightly connected to the infrastructure of the socio-cultural sector; the 
essence of the products created; the market and non-market failures, labor 
resources’ peculiarities, etc. In order for an entrepreneurial endeavor to be 
successful, it has to comply with all these characteristics that define entrepreneurship 
in the socio-cultural field as such.  
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Известно е, че днес са продуктивни задачите за повишаване на 

надеждността и качеството на извършваните ремонти на сложните технически 
системи, т.е. на промишленото оборудване. От една страна, опасността от 
големи разходи на материални ресурси, поради откази на оборудване кара да 
се стремим към повишаване на надеждността, от друга страна, в условията на 
ограничени материални ресурси възниква задачата за избор на подходяща 
стратегия за обслужване. 

Изборът на стратегията за обслужване зависи от функционалното 
предназначение на сложна техническа система, например за автоматизирани 
системи за управление най-важното е да се поддържа високо равнище на 
надеждност, като наличност, както и за технологични инсталации, с 
непрекъснат процес най-важен е и друг показател – изработка до отказ. 

Развитието на съществуващата в предприятията системата за ППР 
(планово – предупредителен ремонт) е система за ремонти и постигане на 
ефективното техническо състояние, извършена с използване на системи за 
безразрушителен контрол. Система за функционална диагностика в днешно 
време получава все по-голямо развитие, което допринася за високо ниво на 
микроелектрониката и софтуер, създаване на компактни високопроизводителни 
системи за събиране и съхранение на данни, мониторинг оборудване [1; 6-9]. 

Решение на проблема за избора на стратегия за обслужване трябва да 
осигури разработването на реда на ТО и Р (техническо обслужване и ремонт), 
който гарантира максимална ефективност на извършване на ремонтите и 
техническо обслужване на оборудване.  

Има три възможни стратегии за ТО и Р /фиг.1/: 
• възстановяване след настъпването на отказ,  
• предупредително възстановяване при определена изработка или 

изпълнение на определен обем от работа,  
• предупредително възстановяване по фактическо техническо състояние, 

т.е. според техническото състояние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.1. Класификация на стратегиите за 
техническо обслужване и ремонт на оборудването 

Стратегии  за техническо обслужване и ремонт 

Възстановяване след отказ 

Принудителен ремонт по изработка 

Според техническото състояние 
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Възстановителните въздействия е препоръчително да се извършват за 
елементи, отказите на които не водят до аварийни престои на машините или 
нарушаване на изискванията за безопастност. При прилагането на система за 
предупредително-възстановителните ремонти по изработка има два вида 
загуби, повреди на някои елементи на машини и недоисползване на ресурса на 
други [10-13]. Намаляване на един вид загуба е невъзможно, може само да се 
оптимизират общите специфични загуби: 

а) загуби в резултат на отказ на машината; 
б) загуба от настройване и регулиране; 
в) загуба поради неизправности /дефект; повреда; отказ/; 
г) загуба поради извършване на ТО, диагностициране и планови ремонти 

със силите на сервизен персонал; 
д) загуби от намаляване на реалната производителност под нормативното 

ниво. 
 
Във връзка с широко разпространената във водещите  световни практики 

Система за тотално управление на експлоатацията на оборудваенето (Total 
Productive Maintenance – TPM)[14-18] като обобщаваща характеристика на 
загубите се приема  коефициентът на ефективно използване на оборудването. 

 
Кэм = К1м × К2м × К3м,                                                                                                                                (1) 
 
където К1м е коефициентът на използване на плановия фонд работно 

време на работа на оборудването; 
К2м - коефициентът, използван за техническите възможности на 

оборудването по производителност; 
К3м - коефицентът, характеризиращ качеството на продукцията. 
 
Коефициентът К1м отразява по-рано упоменатите загуби и големината на 

този коефицент за време Tk може да бъде пресметнат като: 
 

                                                                                                              (2) 

където Фмп = Фк - Внп; Фк    е календарният фонд време, ч; 
Внп – планираната изработка време, ч; 
Фмп – планираният фонд време, ч; 
Тп – времето на непланираните загуби, ч. 
 
Коефициент К2м за време Tk може да бъде определен така: 
 

                                                                                            (3) 

където Пп е фактическият обем продукция в натурално изражение; 
qчн - часовата изработка на оборудването. 
 
Коефициентът К3м може да бъде изчислен като: 
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                                                                                                                  (4) 

където Пб е обемът на бракуваната продукция. 
  

С помощта на стратегията за предупредително възстановяване по 
резултатите на контрола на параметрите (техническо диагностициране) се 
появява възможност да се намалят загубите от откази и от недоисползвания 
ресурс на механизмите, което е за предпочитане и носи в себе си някои 
ограничения, което се дължи на нивото на внедряване и развитие на средства 
за диагностика [3;4-6]: 

- невъзможността да се контролира на  параметрите на отделните 
елементи чрез неразрушаващи методи за контрол; 

- мигновенно (скокообразно) променяне на параметрите на система на 
отделните елементи. 

 
В основата за ТО и Р по техническото състояние на елементите на 

машините /оборудването/ е прогнозиране на състоянето на обекта с използване 
на средствата за техническо диагностициране (TД), с помощта на които се 
извършва периодичен или непрекъснат контрол на параметрите на 
състоянието. Въз основа на постигнатите резултати /данни/ от TД, се приемат 
решения относно необходимостта, времето на провеждане и обемът на 
ремонтнообслужващите въздействия.  

 
В заключение, необходимите условия за прилагане на ТО и Р по 

резултатите на ТД са следните фактори:  
- икономическа целесъобразност;  
- наличие на приборна база /средства за техническа диагностика/;  
- методика за определяне на техническото състояние,  
- обучен персонал,  
- контролопригодност на оборудването. 
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ОБОСНОВАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МАШИНИТЕ 

 
LEGISLATION OF MODERN STRATEGIES FOR MAINTENANCE 

AND REPAIR OF MACHINERY 
 

Nevena Ivanova / Невена Иванова 
Тракийски университет – Стара Загора 

Thracian University - Stara Zagora, Bulgaria 

Прилагане на съвременни методологии и стратегии в програмите на ТОР 
увеличава ефективността на използването на производствените активи. 
Осигуряване на ефективност на оборудване с минимални разходи – това е 
винаги актуална задача, решението на която ще осигури поддържане на 
конкурентоспособността на предприятията. 

Създаване на програма за ТОР на съоръженията се осъществява на 
основата на вземането на решения по следните показатели: 

• Организация на ремонтното осигуряване на производството; 
• Оценка на ефективността на ремонтното обслужване на производството; 
• Избор на стратегия за ремонт и техническо обслужване на оборудването. 
Организацията за ремонтното осигуряване на производство определя 

структурата на ремонтните служби (РС) предприятие, което оказва пряко 
влияние върху ефективността на програмата за ТОР[1-5]. 

Класическият начини за организиране на РС се характеризира с широка 
гама от модели от децентрализирана към централизирана, които се различават 
по начина на управление на ресурсите в рамките на единна структура на 
предприятието: 

 

 
 

 
 
 
 
Децентрализирана РС – распределението на ресурсурсите в РС е между 

производствените подразделения на предприятието.  
Централизирана РС – това е структура на предприятието, която изпълнява 

целият обем на ремонтните работи и отговаря за ефективността на оборудване 
на производствени и спомагателни цехове. 

Фиг.1. Класически начин за органтизиране на ремонтното обслужване 

Производствени 
подразделения 

Специализирани 
подразделения 

Ресурси и отговорности 

Децентрелизирани РС Централизирани РС Смесени РС 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

166 

Смесена РС – това е начин на изграждане на РС на базата на широк 
диапазон междинни модели, които са с различна степен на централизация. 

Най-ефективен е централизираният модел на ТОР. И ефективно се 
използва програмата на ТОР, изградена на базата на алтернативни начини за 
организиране на РС [6-11]. 

Алтернативните начини на организация на РС са насочени към 
привличане на външни ресурси за извършване на ремонта на оборудването. 
Алтернативни начини на изпълнение на работата по ТОР се разделят на 
договорни и сервизни: 

 
 

 
 
 
 
 

Съвместното използване на класически и алтернативни начини за 
организиране на ремонтите позволява да се осигури по-голяма резултатност на 
ТОР. 

Под стратегия за ТОР се разбира приети в предприятието 
последователности от действия, която води до постигането на набелязаните 
цели чрез координиран разпределение на наличните ресурси. В 
действителност, стратегията за ТОР са определени правила за поддържане на 
оборудването в работоспособно състояние, спазването на които позволява да 
се постигне оптимална ефективност на оборудването [9-16]. 

Ще разгледаме основните известни стратегии за ТОР: 
Run-to-Failure (RTF) Стратегия за използване до отказ - това е, когато 

ремонтни работи ще се извършват само в случай на достигане на критично 
състояние на оборудването, при което то вече не може да изпълнява 
определени функции, т.е. не е работоспособно. Трябва да се отбележи, че този 
подход за работа с оборудването може да доведе до спешни ситуации, 
сериозни аварии с продължително отстраняване, както и до излишни разходи 
за преодоляване на последиците от и загуби от спиране на производството. 
Формирането на резерв от материални ресурси - не е най-доброто решение, 
т.к. замръзва за оборотни средства. Обемът на този резерв често е завишен 
(например, това се отнася и за сектори с уникално единично оборудване). 

Planned Preventive Maintenance (PPM) Стратегия за планово-
предупредителни ремонти или ремонти по тях – това е технология на 
предупредително техническо обслужване и ремонт въз основа на статистически 
данни за времето на експлоатация. Най-голямо разпространение стратегия на 
ППР е получено при плановата икономика. Тази стратегия е по-приемливо, 
отколкото предишната, тъй като помага за отстраняване на някои от 

РС на предприятието 

Ресурси и отговорности 

Външни предприятия 

Договорен начин на ТОР Сервизно обслужване /аутсоринг/ 

Фиг.2. Алтернативен начин на ремонтно обслужване 
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недостатъците на подхода за използване на оборудването до отказ. 
Благодарение на систематично провеждане на сервизни и ремонтни работи и 
навременна подмяна на движещи се части и части се постига по-качествена и 
продължителна експлоатация на оборудването. Но това трябва да се 
отбележи, че в стратегията на ППР има недостатък, че се извършва 
задължителна смяна на части, независимо от остатъчния ресурс. В резултат на 
това оперативните разходи стават нереално високи. Към недостатъците на 
ППР се отнася и намаляване на остатъчния ресурс на оборудването и 
увеличаване на рисковете за отказ на ремонтираните агрегати и възли при 
експлоатация. Стратегията за ППР и днес се използва в много предприятия, 
най-вече за обслужване на ключови стратегически обекти, спирането на които 
може да причини вреда на околната среда, живота и здравето на хората. 

Condition-Based Maintenance (CBM) Стратегия за планиране на 
ремонтите въз основа на техническото състояние (TC) - това е технологията на 
обслужване и ремонт с използване на диагностична апаратура за мониторинг 
на техническото състояние /ТС/ на оборудването в реално време. При 
използването на тази стратегия чрез непрекъснато наблюдение на ТС, рискът 
за възстановяване след неизправност или сериозно влошаване на 
работоспособността на оборудването се минимизират. Девизът на тази 
стратегия може да се формулира така: "Оборудването трябва да спре за 
ремонт минути преди неговото предполагаемо отказване и спиране". Такъв 
подход за планиране на ремонти намалява разходите за ТОР, намалява броят 
на непредвидените отказа и спирания на оборудването, намалява размера на 
престоя на агрегатите по време на разглобно-монтажните работи. Стратегия за 
ремонти по ТС има за цел неутрализирането на недостатъци на стратегията на 
ППР, т.е. да намали броя на незадължителни възстановителни интервенции и 
максимално използване на ресурса на оборудването. Струваси да кажем, че 
стратегията на ТОР по ТС оборудване е добра за краткосрочно планиране на 
ремонти и не е подходящ за изграждане на адекватни дългосрочни планове. 
Средства за техническа диагностика позволяват да предупредя отказ на 
оборудване за два-три месеца преди предполагаемата му излизане от строя 

Predictive maintenance (РМ) Предсказуема или проактивна стратегия – тя 
е по-напреднал подход към ТОР и съвместява предимствата на планиране ТОР 
по TC с предимствата на ППР. Същността на проактивна стратегия е да се 
намали скоростта на развитие или напълно премахване на неизправностите, 
установени при контрола на техническото състояние на оборудването. 

В проактивна стратегияТОР ключов момент е оценката на ТС на 
оборудването, което може да се извърши чрез: визуална проверка, контрол на 
технически параметри, контрол на температура, акустична и вибрационна 
диагностика, различни методи на изследването (на магнитен, радиоволновой, 
ултразвукова и др.). 

Решението за ремонт се приема, ако е незадоволително състояние на 
един елемент (части) на оборудванета и започва да се отразява негативно 
върху състоянието на други елементи. 

Прилагането на проактивна стратегия увеличава срока на експлоатация на 
машини и агрегати, изключва вторични щети във връзка с основни откази (чрез 
незабавна реакция на основните откази), намаляване на общите разходи на 
ТОР, намалява риска от авариини откази на оборудването,повишава 
коефициентът на готовност и използване на оборудването. 
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Reliability Centered Maintenance (RCM) Стратегия за обслужване, 

ориентирано към надеждност, т.е. планиране на дейности, осигуряващи 
нормалното изпълнение на функциите на всеки обект в текущи оперативни 
условия. Въз основа на RCM са изградени най-ефективни планове ТОР, тъй 
като тази методология съчетава развитие на силните страни на предишните 
стратегии, като същевременно осигурява стабилност в реализацията на 
производствените активи с минимални разходи на техните ремонти.. 

В основата на методологията на RCM са заложени следните цели: 
увеличаване на степента на сигурност за хората и околната среда, повишаване 
на икономическата ефективност на използване на производствените фондове, 
увеличаване на срока на експлоатация (плюс това се увеличава неговата 
ефективност), намаляване на броя на откази на оборудване, качествено 
информационно осигуряване на процесите на вземане на решения. 

Risk-based maintenance (RBM) Стратегия на обслужване на основата 
на оценка на рисковете. При нея се определят най-ефективните дейности, 
осигуряващи безопасността и надеждността на оборудването (намаляване на 
риска) с минимум на свързани с тях разходи. Тази стратегия се характеризира с 
оцениванием на вероятността за отказ. Степента на важност на оборудване и 
вероятността от провал – това са двата показателя, които определят нивото на 
риска при експлоатация на оборудването. Въз основа на нивото на риска се 
предписват срокове и обеми на ТОР, рапределят се приоритетите на 
ремонтните работи. В резултат на такива действия се повишава надеждността 
и безопасността на производствени активи, понижават се съпътствуващите 
разходи. 

Стратегията за обслужване на базата на оценка на риска се приближава 
до концепцията за икономично производство и е насочена към минимизиране 
на загубата от: непродуктивно работно оборудване, престой, ненужни за 
движение на обслужващия персонал, недостатъци за осигуряване на 
ресурсите, повтарящи се настроики и на ремонтни работи, загуба на ресурси, 
липсата на управление на информацията. 

Оценка на фактическото състояние на оборудването 

Вземане на решения за необходимостта от ремонтни въздействия 

Избор на ремонтно въздействие 

Формиране на мероприятия по ТОР 

Изпълняване на мероприятия по ТОР 

Фиг.3. Ремонтно обслужване в рамките на проактивната стратегия за ТОР 
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Overall Equipment Effectiveness (OEE) Стратегия на общата ефективност 
на използване на оборудване предвижда общ анализ на редица показатели 
(KPI), характеризиращи различни компоненти на процеса на работа на 
оборудването. Анализът на тези показатели (като например прекъсване, 
забавяне на работа, влошаване на качеството и др) помага да се контролира 
както и да се повишава на ефективността на работа на оборудването. 

Стратегията ОЕЕ позволява да открият загубите и причините за 
неефективността на работа. Анализът може да покаже освен прекъсване 
поради отказ още и загуби, причинили, например, ниско качество на 
ремонтираното оборудване, намаляване на производителността или в очакване 
за доставка на материали. В края на краищата, може да се наблюдава, тъй като 
сегашната производителност на един обект производствени фондове се 
отразява на ефективността на цялото производство. 

Данните ОЕЕ могат да бъдат основание за вземане на стратегически 
решения за капиталовложения: можем ли да се подобри ефективността на 
използване на наличното оборудване или то е по-добре да се замени с ново. 
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ИДЕИ ЗА СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА МАШИНИТЕ 

 
IDEAS FOR CONTEMPORARY STRATEGIES 

TO MAINTAIN MACHINERY WORKWEAR 
 

Nevena Ivanova / Невена Иванова 
Тракийски университет – Стара Загора/Thracian University - Stara Zagora, Bulgaria 

 
В основата на нашия опит стоят общоприетите световни стратегии за 

поддържане на работоспособността на машините, а именно [1-6]: 
• Експлоатация до отказ (Run-to-Failure — RTF). Същността на тази 

стратегия се състои в извършване на ремонтни въздействия при достигане на 
критично състояние, което се характеризира с невъзможността да се 
изпълняват определени функции за които е предназначена машината; 

• Планово-предупредителни ремонти, или ППР (Planned Preventive 
Maintenance - PPM). При тази стратегия има регламентирано по честота и 
количество изпълнение на ТО и Р на оборудването на база статистически 
данни за експлоатацията и отказите на оборудването, което осигурява ниво на 
откази не повече от предварително зададените; 

• Техническо обслужване и ремонт /ТОР/ на оборудването според 
техническото състояние (Condition-Based План - CBM). Това е стратегия, 
насочена към намаляване броя на необоснованите ремонтни въздействия за 
максимално използване на ресурса на оборудването; 

• Проактивна стратегия (predictive maintenance) при която въз основа на 
информацията за реалното техническо състояние на оборудването се 
определят необходимите ремонтни въздействия, насочени към намаляване на 
скоростта на развитие на неизправностите /дефект, повреда, отказ/ на 
оборудването; 

• Обслужване, ориентирано към надеждността (Reliability Centered План 
- RCM) на оборудването. Стратегията предполага определяне на комплекс от 
мерки, необходими за осигуряване на гаранции, че всеки производствен обект 
ще продължи да изпълнява функциите си в продължение на определен период 
и при определени условия на работа [7-12]; 

• Проверка на оборудване, като се вземат предвид факторите на 
риска (Risk Based Inspection - RBI). Тази стратегия изисква систематично 
определяне на вероятността за отказ (LoF) и последиците от отказ (СоF) за 
елемента или групата елементи оборудване за определяне на оптимални, 
приоритетни срокове за провеждане на следващото техническо обслужване по 
доклад от инспектиране; 

• Обща ефективност на използване на оборудването, (Overall 
Equipment Effectiveness - OEE). При тази стратегия се анализира цялостната 
работа на съоръженията, предназначени за контрол и подобряване на 
ефективността на производството и на базата на резултатите от измерване и 
обработката на специфични производствени показатели се взема решение за 
ТОР [11-17]. 

На етапа на експлоатация на производствено оборудване основният 
механизъм за влияние върху неговата надеждност е провеждането и 
подобряване на техническото обслужване и ремонт. Управлението на 
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надеждността може да се формулира като "Управление на техническото 
облужване и ремонт на оборудване, насочено към намаляване на броя 
отказите и увеличаване на срока на експлоатация на всяка единица от 
оборудването, осъществявано, за да се гарантира надеждност на 
производствените и технологичните процеси и подобряване на ефективността 
на производството".  

Управлението на надеждността е предназначено за решаване на 
задачи,свързани с подобряване на надеждността и безопастната работа на 
оборудването чрез планиране и оптимизация на дейностите на 
експлуатационно-ремонтни услугата и разходите за тях, с оглед на 
съществуващите рискови фактори, свързани с оборудване, и наличните 
финансови, ресурсни и производствени ограничения. 

Комплексът от услуги по внедряване на информационна система за 
управление на надеждността включва: 

• Одит на текущите процеси за управление на експлоатацията, 
обслужването и ремонта на оборудването, разработване на препоръки 
за подобряване на процесите; 

• Разработване на техническо задание за създаване и внедряване на 
информационна система за управление на надеждността; 

• Разработване на регламентного и методическо осигуряване; 
• Работа по внедряване на системата; 
• Поддръжка и опазване. 
Поддръжката и ремонта на оборудването представляват сериозна 

расходна част за всяко предприятие, което използва оборудването. Дори и най-
съвременна техника излиза от строя, без правилно техническо 
обслужване.Решение за управление на ТОР на базата на компютърен 
програмен продукт позволява правилно да се подредят ремонтнообслужващите 
мероприята за ТО и Р на оборудването, за решаване на най-важните задачи: 

� планиране на събитията по ТОР с отчитане на периода на 
работа,изработка или на техническото състояние на оборудването; 

� правилното разпределение на средствата и ресурсите, необходими за 
изпълнение на програми за обслужване и ремонти; 

� своевременно и качествено изпълнение на дейности по обслужване и 
ремонт. 

В резултат на внедряване на комплексни решения за управление на ТОР 
се оптимизират разходите за поддръжка и ремонти, намаляват се броя на 
откази на оборудване, увеличаване на срока на експлоатация на оборудването, 
повишаване на ефективността на работата на предприятието. 

Предимство на предлаганите от нас решения за управление на техническо 
обслужване и ремонти в сравнение с решения на други производители, е 
наличието на уникална функционалност: формиране на дефектна ведомости и 
оптимизация на графици на работата с оглед на финансови, ресурсни и 
производствени ограничения. Тази функционалност позволява формирането на 
програма за техническо обслужване и ремонт на максимално съобразени с 
изискванията на производствени и финансови звена на предприятието. 

Комплексът от услуги по внедряване на информационна система за 
управление на ТОР включва: 

• Одит на текущите процеси за управление на поддръжката и ремонта на 
оборудване, разработване на препоръки за подобряване на процесите; 
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• Разработване на технически задания за внедряване на информационна 
система за управление на ТОР; 

• Работа по внедряване на системата; 
• Поддръжка и съхраняване. 
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Резюме 
Целта на настоящия доклад е да анализира динамиката на външната 

търговия на Р. България и отговори на въпроса дали еврочленството води 
да промени в структурата на търговките партньори. Анализът е 
фокусиран върху динамиката на вноса и износа на България от и към 
страните членки на Европейския съюз и вноса и износа от и към трети 
страни, които не са членки. Приложен е също регресионен анализ за оценка 
на статистическата връзка между тези променливи. И дескриптивният 
анализ, и регресионните оценки показват, че еврочленството не води до 
преориентация на външната ни търговия към страните членки на 
Европейския съюз за сметка на търговията с партньори от трети страни. 
Въпреки изпреварващото увеличаване на стокооборота с европейските 
страни, не е налице намаляване на значимостта на търговията с трети 
страни извън Общността. 

Ключови думи: внос; износ; страни членки; трети страни; регресионен 
анализ. 
 
Introduction  

 
Nowadays, the concept of economic autarky is considered as utopic idea. 

Despite reason for large wars in past, in recent days it is left on the dung-hill of 
history. Today, the governments have recognized the benefits from free international 
trade and strive to lax the barriers for such trade. They understand that worldwide 
free trade is as possible as achieving autarky. Thus, they establish multilateral trade 
unions and associations to encourage the free trade among the member countries. 

After the World War II, the European governments recognized that the only way 
to avoid future big wars on the continent is to share common economic future and 
development. Thus they embarked establishing the largest democratic and economic 
project in the name of free trade in the entire human history. The governments 
pointed four key directions of freedom to level the barriers for free economic relations 
among the European countries. In terms of lack of any custom and administrative 
obstacles, the idea for achieving autarky by a certain overpopulated country seemed 
to be less attractive than doing business, selling and buying goods from abroad. 

The European project could be accepted as the most successful political and 
economic union based on free and democracy. In terms of any restrictions with 
respect to the trade among the member states, it could be reasonable to expect the 
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trade with third countries to be replaced by trade among the members. It does not 
inevitably mean the consumers’ interests are endangered. It means rather better 
competition among producers and removing the low-cost advantage of producers 
from third countries. 

The positive effects from all these things are not restricted mainly to the strong 
economic powers. However, these positive effects could be internalized in a better 
way in terms of an open economy. Bulgaria’s economy is of such kind. It is a member 
of the European Union for a decade and the positive effects are visible for all the 
aspects of economic life. What is more, Bulgaria has a small open emerging-market 
economy and the impacts would be more expressive. 

Considering the last assumptions, the purpose of this report is to study the 
relation between the trade of Bulgaria with the EU member states and the trade with 
third non-member countries. Imports and exports are considered as proxies for 
international trade. The empirical study is based both – trend analysis and regression 
methodology. The data on which are run the estimating procedures has a quarterly 
frequency and includes all the trimesters from 2010 to 2017. The source of data is 
the database of National Statistical Institute of Bulgaria. The following sections of this 
report will shed light on the literature on this topic of interest, dynamics and structure 
of Bulgaria’s foreign trade, and the regression analysis on the foreign trade’s 
variables. The last section concludes. 
 
1. Literature overview 

 
Empirical study on the dynamics of the imports and exports of Bulgaria is 

prepared by a research team at the ING in 2017 (ING, 2017). The researchers 
studied the trade partners and found the sustainable growth in importance of the 
Euro area members as foreign trade partners. They also found the growth of 
importance of the imports from Russia due to increased demand for crude oil and 
raw materials. 

Boshnakova and Todorov (2017) found Bulgarian agricultural and food imports 
from the U.S. continue to increasingly resemble the profile of U.S. exports to other 
EU countries heavily weighted toward intermediate and consumer-oriented products.  

Domestic researchers also pay attention to the structure of the foreign trade of 
Bulgaria. Tsanev (2016) found a fivefold increase in the volume of the imports for two 
decades. This growth is due to the imports of consumer and capital goods. 

The study of Slaveva (2010) on the imports and exports of Bulgaria since the 
very beginning of the democratic transition concludes the product structure is 
determined by the state of the national economy rather than other exogenous factors 
such as EU membership. In similar sense, Velinova (2006) concludes about the 
general increases in the exports and imports before the EU membership. She 
explains it with the general improvement of the economic conditions and growth in 
this period that entails imports from and exports to both – EU member states and 
third non-member countries. 
 
2. Dynamics and structure of Bulgaria’s foreign trade 

 
Statistic reviews rank Bulgaria as the 65th largest export economy in the world 

and the 41st most complex economy according to the Economic Complexity Index 
(Atlas Media, 2018). 
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Other sources highlight that Bulgaria’s foreing trade is normally plagued by its 
deficit. Imports are higher than exports, which does not help Bulgaria collect foreign 
currency as much as it will like to (Economy Watch, 2010). The permanent trade 
deficit could be seen on the graphs which present the dynaics and structure of the 
imports and exports from trade partners perspective. 

Imports of Bulgaria are presented on Graph 1. As seen, the goods imported 
from both - EU members and third non-member countries are in a gradual process of 
increase.This process has intervals with a more rapid growth. The quarters of 2010 
and 2011 are of such kind. The higher speed of growth could be explained by the 
end of the global economic crisis and the recovery of the economy of Bulgaria. The 
last one causes improvement in the purchasing power of the housholds whose 
growth is disproportionally quickened anew in 2017. The last tendency of quickening 
of the growth of the imports is due to the positive perspectives for economic 
development in the next few years. 

As long as the total amounts of the goods imported from non-member countries 
remains relatively unchanged over the period of interest, the imports from EU 
members seem to be sustainably growing for the period. It is indicative for the 
integration of Bugaria’s economy to the common EU market. As seen, there is an 
overall increase in the total amount of the imports but, what is important, this 
increase is not due to replacing of non-member trade partnerships with EU member’s 
ones. Trade integration is intensified at expense of newly established trade 
relationshions that is a positive indication for the structure of Bulgaria’s foreing trade. 
 
Graph 1. Imports of Bulgaria, 2010-2017, (Millions of BGN) 

 
Source: National Statistical Institute 

 
The dynamics of the exports of Bulgaria do not seem to be more different than 

these of the imports. Seen on Graph 2, the total amount of the goods exported is 
sustainably growing from the beginning toward the end of the period of interest. 
Despite the slight increase in the exports in the first half of period, the third-country 
trade partners have relatively unchanged importance for Bulgarian business. It shows 
that trade integration to the common market has not influenced negatively the 
exports of Bulgarian business to third countries. 
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There is, however, a visible upward tendency in the dynamics of the exports to 
EU member countries. And what is more, the trade balance with the EU members is 
positive in the last few quarters. Our economy seems to have capacity the exports to 
EU members to outstrip the imports in long-run perspective. The last one is a positive 
indication for the economy of Bulgaria to maintain its long-term growth and to 
increase national income and wealth. 

 
Graph 2. Exports of Bulgaria, 2010-2017, (Millions of BGN) 

 
Source: National Statistical Institute 

 
3. Empirical analysis on the foreign trade’s variables 
 
3.1. Empirical methodology and data 
 

The empirical analysis will stress the impact of the integration to the common 
EU market on the trade relationships with the rest of the world. The analysis is based 
on regression methodology. Thus, the estimations will be run on two pairs of 
variables. The first pair includes the variables - imports from EU member states and 
imports from third non-member countries. Second pair of variables is consisted of the 
exports to EU member countries and exports to third non-member countries. The 
regression model whose parameters will quantify the relations of interest has the 
following simple specification: 

 

where Yi is the imports/exports from/to third non-member countries, and Xi is the 
imports/exports from/to EU members. The constant is marked with c. The coefficient 
of regression is marked with b1. The symbol ɛ marks the error term. The OLS method 
is adopted as an estimation procedure.  

The functional forms of regression curve are tested via SPSS-19. Hypotheses 
are tested for the following forms: linear, logarithmic, inverse, quadratic, cubic, and 
exponential one. The objective is to find the best fit for the relationship being studied. 

For a more detailed picture of the relation of interest, coefficients of correlation 
are also estimated. As pointed above, data is derived from the base of National 
Statistical Institute. It includes all the trimesters from 2010 to 2017. 
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3.2. Regression results 
 

The results from the estimations are presented in the following tables. Table 1 
gives the curve estimates on the relation between imports from EU members and 
third non-member countries. As seen, the inverse functional form is the best fit for 
regression curve. The explanatory power (R-squared) and adequacy (F-test) of the 
simple regression using this form are the highest ones. The functional form implies a 
weak non-linear relation. Inverse form would mean a negative relation between both 
variables that has been neutralized by the negative sign of the regression coefficient. 
At least, the regression relation is positive but too weak. 

The regression relationship is consisted with the positive coefficient of 
correlation between the imports from EU members and imports from third non-
member countries. As seen in Table 2, Pearson correlation exceeds 0.5 which 
means a relatively dense relation. 

 
Table. 1. Imports from EU members and third non-member countries - Model 
Summary and Parameter Estimates 
 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Sq. F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,352 16,26 1 30 ,000 2412,842 ,283   
Logarithmic ,389 19,07 1 30 ,000 -13560,13 2031,053   
Inverse ,421 21,82 1 30 ,000 6416,758 -13752747,56   
Quadratic ,409 10,05 2 29 ,000 -931,340 1,254 -6,859E-5  
Cubic ,409 10,05 2 29 ,000 -931,340 1,254 -6,859E-5 ,000 
Exponential ,361 16,91 1 30 ,000 2679,296 6,938E-5   

Source: Author’s calculations; NSI 
 

The explanation of this results would be a complex task. In terms of imports, 
reorientation of international trade of Bulgaria could not be confirmed. Being EU 
member, Bulgaria remains and even increases its attractiveness as market for non-
member producers. On other hand, the better income level achieved during the 
period of membership leads to higher levels of consumption whose significant part is 
satisfied by goods imported from third countries. It would be sufficient to point out 
that raw oil and many oil derivatives are fully imported from non-member countries. 
 
Table. 2. Imports from EU members and third non-member countries – Correlations 

 

 Imports from 
EU members 

Imports from 
third countries 

Imports from EU 
members 

Pearson Correlation 1 ,593** 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 32 32 

Imports from third 
countries 

Pearson Correlation ,593** 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 32 32 

Source: Author’s calculations; NSI 
** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Table 3 presents the estimates on the relation between exports to EU members 
and third non-member countries. Cubic functional form is the best fit for regression 
curve. The explanatory power of this simple regression has the highest value among 
the estimates. The coefficients at each degree have different signs that means that 
there are values of the exports to EU members that have positive and negative 
effects on the exports from third countries. However, the total effect seems to be 
positive. This deduction is also implied by all the estimates that are presented in the 
table. Moreover, positive relation between the variables of interest is implied by the 
Pearson correlation coefficients reported in Table 4. The relation here is stronger 
than that one between both kinds of imports. 
 
Table 3. Exports to EU members and third non-member countries - Model Summary 
and Parameter Estimates 
 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Sq. F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,474 27,01 1 30 ,000 1958,747 ,300   
Logarithmic ,538 34,92 1 30 ,000 -13733,53 2013,799   
Inverse ,585 42,31 1 30 ,000 5884,511 -12336679,58   
Quadratic ,592 21,03 2 29 ,000 -1693,287 1,445 -8,651E-5  
Cubic ,611 14,66 3 28 ,000 -6991,642 4,112 -,001 2,212E-8 
Exponential ,490 28,78 1 30 ,000 2223,431 8,501E-5   

Source: Author’s calculations; NSI 
 

The interpretation of the estimates mentioned above is not in favor of trade 
reorientation in exports’ point of view. The membership in trade union facilitates 
common trade among the members. Despite the membership, our international trade 
keeps its positions on the non-member markets. What is more, the EU membership 
does not prevent the growth of the exports to third countries and, in the same time, 
the interests of the Bulgarian exporters enjoy better protection. 
 

Table 4. Exports to EU members and third non-member countries – Correlations 
 

 Exports to EU 
members 

Exports to third 
countries 

Exports to EU 
members 

Pearson Correlation 1 ,688** 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 32 32 

Exports to third 
countries 

Pearson Correlation ,688** 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 32 32 

Source: Author’s calculations; NSI 
** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Conclusions 
 

As a whole, Bulgaria has a small open economy. It is visible on the graphs that 
resent the dynamics of the imports and exports for the period of study. The imports 
from and exports to the EU members are increasing over the period while the imports 
from and exports to third nonmember countries remain their importance. The 
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descriptive analysis had not given evidence for reorientation of our international trade 
as a result of the EU membership. No evidence in favor of replacing of trade partners 
from third countries with European ones has obtained from the regression estimates. 
Adversely, the increase in the imports from and exports to EU members have 
entailed increases in the imports from and exports to third countries that is due to a 
higher income level has achieved in the period of interest.  
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Abstract 
With the new 802.11AC 802.11 standards, wireless communication today, in 

2018, is quite different. The need for fast Internet connectivity, the possibility of online 
streaming, real-time video streaming as well as the transfer of large files is now very 
real and achievable, thanks to the new technologies. In the present work, a 
comparative analysis has been made, outlining the advantages and disadvantages of 
the two most popular standards today. 

Keywords: WI-GIG, 802.11AD, 802.11AC, Wi-Fi, 5G  
Ключови думи: безжични мрежи, WI-GIG, 802.11AD, 802.11AC, Wi-Fi, 5G 

 
 

Въведение 
Базата за разработката на новия стандарт за безжична комуникация 

802.11ас се подготвя още от приемането на широко разпространения в 
момента 802.11n (опериращ на 2.4 GHz / 5 GHz), а в началото на 2012 
година по времена CES 2012 са представени и първите устройства, 
базирани на следващото поколение гигабитови Wi-Fi мрежи. От 2016 година 
започват и продажбите на едни от първите комерсиални продукти, базирани 
на спецификацията 802.11ас, като се очаква N стандартът, който посочихме 
по-горе, да бъде заменен с устройства, работещи на AC. 

 
Преди появата на стандарт 802.11ac 

Официално утвърдената версия на стандартите за безжична връзка 
(802.11n или просто “N”) е разработвана в продължение на около 7 години в 
периода 2002-2009 г., пред премиерният (draft) вариант на този стандарт 
обаче е приет още през 2007 г. и почти веднага след това на пазара се 
появяват рутери с поддръжка на "802.11n draft". 

С времето се установява, че разработчиците и производителите на Wi-
Fi оборудване са взели правилно решение, не изчакват окончателното 
утвърждаване на спецификацията. Благодарение на това, след още време 
работа за разработки, тестове в работни условия на пазара се появиха 
устройства, подсигуряващи скорост на безжична комуникация до 300 mb/s. 

Подобна е хронологията на събитията със гигабитовия стандарт 
802.11ac. До момента на окончателно приемане на новия стандарт в края 
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на 2013 г., се приема draft спецификацията му.  
При направеният анализ на настоящия доклад, установихме, че до 

неотдавна всяка нова версия на Wi-Fi стандартите биваше отбелязвана с нова 
буква след 802.11, следвайки азбучния ред. През 2011 г. обаче тази традиция 
беше нарушена и след 802.11n за названието на следващото поколение връзка 
беше заложено на 802.11ac. Така или иначе Draft 802.11ac черновата беше 
приета през октомври 2013 година и през следващите месеци започнаха да се 
появяват и анонсите за първите комерсиално достъпни продукти. 

 
Нововъведения в стандарта 802.11ac 

Едно от основните нововъведения при стандарт 802.11ac е това, че 
прескочи гигабитовата бариера, т.е. по-високите скорости на информационен 
трансфер, чиито ефективен капацитет всъщност се достига след няколко 
години разработки и тестове. Естествено, освен скоростта, новият стандарт 
доведе и до подобрена стабилност на сигнала, разширено покритие, намалено 
енергопотребление. Всички споменати преимущества важат и в случая с 
802.11ас,  така че по-долу,  в настоящият труд са показани и те.  

 

 
Фигура 1. Разликите между стандартите 802.11N и 802.11ac 

 
Стандартът 802.11ac се отнася към т.нар. пето поколение безжични 

мрежи, обозначено в научна литература, списания и онлайн издания с 5G Wi-Fi, 
макар че това наименование не е официално. Една от главните цели при 
разработването на този стандарт е била прекрачването на гигабитова скорост 
за безжичен пренос на данни. За сравнение теоретичният максимум при 
сегашния 802.11n с пълно използване на всички допълнителни канали е 600 
mb/s (мегабита в секунда). 

Целта от 1 GB/s (гигабит в секунда) за новия стандарт обаче не се постига 
на всяка цена, а при запазване на съвместимостта с предишните версии. Това 
значи, че в смесени мрежи всички устройства би трябвало да комуникират 
безпроблемно помежду си без значение каква точно версия на 802.11  
стандарта поддържат. С оглед на това изискване  802.11ac  също работи в 
радиочестотния диапазон под 6 GHz. Но ако при 802.11n за целите на 
връзката се използваха два честотни канала (2,4 и 5 GHz), а при по-ранните 
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ревизии само 2,4 GHz, то при AC стандарта се разчита само на 5-
гигахерцовия диапазон, който се смята за по-ефективен при пренос на 
данни. 

Последното, разбира се, е малко спорно, тъй като на 2,4 GHz честота 
сигналът се разпространява по-добре на по-големи разстояния, 
прескачайки успешно и повечето препятствия. Този диапазон обаче вече е 
пренаситен от огромни количества "битови" излъчвания, генерирани от 
всевъзможна потребителска електроника - от Bluetooth устройства до 
микровълнови печки.  

При това положение не рядко възникват интерференции (смущения) на 
сигналите, така че прекаленото използване на въпросната лента само 
влошава крайния резултат. Друга причина за отказа от 2,4 GHz е, че в този 
диапазон на практика няма свободен спектър за разполагане на достатъчно 
канали с ширина по 80-160 MHz. 

Въпреки че 802.11ac работи само в 5-гигахерцовия диапазон, 
стандартизиращата организация IEEE гарантира, че новият стандарт ще е 
съвместим и с по-ранните спецификации. Как точно е реализирана тази 
съвместимост засега не се пояснява, макар елементарната логика да 
подсказва, че новите комуникационни чипове ще могат да се превключват и 
на 2,4 GHz, когато се налага да общуват с по-стари устройства, които не 
поддържат по-високия диапазон. 

В предишното поколение на Wi-Fi дебют направи технологията MIMO 
(Multiple Input and Multiple Output). Докато при 802.11a/b/g/ стандартите, 
предметите които отразяват сигналите (като стените например) предизвикват 
интерференция, при MIMO тези отражения се използват. Това става чрез 
интегрирането на няколко антени, разделени на няколко модули. При 
предаването на пакетите, информацията се разделя на части, а всеки модул я 
изпраща към съответния модул на приемащата антена. При 802.11ac 
технологията е развита като вече се нарича MU-MIMO (Multi User – Multi Input 
Multi Output) и поддържа комуникация с до 4 устройства едновременно за 
разлика от предишното поколение, където се поддържаше само едно 
устройство. 

 
Технология за постигане на гигабитова скорост в 802.11ac 

 
Удвоената ширина на комуникационния канал е един от основните 

моменти за достигане на гигабитова скорост за трансфер - ако в 802.11n 
той беше увеличен от 20 на 40 MHz, то при 802.11ac е широк вече цели 80 
MHz (по подразбиране), а в някои случаи може да бъде и 160 MHz. 

В по-ранните версии на 802.11 спецификациите (до N) всички данни се 
предаваха в един поток (канал). При N спецификацията теоретичният брой 
на каналите е 4, макар че досега в повечето случаи се използват само два. 
Това обуславя и сумарната максимална скорост на трансфер, която се 
изчислява като произведение от максималната скорост на всеки канал и 
броя на каналите. Тоест за 802.11n теоретичната максимална скорост е 150 
х 4 = 600 mb/s. 

В разработката на 802.11ac броят на каналите е увеличен до 8, като 
скоростта на пренос във всеки от тях се обуславя от ширината им. При 160 MHz 
ширина на канала скоростта на трансфер е 866 mb/s, които, като се умножат по 
8, се получава максималната теоретична скорост на трансфер, която може да 
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бъде осигурена от стандарта. В случая с АС тази скорост е почти 7 GB/s, което 
е 23 пъти повече в сравнение  с даваното от 802.11n. 

 

 
Фигура 2. Максимални скорости на обмен при 
различните реализации на стандартите 802.11 

 
Разбира се, гигабитова скорост, а да не говорим за 7-гигабитова, могат да 

осигурят далеч не всички комуникационни чипове, така че първите модели 
маршрутизатори и други Wi-Fi устройства ще работят на далеч по-скромни 
скорости. Дори в първите на пазара 802.11ас устройства от най-базов клас 
обаче скоростта на пренос едва ли ще пада под 450-600 mb/s, което е 
минимумът за въпросната нова спецификация. 

 
Особености на енергопотреблението на устройствата  

съгласно стандарта 802.11ac 
 

Енергоефективността е един от основните фактори, които се гледат в една 
цяла област, каквато е IoT (Интернет на нещата) и се очертава като една от 
най-силните страни на АС стандарта. Тази характеристика очертава отлични 
перспективи за 802.11ас чиповете, използвани в мобилната техника, които 
позволяват удължаване на времето за автономна работа на лаптопи, таблети и 
смартфони въпреки по-високата скорост на безжичната връзка. Разбира се, 
колко точно ще се удължи времето за автономна работа на мобилната техника 
ще може да се каже едва след пряко сравнение на конкретни устройства 
(доколкото е възможно), а това ще се случи едва към края на настоящата 
година. 

Тестовете на някой производители на хардуер и комуникационни чипове, 
например Broadcom показват, че новите устройства са 6 пъти по-
енергоефективни в сравнение с техните аналози, базирани на 802.11n. В 
реална среда нещата не изглеждат точно така, но и два пъти по-голяма 
ефективност и по-малка консумация си е истинско предизвикателство.  

 
Новата технология Beamforming в стандарта 802.11ac 

Понятието Beamforming представлява формирането на насочен сигнал, 
т.е. методика, която решава проблема с отслабването на мощността на 
радиосигнала при отразяването му от различни предмети и повърхности. При 
достигане до приемникът, сигнала и всичките му отражения пристигат с 
известни фазови измествания, които намаляват сумарната амплитуда и водят 
до затихване.  

Биймформингът елиминира това по следния начин: предавателят 
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определя приблизително местоположението на приемника и на базата на 
тази информация формира сигнал с нестандартна "форма" и посока. Докато 
при обичайния режим на работа сигналът от предавателя се 
разпространява равномерно във всички посоки, то при Beamfoпning режим 
сигналът се насочва към предполагаемото местоположение на приемника 
посредством няколко антени. 

 

 
 

Фигура 3. Илюстрация на технологията Beamfoпning 
 

По такъв начин биймформингьт не само подобрява разпространението 
на сигнала в открита среда, но помага и за преодоляването на прегради, 
така че качеството на приемо-предаването на АС базираните устройства, 
използващи такъв режим на работа, би трябвало да е значително по-добро 
в сравнение с това на N техниката при едни и същи условия. 

 
Стандартът 802.11ad 

В информационното пространство освен абревиатурата 802.11ас често 
се среща и 802.11ad - още един безжичен стандарт, познат също и като 
WiGig.  

Въпреки приликите в обозначенията обаче 802.11ad не е наследник на 
802.11ac, навярно биха предположили потребителите, следвайки логиката 
по обозначенията. 

Технологията WiGig се явява конкурент на AC, като развитието им 
върви паралелно. Една е основната цел, а именно – гигабитовият диапазон 
по безжичен път.  

Подходите обаче са различни и докато АС се стреми да запази 
съвместимостта с предишните Wi-Fi разработки, технологията AD започва 
на чисто. Главната разлика между тези две технологични решения е 
работната честота, от която следват и всички останали особености. За AD 
честотата е много по-висока в сравнение с АС - 60 GHz вместо 5. 

От това следват няколко неща. На първо място при 60 GHz има далеч 
по-малко смущения, което се явява голямо предимство. При тази честота 
обаче пада значително зоната на покритие на сигнала.  

Официалните източници също не споменават конкретни числа, като 
говорят за "относително неголеми разстояния в границите на една стая".  

Очевидно е също, че задължително условие за нормалната работа на 
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AD е отсъствието на стени и други сериозни прегради. Като обобщение, 
технологията 802.11ad е ефективна на разстояния до няколко метра, както 
е и при Bluetooth, чийто предел е 10 м. 

 

 
Фигура 4. Пример за използване на стандартите 802.11ad и 802.11ac в битовите 

устройства 
 
Споменатите съществени разлики дават основания да се смята, че АС и 

AD решенията всъщност няма да си пречат. И докато първата технология е 
насочена към осигуряването на безжична връзка в домове или офиси, то 
втората ще се използва за други цели. Според нас, екипът на настоящата 
статия, се касае за обслужване на IoT. Възможно е и този стандарт да бъде 
новият "безжичeн USB интерфейс", използван за включване на принтери, 
външни устройства за  съхранение, монитори и друга периферия. 

 

 
Таблица 1. Сравнение на различните стандарти N, AC, AD 

 
Текущата draft версия на AD вече е постигнала първоначалната цел 

(скорост от 1 GB/s), а максималната теоретично достижима скорост е 7 GB/s. 
 

Заключение 
Приложението на устройствата от стандарт 802.11ac все по-често 

намират приложение, и в домашни условия, както и в бизнес помощния, 
складове и зони с по-далечно покритие.  

Трябва да отбележим, че днес през 2018 година всичко става онлайн, 
дори гледането на филми, вече повечето потребители не ги изтеглят като 
файл, a директно ги пускат, само с един клик, чрез браузър. Добавяйки и услуги 
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като LIVE STREAM, или в превод на български – включване на живо, от 
събития, то можем да обобщим, че новата технология дава сериозни 
възможности и предимства, за обмяна на трафик с огромен капацитет. 

Към предимствата на AC можем да прибавим и това, че като се има 
предвид общата тенденция, броят на свързаните устройства в съвременните 
домакинства (и офиси) само ще расте, така че АС може да се окаже удобното 
решение за включване на повече техника в безжичната мрежа. 

Най-бързо обаче АС вероятно ще се разпространи сред мобилните 
компютри. Ако новите чипове осигуряват само 10% допълнително време за 
автономна работа, използването им ще е оправдано дори при известно 
увеличение на цената. 

Що се отнася до рутерите, първите налични на пазара 802.11ac модели 
идват със сравнително висока цена за крайния потребител.   

Според някои анализатори обаче още в началото на следващата година 
цените на този тип АС техника може да паднат под 150-200 долара, които 
производителите искат сега за своята модерна Wi-Fi техника. 

В заключение е редно да подчертаем отново, че всички споменати по-
горе скорости на трансфер са теоретични. Тоест подобно на 802.11n 
устройствата, които реално работят на скорости под 300 mb/s, действителните 
скорости на АС техниката също ще бъдат под тези, които са указани в 
спецификациите. Освен това във всеки случай производителността силно ще 
зависи от използваното в мрежовото оборудване, наличието на други безжични 
устройства, конфигурацията на помещенията и т.н. Затова не се изненадвайте, 
ако чисто новичкият ви 802.11ac рутер работи с не повече от 800 mb/s, въпреки 
че според производителя вдига 1,3 Gb/s. Все пак дори така той ще е много по-
бърз от днешната 802.11n техника. 
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Резюме: 
В настоящата статия се дискутира въпроса за качеството на 

висшето образование в република България от гледна точка на 
дисциплините психохигиена и психопрофилактика. Както нивото на 
качеството може да бъде определено, така и то може да бъде практически 
и статистически значимо изменено. Всяка адекватна психохигиенна и 
психопрофилактична интервенция в процесите на преподаване и обучение 
довежда до повишаване на качеството на двата процеса. Последните не се 
свеждат до простото и автоматично заучаване и възпроизвеждане на даден 
материал, а до изграждане на цялостна личност с определени знания, 
умения и светоглед. Анализират се също и цялостната актуална 
проблематика за качеството на висшето образование в България от 
перспективите на медицината, педагогиката и философията.    

Ключови думи: качество, висше образование, университет, обучение, 
преподаване, психохигиена, психопрофилактика, педагогика, психология, 
философия.  

 
 
Въведение 
Думата университет произхожда от латинската дума universum, която 

означава вселена. Университетът е израз на аспирацията за познание и истина 
у човека, както и на така наречената академична свобода – „задължението“ да 
се обучава само истината; университетът функционира като интелектуалната 
съвест на съвремието“ (Jaspers, 1946/1959: 1-2, 53, 121). Университетът 
обединява научните изследвания, образованието и обучението. Като една 
своеобразна природна и хуманитарна вселена, университетът служи за 
обучението и подготвянето на кадри, вкл. и изграждането на стабилен и 
обширен мироглед у тях, наред със задължителните знания и умения, нужни за 
повдигането на знанието на едно по-високо ниво на организираност, 
функционалност и продуктивност. Според Карл Ясперс, например, самият 
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университет е създаден най-вече за най-добрите студенти (пак там: 59-60). Той 
смята, че, от сто студенти, деветдесет и девет не разбират учителя, а единият, 
който го разбира, не се нуждае от него. Завършилите кадри продължават 
своето професионално развитие, като заемат своите места в социума и 
неговата дейност, където преминават последователно във времето от 
теоретични към практически дейности и въпроси, или пък продължават своето 
висше образование. Всичко това поставя университета под огромна 
отговорност, като се засяга и въпроса за качеството на неговата дейност, 
именно качеството на висшето образование.  

Качеството на висшето образование ще бъде фокус на настоящата статия, 
като въпросът ще бъде разгледан от философско гледище, главно през 
призмата на книгата „Идеята на университета“ (1946/1959) на немския 
психиатър, психолог и философ Карл Ясперс и книгата „Психохигиена и 
психопрофилактика“ (1969) на българските автори-медици Ив. Темков, Хр. 
Димитров, А. Кръстников и Н. Колев (вж.: Милев и Мечков, 1985: 137-140; В. 
Иванов, А. Кокошкарова, К. Мечков, Й. Стоименов, С. Тодоров, Х. Христозоф, 
1989: 192-208).  

 
Методология на обучението 
Качеството като особена и доста обща характеристика на университета 

може условно да се раздели на две – (1) качеството на изследванията, 
извършвани в него и (2) „качеството“ на завършилите успешно студенти. 
Преподаването може да бъде схоластично, във вид на чиракуване, или 
базирано на т. нар. Сократов метод (пак там: 49-50). Университетът, по 
дефиниция, използва именно този метод. Методът се състои в това, че 
преподаващият и този, който се обучава (образова), стоят на равни позиции, те 
са свободни, а целта им е съвместното търсене на истината. Важно е 
университетът да не регресира до нивото на преподаването в гимназиите и 
подобните на тях образователни учреждения (пак там: 60). Университетското 
образование предполага независимост, инициативност, самостоятелна 
подготовка и креативност. У студентите би трябвало да се изграждат „навици за 
самостоятелна работа, положителна нагласа към труда, емоционална и 
интелектуална зрялост, подходяща професионална ориентация“ (Ив. Темков, 
Хр. Димитров, А. Кръстников, Н. Колев, 1969: 225), би трябвало да има 
„благоприятна атмосфера на урока, дух на взаимоотношение между учителя и 
учениците [...] да се укрепва и развива положителното отношение към ученето, 
да се развива волята, както и редовността и систематичността“ (В. Иванов, А. 
Кокошкарова, К. Мечков, Й. Стоименов, С. Тодоров, Х. Христозоф, 1989: 206-
207). Голяма част от студентите, за съжаление, не притежават тези качества в 
достатъчно задоволителна степен (вж.: Jaspers, 1946/1959: 60).  

 
Избор на професионално направление и професия 
Изборът на професия, а преди това и изборът на профеосионална 

ориентация в университета, са отговорни задачи. Те зависят от положението на 
индивида, излизащ от гимназията и подобните на нея структури. Съществуват 
условно три общи варианта на избор (вж. Ив. Темков, Хр. Димитров, А. 
Кръстников, Н. Колев, 1969: 220-225): 

(1) Следване на примера на родителите, близки, околни, идоли (имитация); 
(2) Собствено желание – страст, интуиция, мнение, визия;  
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(3) Форсирано желание (желание на родителя, неадекватност, невръстност, 
психопатичност, невротичност, „подхлъзване“).  

Горепосочените варианти биха могли, за улеснение, да се обединят в 
рубриката „адекватност на избора“. Последният определя доколко желанията, 
но и даденостите на индивида, в случая на младежа, отговарят на изискванията 
на висшето образование, което той лично вътрешно „си е избрал“ или което 
външни фактори, персонални или не, са избрали „вместо него“. Главните 
категории са знанията и уменията, но като други категории трябва да се 
посочат също и следните категории: материален статус, здравословно 
състояние, интелектуална и работна „успеваемост“, степен на мотивация и 
инициативност, наличие на подкрепа, интердисциплинарни тенденции и 
интереси. Ив. Темков и Хр. Попов, например, изтъкват с право, че 
„професоналната ориентация е важен аспект на първичната профилактика на 
стреса“ (1987: 139). 

От гледна точка на психохигиената (предпазване срещу първични 
заболявания, разстройства и дезадаптации) и психопрофилактиката 
(предпазване срещу рецидив при налично предшестващо заболяване, 
разстройство или дезадаптация), въпросът за изборът на професионална 
насоченост и висше образование се явява ключов за по-нататъшната съдба на 
индивида и динамиката по пътя му в диалектическата спирала на живота. 
Според Pierre Janet, например, заболяванията възникват именно от 
неподходяща работа за индивида, а здравето се възстановявало редом с 
намирането на подходяща работа (1903, цит. в: Ив. Темков, Хр. Димитров, А. 
Кръстников, Н. Колев, 1969: 195). Според други автори, като Крупская 
например, „не само професионалната ориентация, а дори и по-ранното 
насочване на ученика към специализирана форма на образование трябва да се 
извършва с помощта на научно обосновано психологично изследване [с 
тестови методи за изследвне на интелекта и такива за изследване на 
основните афективни нагласи на личността – проективни методи]“ (цит. в: Ив. 
Темков, Хр. Димитров, А. Кръстников, Н. Колев, 1969: 223). Освен това, „при 
подбора на работата и образованието от млади хора и студенти много голямо 
значение за трудовата адаптация има съвпадението на динамичната структура 
на личноста [...] с характера на работа. При липса на такова съвпадение се 
получава често остра или протрахирана криза (стрес) […]“ (Ив. Темков, Хр. 
Попов, 1987: 139). Това има две положителни страни, а именно, че 
„правилният“ избор на професия, от една страна, повишава шансовете за успех 
в живота, а от друга, едновременно, намалява шансовете за развитие на 
невротизация (неврастения), психопатизация, депресия, дори психоза.  

Българските автори Ив. Темков и сътрудници акцентират върху факта, че 
„желанието към дадена професия следва да се анализира подобно на 
невротичния конфликт, като, при пълно съответствие по между им, професията 
може да се превърне в своеобразна профилактика на неврозите“. Също така, 
„[…] Образователният процес в днешно време създава много големи трудности 
за целесъобразни психогиенни мерки, тъй като неговият обем и съдържание са 
пораснали извънредно много“ (пак там: 195, 224). Тези „предписания“ и 
препоръки са целесъобразни, именно поради факта, че в университета 
интериоризирането и екстериоризирането на истината изисква цялото 
посвещаване на човека, неговата цялостна зрялост, а не симплимистично 
поведение на автомат, без креативен гений и разум (Jaspers, 1946/1959: 3).  
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Качество на висшето образование в България 
Качеството на висшето образование се измерва статистически, като 

основен фокус на изследване е продуктът от висшето образование – 
придобиването на качества, като знания, умения, мъдрост, стабилност и 
мироглед у студентите и докторантите. Най-чест обект на изследване бива 
успехът от дипломирането, като в зависимост от нивото на образование, напр. 
при докторантурите, се включват и други фактори. Всички тези гореизброени 
фактори всъщност зависят от характера на обучението на дадения индивид. 
Именно тук се намесва ключовата двойна роля на психохигиената и 
психопрофилактиката. Както е известно, обучението е включено в техните 
мероприятия. Психохигиената и психопрофилактиакта на образованието са 
разделени според възрастовите периоди, вкл. и периода на университета и 
свързания с него период на намиране и започване на работа по специалността 
(професионална ориентация, намиране и започване на работа).  

Най-просто казано, методологията и методите на обучението са директния 
и неминуем  фактор за стойността на образованието, вкл. и висшето такова. 
Методологията не е, както изглежда привидно и повърхностно, само теоретична 
или практична, а в нея са заложени дълбоки диалектически, дидактични и 
педагогични основи. При липса на такива, ясно разписани методологии, 
образованието придобива примитивен, интуитивен, дори „гадателски“ и 
мистичен вид. Обучението не е само просто запомняне и съответното 
резултатно възпроизвеждане на факти. Обучението е непрестанен процес, 
който има своя динамика на развитие, както и своя индивидуална динамична 
морфоза. А тази динамика и нейното успешно ръководство се дискутират 
именно от медицинските и психологични дисциплини психохигиена и 
психопрофилактика. В заключение бихме казали, че успешното и широко 
прилагане на методологията и методите на психохигиената и 
психопрофилактиката пропорционално ще увеличат качеството не само на 
университетските кадри, но и на всички кадри, подлежащи на какъвто и да е вид 
обучение. Този метод на работа, който е бил предостатъчно добре застъпен 
през социализма, днес за жалост почти се изчезнал.  

 
Подобряване на качеството на висшето образование в България 
Основен приоритет на висшето образование и университета, както и на 

всяка институция, е нейното качествено подобрение, било то следвайки 
диалектическата спирала на развитието или другояче. Логиката и здравият 
разум сочат, че внедряването, дори „ресоциализирането“ и „реабилитирането“, 
на психохигиената и психопрофилактиката в университетската образователна 
дейност, проекти и практика, ще допринесе значително за покачване на 
качеството на знанията, уменията и светогледа у студентските и докторантски 
кадри, както и ще подобри ефективността на когнитивните процеси на 
преподаване, заучаване, припомняне, възпроизвеждане и прочие, свързани с 
процесите на познание и обучение. Като важни предписания и препоръки ще 
бъдат споменати следните: постепенно навлизане в работата, равномерност и 
ритмичност, плановост, правилно редуване на труд с почивка, редуване на 
умствена с физическа работа, положително отношение към труда (Ив. Темков, 
Хр. Димитров, А. Кръстников, Н. Колев, 1969: 231). 

Като един от най-важните фактори се води т. нар. ритмика на процеса на 
обучение, като най-подходящ се сочи методът на динамичните и равномерни 
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подготовка и обучение, респективно. Друг фактор е т. нар. механично 
заучаване, за което се знае, че е непродуктивно и даже вредно, а пълното 
смислово разбиране на материала е неговата по-добра алтернатива (пак там: 
226). По отношение на най-добрия метод на работа, идеала на Декарт, се 
съобщава, че „у голяма част от нашите студенти липсва подобно зряло 
отношение към учебната подготовка, което говори за недостатъчно изградени 
навици към умствен труд през предхождащия ученически период […] младите 
студенти не получават достатъчно целесъобразни и издържани препоръки 
относно най-добрата методика за усвояване на изучаваната материя [...] 
записките на студентите се характеризират с неумението да разграничават 
същественото от несъщественото” (пак там: 226-227). Четвърти фактор е 
напрежението по време на подготовката и по време на изпитната сесия. Пети, 
също съществен фактор, е, че понякога се формира стесняване на 
интересите само в една или няколко близки области. Специално за 
невротизацията и т. нар. синдром на професионалното изпепеляване, най-
много те се манифестират и откриват при следните професии: инженерно-
технически кадри, медицински работници, педагози и учители, финансово-
счетоводни специалисти (пак там: 229). Шести фактор представлява загубата 
на „живата човешка връзка“. Седми фактор е т. нар. професионална 
деформация: „сухотата“ на инженера, „педантичността на счетоводителя“, 
„инфантилизирането на учители и педиатри“, „психопатизация при психиатри“ 
(пак там: 230).  

Нужно да се изтъкне, че най-големи влияния и оптимистични надежди се 
залагат на качеството, когато се проявяват „възможностите за проява на 
творческо отношение и свързаното с него чувство на задоволеност“ (пак там: 
231). Още повече, че е “особено важно учащите се да изпитват удоволствие от 
резултатите на своя труд. Благодарение на успеха учащият се не само 
утвърждава своята личност, но и получава заряд от положителни емоции“ (В. 
Иванов, А. Кокошкарова, К. Мечков, Й. Стоименов, С. Тодоров, Х. Христозоф, 
1989: 206). Именно всеизвестният факт, че обучението, подкрепено с позививна 
афективност и позитивни емоции, е статистически значимо по-добро от 
механичното обучение или от обучението, където възникват отрицателни 
емоции, настроения и нагласи.    

 
Фармакология на обучението 
Считам за нужно да спомена, че България е имала не само своите 

психохигиенисти и психопрофилактици, но и своите фармаколози-
експериментатори от световен ранк. В книгата „Фармакология на 
работоспособноста“ на Ради Овчаров и сътр. (1985: 120-164), например, има 
специална глава посветена на фармакологичното повлияване на процесите на 
обучение и памет. Освен това, през 1987 година в България е имал 
функциониращ Център за биогенни стимулатори в София (Овчаров и сътр., 
1987). Още от края на 70-те години в България са правени многобройни и 
разнообразни опити и експерименти с източното растение жен-шен върху 
обучението и паметта у плъхове и у хора с уникални резултати (Петков, 1985, 
1998). Интеграцията на невропсихофармакологията в учебния процес е сложен 
и интердисциплинарен въпрос. Един от вариантите е този, в който 
невропсихофармакологията, заедно с медицинската и клинична психология, 
подпомага процеса на обучение у „проблемни“ студенти или такива, които се 
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нуждаят от терапевтична интервенция. Разбира се, за момента, това е 
възможно единствено при амбулаторното лечение от невролози или психиатри. 
Това критично посочва липсата на звено в университета, което да се занимава 
с прилагането и мониторирането на това прилагане на психопрофилактичните и 
психохигиеничните методи в процеса на обучение, евентуално в комбинация с 
фармакологично подпомагане. Както заключава В. Петков (1998), бъдещето 
принадлежи на тези, които ще се учат по-бързо и по-ефикасно, а практическите 
стратегии за това, за момента, изостават от ефекта от приложението на 
невропсихофармакологични препарати (ноотропни средства).   

 
Заключение 
Резултатът от анализа, проведен в статията, показва недвусмислено, че 

по-интензивното внедряване и развитие на психохигиената и 
психопрофилактиката в обучението и методологията на преподаването ще 
доведе до статистически значимо и значително повишаване на качеството на 
висшето образование и на дипломиращите се кадри в република България. 
Методологията на обучението и процеса на преподаване включва не само 
преподаването и научаването на материала, но и неговото разбиране и 
прилагане. Всяка позитивна интервенция в процесите на обучение и 
преподаване, каквито психохигиената и психопрофилактиката притежават, 
винаги ще довежда до повишаване на качеството на динамичния процес на 
обучение и неговия финалeн продукт, а именно знанията, уменията и 
цялостния мироглед на личността.   
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Abstract: This article aims to present a Venetian writer of the sixteenth century, 
namely to Moderata Fonte, pseudonym of Modesta da Pozzo di Forzi. The author is 
unknown to the Bulgarian audience and is presented to base her most famous work Il 
merito delle donne (The Worth of Women), posthumously-published dialogue in 
1600. In Il merito delle donne she criticizes the treatment of women by men while 
celebrating women’s virtues and intelligence and arguing that women 's freedom be 
attained through education. This work is seen as part of Querelle dеs Femmes. 
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Il merito delle donne на Модерата Фонте1 или, на български език, 
Ценността на жените, е написан под формата на диалог през 1592 г. През 
1600 г. е публикуван като отговор на трактат от Джузепе Паси I donneschi difetti, 
превърнал се в популярна атака срещу женския пол в продължаващия 
ренесансов дебат относно ценността на жените, който най-общо бива 
определян като querelle des femmes2. Почти четиристотин години по-късно след 
оригиналната публикация, диалогът на Фонте е причислен като един от първите 
италиански прото-феминистки текстове, защото авторката защитава мнението, 
че жените трябва да имат достъп до словото и убеждения подобно на мъжете - 
както се вижда от пълното заглавие, което е Il merito delle donne dove 
chiaramente si scopre quanto sono elle degne e più perfette de gli uomini 
(Ценността на жените, където ясно се разкрива колко те са достойни и по-
съвършени от мъжете). Използваният термин merito може да се разглежда 
като указание за отказ на писателката да се установи априори едно абстрактно 

                                                                 
1 Модерата Фонте е псевдоним, който използва Модеста да Поцо, родена във Венеция на 15 
юни 1555 г. Автор е на Le Feste, I tradici canti del Floridoro, Passione di Cristo, редица сонети, 
канцони, мадригали и др. Последната ѝ творба е Il merito delle donne, завършена през 1592 г. – 
в деня преди да почине при раждане (Срв. Fonte 2008: 7). Основна част от работите на Фонте 
са публикувани още приживе под патронажа на Николо Долиони. Разпознаването ѝ като 
отличен поет е подпомогнато и от Франческо Сансовино, венециански хроникьор, който 
споменава Фонте, през 1592 г., като единствената жива жена поет и подчертава нейните 
познания в Delle cose notabili di Venezia.  
2 През XV в. обсъжданията, често под формата на оплакване и обвинение (значението, което 
носи френския термин querelle), придобиват смисъла на диспут или спор за това какво са 
жените и мъжете, какви трябва да бъдат и могат да бъдат. 
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равенство между мъже и жени, и на тенденцията да се търсят характерни 
особености и разлики на собствения пол. Изборът на представяне на група, 
съставена изключително от жени събеседници е едно отклонение в рамките на 
италианската традиция на диалога3.  

Разпределен симетрично в две части или Due giornate (два дни), Il merito 
приема формата на "домашна беседа" (Срв. Malpezzi Prise 2003: 97). 
Определението на Фонте domestica conversazione (домашен разговор - Fonte 
2008: 10), отправя към станалия актуален за това време "светски разговор" на 
Стефано Гуацо. Едно изменение, което според изследователката Кемело, е 
въведено "за подчертаване на структурното различие и за да защити 
различните цели" (Chemello 1983: 107). Макар че диалогът се провежда във 
Венеция, то той се развива в градина - отдалечена от пространството на града 
и отделена от мъжкото присъствие. Изборът на Модерата Фонте да представи 
изолирана общност, която е един женски микрокосмос, по думите на Малпеци 
Прайс (Malpezzi Prise 2003: 109), не само дава възможност да се представи 
женската гледна точка за актуалния аргумент - жените сами да говорят за себе 
си и да търсят условията за "женската свобода". В този случай обаче свободата 
се разбира не като изразяване на проективно-конструктивно отношение към 
света, не като създаване на такъв предметен свят, който се управлява и се 
контролира, а като такова отношение, когато един приема другия и другият го 
приема. Това е и една възможност да се манифестира авторовия замисъл за 
демонстриране на литературно съперничество с мъже-писатели и за 
оригиналност при изграждане на персонажите и развиване на дискурса.  

Броят на персонажите е седем и имената им са: Адриана, Верджиния, 
Лукреция, Корнелия, Леонора, Корина и Елена. Заявявайки, че домашната 
беседа е просто игра, най-възрастната от групата - Адриана разделя 
останалите шест жени в две групи - едната на обвинителите, осъждащи всички 
пороци и злини на мъжете, а другата, на защитниците на мъжките действия. В 
първата група, на можещите свободно да се изкажат срещу мъжете са 
определени: младата вдовица Леонора, интелектуалката Корина и рано 
омъжената Корнелия. В другата група, намираме наивната младоженка Елена, 
девицата Верджиния и дълготърпеливата съпруга Лукреция. В Il merito не се 
говори за "жената" като цяло, а за седемте жени, които от своя страна 
разсъждават не за "жената", не за един идеален и метафизичен субект на 
дискурс, но за тях самите. Това е в съзвучие със случващото се във Венеция, 
между края на XVI и началото на XVII в. Именно тогава жената излиза на 
литературната сцена не толкова съзерцавайки света, колкото говорейки за себе 
си и не само в трактати, но и във всички най-разпространени форми на 
литературна продукция (Срв. Collina 1989: 151), а също така на сцената на 
операта и театъра4.  

                                                                 
3 Изключение прави специфичния случай на диалог между леки жени, представен от Пиетро 
Аретино Ragionamenti (1534) Dialogo nel quale la Nanna insegna a la Pippa. 
4 По-подробно по темата виж: Felman, Martha 1995 City culture and the madrigal at Venice. 
Berkeley. University of California press; Muir, Edward 2011 An Evening at the Opera in Seventeenth-
Century Venice В: Fucher, Jane F. The Oxford handbook of the New cultural history of music; Coller, 
A. 2017 Women, Rhetoric, and Drama in Early Modern Italy. Routledge; Commedia dell’arte – напр. 
Изабела Андреини https://www.britannica.com/biography/Isabella-Andreini; за ролята на жените в 
операта на Венеция виж: Heller, Wendy 2003 Emblems of Eloquence: Opera and women's voices in 
seventeenth-century Venice. University of California press.  
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Благодарение на структурата на фикция чрез измислицата и формата на 
игра, която винаги възмутително, двусмислено или оригинално заявява да бъде 
разглеждана като парадокс и по тази причина безвредна, писателката успява 
да развие дискурса за изобличаването на мъжете и стойността им, както и да 
представи ценността на жените. Модерата Фонте превръща всички 
"събеседници" от диалога в "живи" примери с тяхната позиция в семейството 
(съпруги, майки, дъщери или сестри) и извършените несправедливости спрямо 
тях от бащи, братя, съпрузи, синове и любовници. Всички представени, 
различни случаи в комбинация, затварят жените в ограничените социални роли, 
лишени от собствена свобода. Според съвременните изследователи, именно 
личните истории са една от силните страни на този диалог. Те демонстрират 
загрижеността на писателката за отношенията между мъже и жени във 
всекидневния живот, което е забележителна новост в рамките на querelle des 
femme и служи да изобличи до каква степен доводите привеждани от по-
голямата част от авторите на querelle-текстове остават консервативни и чисто 
формални по този въпрос (Срв. Cox 2011: 243). 

Търсейки причините, социални и културни, утвърждаващи мъжката 
доминация и засягайки проблема за властта на персонажите в домашната 
беседа е поверена задачата да изобличат. Бидейки във всеки случай жертви 
жените, според авторката, могат да бъдат защитени като бъдат научени да 
различават различните уловки, използвани от мъжете. Чрез групата на 
обвинителите, Модерата Фонте заявява, че властта и пълномощията, 
присъждащи си мъжете по право, е плод на историческа злоупотреба. Това не 
може да продължава в мълчание и трябва да бъде оповестено, в името на 
истината (Срв. Fonte 2008: 27), като предупреждава: "Трябва да знаете, че 
мъжете са тези, които са писали [...]; мислете единствено за редките случаи 
когато говорят добро [за нас], но възхваляват техния пол като цяло и по-
специално за собствена похвала"(Fonte 2008: 24). Ясно се демострира, че 
жените са длъжни да зададат наново въпроса за историческия разказ, тъй като 
мъжкото надмощие произтича от присвояването на словото. Инструменталното 
използване на историята, на законите, на литературата сякаш не е достатъчно, 
ами и преобладаващият език обявява превъзходството на мъжете и поддържа 
социална система, основана на тази предпоставка. Но как да се постигне 
женската свобода? 

Да се излезе от мълчанието и да се достигне до писането, за да остави 
неизменността на "безкрайните" достойнства на жените, представлява за 
Модерата Фонте неизбежен преход да запълни празнините в историята, така 
както е била написана. Както отбелязва изследователката Уилтън, развилият 
се диалог е демонстрация на създаването на женското познание, но също 
отправя към призив за образоването на повече жени (Срв. Wilton 2015: 187). 
Чрез самото речево представяне на персонажите, цялостният диалог 
преобръща популярната представа, че жените могат да бъдат образовани и 
мълчаливи, и демонстрира, че образованите жени променят знанията си чрез 
нови стандарти за оценка и методи на създаване и желание, и заслужават 
публично да бъдат чути. Изричното обсъждане на женското образование е 
поверено на Леонора. Тя отправя към проблема като заявява: "Имат 
привичката също мнозина, за това решение да забраняват на своите жени да 
се научат да четат и пишат, приписвайки това да е разруха за много жени, 
почти както от добродетелта следва порока, неговата противоположност; и все 
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пак не забелязват, че както вие казахте, за да се приведе в порядък, така и с 
повече основание трябва да се каже за изучаването на всяка наука, тъй като е 
за вярване, че по-лесно може да падне в грешка един невежа, отколкото един 
знаещ и разбиращ; защото се вижда от опита, да бъдат много повече невежите 
безсрамни, отколкото учени и добродетелни. Колко слугини, които не знаят да 
четат, колко селянки и плебейски жени са, които се поддават с малка съпротива 
на победата на своите любовници, за да бъде в тях голямата простота, която в 
нас, които заради прочетените примери, заради събраните предупреждения и 
заради любовта към добродетелта, макар да имаме някакви изкушения на 
сетивата, се насилваме да се въздържим, и рядко се поддават да пренесат от 
тях желания и тези малкото, които се склоняват, така правят не защото не 
знаят да четат, както разбирайки, че никога не липсват лесни средства за лошо 
действие на този, който иска и се задоволява да удовлетворява своите 
желания" (Fonte 2008: 88). 

Краткото изказване експлицитно предявява искането за образование на 
жените, но то е много по-малко радикално, отколкото създадения прецедент за 
диалог, развиващ се само сред жени (Срв. Wilton 2015: 188). Леонора се 
противопоставя срещу практиката да се отказва на жените да се обучават с 
основанието, че това занимание води директно към порок. Тя заявява, че 
"преследването на добродетелта" е мястото, където обучението води. Подобно 
на Хуан Луис Вивес (De institutione feminae christianae), в това изказване Фонте 
твърди, че образованието помага на жените да бъдат по-добродетелни, без да 
споменава мълчанието като добродетелно качество. Предположението на 
повечето ренесансови защити налага представата за женското образование по-
близо до едно системно насърчаване на невежеството и на незнанието, като се 
задоволява да направи връзката между познание и мълчание при жените и да 
се спре до там. Тенденцията признава на една жена възможността да ѝ се 
предостави едно познание, но преди всичко енциклопедично и по същество 
елементарно, което осигурява някакви сведения и дава възможност поне за 
някакво разсъждение. Както подчертава изследователката Романьоли, 
водещият мотив в тази епоха не е в признаването на определено 
интелектуално достойнство на жената и правото на достъп до образованост 
според нейните специфични интереси, но нуждата да прави пълноценна 
компания на придворния в степен да отразява и усилва качествата и 
интересите" на мъжете (Romagnoli 2009, т.1: 143). За разлика, Модерата Фонте 
създава прецедент като участничките в диалога ѝ са само жени. Неминуемо тук 
рефлектира и биографията на самата авторка, за която се знае, че не е 
посещавала училище, но успява да се образова, благодарение на нейния дядо 
Сарачени и чичо Долиони. Но въпреки че във Венецианската република има и 
други примери за образовани жени, Фонте е била наясно, че тази ситуация е 
една аномалия на венецианската социална система, който случай 
облагодетелства малцина и изключва много момичета, най-вече от по-ниските 
класи дори от основно образование. 

Изследователката Уилтън прави съпоставка между концепциите за женско 
образование на Вивес и Фонте (Срв. Wilton 2015: 177-179). Тя заключава, че 
въпреки че Фонте се води от аргументацията в полза на образованието на 
жените, все пак изпълнението в диалога не остава в сянката на традиционните 
ренесансови защити. Венецианската писателка се отклонява от тях, за да 
покаже, че въпросът за образованието води до преоценка на мястото на 
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жените. Краткото изказване съдържа и едно радикално за времето си 
твърдение. За разлика от Вивес, който има сложна връзка с определена 
социална класа, неговият трактат не е насочен към образованието на плебса, 
то Фонте заявява, че неграмотните прислужнички, селянки и плебейски жени са 
най-нуждаещите се от образование. Друга важна разлика е, че Вивес представя 
идеала за християнската жена като целомъдрена, скромна и мълчалива, докато 
Леонора твърди, че необразованите жени „се предават на своите любовници”, 
без някаква сериозна съпротива (Срв. Wilton 2015: 178). В случая, Фонте 
индиректно критикува култивирането на навика на послушание, на мълчание, 
на смирение и ограничаването на способността за мислене в много тесни и 
определени рамки. Леонора се концентрира върху целомъдрието като 
добродетел в този пасаж, но това радикално преоткриване на добродетелта на 
жените може да се окаже имплицитно в диалога защита на жените. 
Необразованите жени са мислени като по-склонни да съгрешат, защото са 
наивни, за разлика от тези, които са научили моралните уроци от прочетените 
примери и развиват любов към добродетелта. Ето защо, образованието не 
може да доведе до порок, тъй като преследването на знанието е разкриване на 
преследването на добродетелта. Ефикасността на женското образование се 
вижда в съпротивата, която оказват образованите жени, които не са просто 
"съдове на знанието, но го създават и оценяват" (Wilton 2015: 180). И ако Вивес 
и Фонте са единодушни по отношение на това, че жените трябва да бъдат 
образовани, то те се различават в мнението за мотивите. При първия автор 
образоването се свързва с религиозното поучение и необходимостта жените да 
знаят по-добре отреденото им място, то при втория се утвърждава, че жените 
трябва да бъдат образовани, защото те са равни на мъжете по природа и могат 
сами да определят техните собствени места в живота и обществото (Срв. 
Wilton 2015: 188). 

Жените могат да създават и оценяват знанията не само в представения от 
Леонора пример, но и като говорители. Самите изказвания, които те правят не 
са просто демострация на енциклопедични познания, но една способност за 
свързването и привеждането им като илюстративни примери към основната 
тема на Il merito. Уилтън подчертава, че създаденият от Фонте диалог 
представя желанието на жените да бъдат изслушани и в двата случая – както в 
личния им живот, така и в публичния (Срв. Wilton 2015: 178). И ако в първия ден 
на домашната беседа персонажите засягат последователно различни доводи 
от традиционните, често мъжки, аргументации в защита и порицание на жените, 
които оценяват и преразглеждат, то във втория ден, те възприемат общите, 
академични познания като свои, защитавайки интереса на жените към теми от 
природния, социалния и културен свят (Срв. Wilton 2015: 180). Самата 
венецианска писателка оценява по следния начин: "Що се отнася до нашите 
разсъждения върху различни теми – отговорила Корина – няма също тези да се 
надсмиват, защото говорихме, дори намекнахме, така случайно и бегло, и не за 
да се считаме да знаем, да, дори да можем да разсъждаваме също като тях, 
които ако ни бяха преподавали от момичета (както вече казах), бихме ги 
надминали, в която и да е наука и изкуство, която ни бъде предложена" (Fonte 
2008: 89). 

Венецианската писателка не манифестира за преобръщане на ролите, не 
претендира за абстрактно равенство между половете, не се жалва срещу 
митовете и легендите, свързани с иконографията на "женската сфера", но 
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подчертава особеностите и потенциала на двата пола и подчертава, че 
разумът и волята струват повече от "естествената склонност" и "заслугата" на 
жената се състои във възможността да преодолее естественото ѝ 
разположение чрез придобитите добродетели. Корина става изразител на 
твърдението, превърнало се в лайтмотив в творчеството на Фонте, че жените 
имат капацитета, стига да бъдат правилно обучавани да достигнат и дори да 
надминат мъжете в различни области (Срв. Fonte 2008: 89). Вторият ден на 
домашната беседа е превърната в малка енциклопедия на знания, като 
демонстрира, че участничките в диалога, а и писателката споделят същите 
културни интереси като мъжете. Но от друга страна, коментарите и трактовката 
на засегнатите теми, дават основание да се заключи, че Фонте се стреми да 
осигури алтернативен вид образование от доминиращите мъжки модели и да 
представи визия за културата от женска гледна точка. Основание за такова 
заключение може да се намери в самия предмет на разговор за признати теми 
от женската сфера като поезия, мода и храна, но и от начина, по който се 
обсъждат темите за реториката, което увеличава още повече оригиналността и 
нетрадиционността на Il merito. Но въпреки че писателката задава 
презрителния тон към поведението на мъжете към жените, тя създава горчив 
парадокс, тъй като ясно се вижда, че като автор се стреми да бъде приета в 
академичните среди и е наясно, че само чрез одобрението на мъжете ще бъде 
в състояние да демонстрира, че ще бъде в състояние да се равнява на тяхното 
интелектуално и литературно ниво. Достижението на Фонте и нейното послание 
са впечатляващи, като се има предвид, че тя пише и просперира сред 
патриархалните граници на венецианското общество, в което единствената 
ценност на жената била "в официалния публичен живот като украшение на 
града" (Fortini Brown 1997: 154). В крайна сметка, персонажите Корина и 
Леонора, стават говорители на групата, не за да претендират за друга 
възможност, освен за тази, която осигурява достъп до просвещение. Те ясно 
идентифицират връзката между знание и възможност, в която виждат 
единствения път за освобождаване на жените и достигане на добродетелта. 
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Abstract: The large number of universities in Bulgaria, the demographic crisis 
and the decrease in the number of high school graduates which is related with it, 
together with the opportunities for obtaining higher education degrees abroad 
imperatively place universities into a constant problem situation. The difficulties 
associated with this situation cannot be solved by just applying routine image-making 
activities. New ideas need to be generated and proper solutions concerning the 
identity and the overall picture of each university are to be sought. 

The article tackles a topical issue stemming from the increasingly aggressive 
PR and marketing activities of organizations that aim at ensuring competitive 
advantages. Although the image of a university has a relatively conservative 
character, it needs a constant, targeted and organized updating considering the new 
opportunities for exchange of information, sharing of opinions, views and 
perspectives in the electronic media and the social networks. 

The article discusses and clarifies some possible ways of image-making 
activities implementation in the context of innovation theory and practice. It has been 
done a review of some key innovative strategies and approaches that are described 
in the literature used by economists, sociologists, psychologists, etc. It makes sense 
since the innovation activities have similar essential characteristics and steps to be 
followed while implementing them, no matter of the field they are applied to - 
Marketing,Public relations, Sociology, etc.  

The article analyzes four strategies for implementation of innovative activities 
provided by the American economist Peter Drucker which are applicable, I believe, to 
building the image of a university. In the context of the existing scientific and 
systematic approaches, three approaches applicable within universities are being 
proposed. The article clarifies the essence of each of these approaches, their 
advantages and disadvantages, as well as the possibilities for their application 
depending on the specificity and scope of the image-making activities. The 
application of these approaches aimed at building a corporate image is illustrated 
with examples and good university practices. 

Keywords: image, corporate image, higher education institution, university, 
strategies, approaches, innovation, innovation activity 

 

Що е имидж 
Днес институциите стават все по-агресивни в своите имиджови дейности. 

В силно конкурентната среда, специалистите по маркетинг и ПР трябва 
системно и целенасочено да работят за изграждане имиджа на своята 
институция. Корпоративният имидж е не само образът създаден от ПР 
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специалиста, макар да е силно повлиян от него, а се формира в резултат от 
разнородна, идваща от различни източници информация, т.е. някаква 
създадена и възприета "втора реалност" за организацията.  

Златко Райков дава следното определение за имиджа: "той е плод на 
многообразна, идваща от различни източници и най-често опосредствена 
информация, за реално съществуващи обекти и явления. Имиджът създава 
една втора реалност, която обаче силно влияе върху процеса на вземането на 
решения от индивида."1 Според него "Корпоративният имидж предполага едно 
оценъчно отношение, изразява определена гледна точка, в съответствие с 
която всяко действие или изявление спрямо корпорацията могат да бъдат тясно 
и ясно характеризирани." 2 

Според Милко Петров „имиджът е сложен продукт на възприятието и 
интерпретацията, който е обвързан със съществуващите ценности, 
политически и поведенчески ориентации, той е относително консервативен, 
стреми се да съхрани приемствеността и отдава предпочитание на вече 
изпитаните механизми на възприятието и оценката“.3 Това разбиране 
адекватно кореспондира с наложените правила и изисквания от Закона за 
висше образование и нормативната база към държавните висши училища. 
Въпреки това, новата медийна среда, съвременните форми на общуване и 
споделяне на информация (електронни медии, социални мрежи) дават 
възможности за една по-голяма динамика на процесите, свързани с изграждане 
имиджа на организацията. 

 
Иновационни стратегии 
При реализиране на ПР дейността на една институция е възможно да се 

прилагат на практика иновационните стратегии, които Питър Дракър4 
категоризира по следните четири начина: 

� Най-бърз и с най-много; 
� Да ги удариш там, където неочакват (обединяваща подстратегиите 

„творческо подражание“ и „предприемаческо чудо“); 
� Екологични ниши; 
� Промяна на стойности и параметри. 
Прилагането на иновационни идеи в имиджмейкърската дейност е 

изключително важно за осигуряване на конкурентни предимства и успех. 
Стратегията „най-бърз и с най-много“ очевидно е точно такава изпреварваща 
стратегия. В областта на висшето образование може да се илюстрира с някои 
от следните сбъднали се събития: 

� Прием на студенти в специалност „Право“ вън от рамките на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, след 1992 г.; 

� Прием на студенти „платено обучение“ няколко години преди да влезе в 
сила ограничението за техния брой като процентен дял от одобрения 
държавен прием в съответното професионално направление. 

При втората стратегия „Да ги удариш там където не очакват“ отново се 
търси изпреварващ характер и по-точно изненадата. Разчита се на 
                                                                 
1 Райков З., Корпоративен имидж. Дармон София, 2001 г., с. 33 
2 Пак там, с. 49  
3 Петров, М. Имидж и мит. Характеристики, типология, функциониране в социалния живот. 
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по журналистика и 
масова комуникация, том 12, София, 2006, с . 8. 
4 Дракър, П., Иновации и предприемачество, изд. „Класика и стил“, София, 2002, с.  263 
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бездействието на пазарните субекти, които са доволни от равновесието, 
статуквото, създадения паритет и тяхното пренебрежително отношение към 
обновление се наказва. При тази стратегия рентабилността на имиджовите 
дейности е изключително висока. С минимални финансови ресурси се постигат 
изключително високи финансови и нефинансови дивиденти, свързани с 
корпоративния имидж и организацията като цяло.  

Когато става въпрос за университет могат да се посочат следните 
примери за прилагане на тази стратегия: 

� Откриване на нова специалност, непозната или непопулярна в други 
висши училища – например специалност „Криминална психология“ в 
Югозападен университет „Неофит Рилски“. Характерен е устойчив във 
времето голям брой кандидати за тази специалност;  

� Обучение и четене на лекции на чужд език и прилагане на 
интеракртивни методи, даващи възможност за обучение, от типа long life 
education, следдипломна квалификация, преквалификация за 
чуждестранни студенти; 

� Съвместно издаване на дипломи от две висши училища, подписали 
споразумение за съвместни магистърски или бакалавърски програми; 

� Нулеви студентски такси за непопулярни специалности и 
професионални направления.  

Очевидно е, че тези две стратегии донякъде се припокриват, защото „най-
бърз“ и „неочакван“ в известен смисъл са синоними. Най-бърз понякога 
означава пръв, а първият на пазара за някои е неочакван.  

Третата стратегия „Екологични ниши“ е трудно приложима при изграждане 
на имидж в организации като висши училища.  

Стратегията „Промяна на стойности и параметри“ по същество цели 
представянето на съществуващ, познат за пазара продукт да се „изтупа от 
праха“ и да се представи, и предложи като нов. Това е възможно ако се 
намерят нови пазари или се създадат нови групи потребители. Може да се 
осъществи като се променят нагласите и се създадат нови ползи, отговарящи 
на интересите на публиките. Например: 

� Осъществяване прием на студенти във филиал или изнесено обучение 
в друг град и/или държава; 

� Смяна името на специалност или създаване на нова, близка до 
съществуващата, но с конкретна специфика.  

Осъществяването на иновационните стратегии в една организация, 
съобразени с нейните ресурси и фирмена политика, дават по-добри крайни 
резултати и създават конкурентни предимства.  

 
Подходи при изграждане на имидж 
При изграждането на корпоративен имидж, в това число и университетски, 

трябва да бъде прието едно ново, не толкова стандартно разбиране на 
понятието конкуренция. В класическия смисъл то се свързва с 
антагонистичност, борба и елиминация на конкурента. Съвременното 
разбиране за конкуренция, модерните теории за вземане на решения, теория 
на игрите и др. предлагат модели и печеливши стратегии, при които 
антагонизимът е редуциран и/или игнориран за сметка на споделянето на опит 
и добри практики, работа в съвместни проекти с конкурента, който е превърнат 
в партньор. Примери за такъв подход и разбиране са двустранните 
споразумения между български и чуждестранни университети, осъществяващи 
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дейности по ЕРАЗЪМ, ЕРАЗЪМ +, ФУЛБРАЙТ и др., реализирането на 
съвместни магистърски програми, както и осъществяването на съвместни 
дейности между образователни институции и институти на Българска академия 
на науките (БАН). 

Съществуват много подходи, приложими в процеса на изграждане на 
корпоративен имидж, но някои от тях, които са най-релевантни към 
университета като институция са: „постепенен подход“ 5, изследвания от типа 
„употреби и нагласи“ 6, също така „квадрантен“ анализ 7. Постепенният подход 
представлява поточно-диаграмен модел, при който се предлага вземането на 
решения да става стъпка по стъпка, използва се прилагането на универсален 
план, който ще сведе риска до минимум и ще увеличи вероятността от успех на 
иновацията. Изследванията от типа "употреби и нагласи"  предоставят 
възможност за вземането на решение за съответен тип иновация да се прави 
след отчитането на нагласите, оценките и потребностите на потребителите. 
При "квадрантния анализ" се изследва удовлетвореността от даден продукт 
или услуга по определени атрибути и резултатите се дават в матрица, 
разкриваща степента на удовлетвореност, което насочва към вземането на 
адекватни решения.  

Предприемането на имиджови дейности и тяхната реализация все още е 
възможно да се осъществи чрез т.н. инстинктивен (интуитивен) подход. Той, 
както и индивидуалният подход (имиджовите дейности да се организират и 
осъществяват от един човек) все още се прилагат при проекти, които не са 
мащабни и рискови. За да се избегнат грешките и недостатъците, които могат 
да се допуснат при тези подходи, както и адекватно да се отговори на 
изискванията на съвременната сложна информационна среда все по-често 
започват да се използват други, разработвани от научно-развойни центрове, 
консултантски фирми, „венчър“ фирми и други. По този начин започват да се 
прилагат научно-управленски и системни подходи. Най-общо, научен подход 
означава използването на други частни науки, свързани с проблема – 
психология, икономика, социология, статистика и др. Това дава възможност да 
се прилагат подходи за управление на системните процеси и да се отчитат 
всички особености на обекта. 

Един от често използваните при оценяване и изясняване на състоянието и 
тенденциите на корпоративния имидж, в частност на продуктовия имидж, е 
т.нар. “портфейлен подход“. Продукто-портфейлният анализ, предложен от 
Бостънската консултантска група (BCG) през 70-те години на миналия век „се 
основава на философията, че темпът на нарастване на пазара на продукта и 
относителният пазарен дял са важни съображения в определянето на 
маркетинговата стратегия“. 8 

Ще илюстрираме с пример предложения метод, представляващ една 
двумерна матрица, разделяща пространството на 4 квадранта, както е показано 
на фиг.1. 

Избрани са следните 5 примерни критерия: 
1. Брой чуждестранни студенти; 2. Брой международни научни 

конференции; 3. Брой акредитирани специалности; 4. Брой преподаватели; 

                                                                 
5 Димитров, П. Иновации и иновационно мислене в туризма. Авангард Прима. София 2012, с. 84-85 
6 Желев, С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия -М, С., 2000. С 118-189 
7 Пак там, с. 189 
8 Прайд, У., Феръл., О. Маркетинг; концепции и стратегии. ФорКом, С,. 1994, с. 328-329 
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5. Отзивчива администрация. 
 

Фигура 1. Резултати и тенденции в развитието на един университет  
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Източник: Адаптирано по Матрицата на Бостънската консултантска група 
 

Ако вземем показателите на едно висше училище по изброените 5 
критерия и тези резултати са изобразени в четирите квадранта, както е 
показано на фигурата, това означава следното. По критериите 2 и 3 имаме 
едновременно положителни резултати и тенденции. Попадането на критерий 1 
в квадрант „Нововъведени“, означава, че резултатите на висшето училище са 
под приетите стандарти, но тенденциите за развитие са положителни, т.е. са в 
посока напредък. Най-лошо е състоянието в този университет на критерий 5 
„административно обслужване“ - слаби резултати (под абцисната ос), а в 
същото това време и лоши отрицателни тенденции. Очевидно по критерий 4 
(брой преподаватели) резултатите са добри, но тенденциите са отрицателни, 
т.е. се влошават.  

Съществуват и други подходи, свързани с осъществяването на дейности 
по изграждането на корпоративен имидж. Използва се т.н. подход „дивизионна 
структура“9. На други места в литературата10 този подход се нарича 
„функционален подход“ и схематично може да се представи така: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фигура 2. Дивизионен (функционален) подход 
 
 

                                                                 
9 Стоицова, Т., Куманова М., Венелинова Н. Добрият имидж  - залог за успех. Институт по 
публична администрация и европейска интеграция, 2002 г., с.  34 
10 Димитров, П. Иновации и иновационно мислене в туризма. Авангард Прима. София 2012, с. 92 

1 3 

2 

4 5 

Източник: Адаптирано по П. Димитров, „Иновации и иновационно мислене в туризма“, 
2012, и Т. Стоицова и колектив „Корпоративният имидж-залог за успех“, 2002 

Катедра 1 

РЕКТОР 

Катедра 2 

Катедра 3 

Катедра 1 Катедра 2 

Декан 1 Декан 2 Декан 3 

Катедра 1 

Катедра 2 

ПР 
отдел 
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„Функционалната структура“, „Дивизионната структура“, „Функционалният 
подход“, „Хибридният подход“ са модификации на една и съща идея, която ние 
наричаме „Функционален подход“. Различията между тези модификации се 
състоят в броя на йерархичните звена, участващи в проекта, от техните 
прерогативи и от йерархично-административните комуникации между звената. 
Това определя и нивата на гъвкавост при работа по съответния проект. При 
този подход е възможно и да не съществува ПР отдел, или отдел за Маркетинг 
и реклама. Използва се при съществуване на централизация на ръководството 
и ясно очертана субординационна, йерархична структура. Понякога този подход 
е тромав и затруднен от каналите за комуникации и обратна връзка и се 
характеризира с авторитарен привкус. Освен това неотчитайки интересите на 
работещите в организацията, имащи различни виждания от тези на 
ръководството, се стига до имидж, който е далеч от представите и интересите 
не само на вътрешните, но и на външните публики. Успешно се прилага и води 
до добри резултати при проекти, които не са иновативни, познати са за 
организацията и имат ниска степен на риск. Често се използва заради 
възможността да не се назначават/наемат нови хора и /или създава нова 
организационна структура. С други думи не изисква допълнителни финансови 
разходи, но освен че не е достатъчно гъвкав, този подход често поражда 
вътрешна съпротива и негативни нагласи заради допълнителното натоварване 
на персонала, свързано с осъществяването на проекта. 

Друг възможен подход е т.нар. „матричен“ или „проектно-матричен“ 
подход. По същество при този подход се сформират екипи за работа по 
различни проекти, в които участват служители от различни звена (отдели) на 
организацията. Това дава възможност на експерти от различни области, 
заемащи различно място в йерархично-административната структура да 
участват в един екип. Това гарантира компетентност и професионализъм при 
вземане на решения и изпълнение на всеки от проектите.  

 
Фигура 3. Матричен (проектно-матричен) подход 

      ОТДЕЛ 1         ОТДЕЛ 2        ОТДЕЛ 3 

 

ПРОЕКТ 1           Група 1           Група 2           Група 3           

ПРОЕКТ 2           Група 1           Група 2           Група 3           
 

Например при акредитиране на две професионални направления в едно 
висше училище могат да се сформират два екипа като се подберат хора от 
следните отдели, със следните длъжности: 

� Декан и заместник-декан, отговарящ за акредитацията в университета; 
� Директор на Дирекция „Образователни дейности“ („Учебен отдел“) и 

един специалист от отдела ; 
� Ръководители на катедри, отговарящи за обучението на студентите в 

това професионално направление; 
� Хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от съответните 

катедри; 
� Технически сътрудници и секретари на катедри. 

ЕКИП 1 

ЕКИП 2 
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Възможни подходи са също „консултантският“, „дискусии във фокус групи“, 
„мозъчна атака“, „морфологичен метод“, и др. 

Изборът на всеки един подход и стратегия зависят от конкретните цели и 
желаните резултати за дадена организация.  

 
Заключение 
Всяко ново имиджово решение и действия трябва да са съобразени с 

нормативната база, да е възможно преодоляването на бариерите (вътрешни и 
външни) при дифузията и осъществяването. Трябва да се елиминирани и 
всички възможности за санкции от регулаторните и контролните органи - МОН, 
НАОА, АДФИ и др. След като бъде определен предметът и обектът на 
имиджмейкърското действие трябва да се изготви проектно задание, да се 
формира екип, който ще работи за неговото осъществяване, да се изготви 
план-график за реализацията. Трябва да се направи анализ и оценка на 
очакванията и крайните резултати, да се промотира това решение и да бъдат 
уточнени каналите за неговата дифузия в действителността. Съответната 
институция задължително трябва да е направила оценка на риска - директен и 
опосредствен, да е предвидила сбъдването на евентуални неблагоприятни, 
внезапно възникнали събития, както в рамките на организацията, така и във 
външната среда, както и на евентуалните вторично възникнали последствия. 
Едно висше училище трябва да положи сериозни усилия при осъществяването 
на стратегиите и подходите си, за да трансформира несигурността до разумен 
риск, чийто параметри са известни. 

 
Литература: 
1. Димитров, П. Иновации и иновационно мислене в туризма. Авангард 

Прима, София, 2012 
2. Дракър, П. Иновации и предприемачество. Класика и стил, София, 2002 
3. Желев, С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. 

Тракия-М, София, 2000 
4. Петров, М. Имидж и мит. Характеристики, типология, функциониране с 

социалния живот, Годишник на Софийския университет "Св. Климент 
Охридски", Факултет по журналистика и масова комуникация, том 12, 
София, 2006 

5. Прайд, У., Феръл, О. Маркетинг; концепции и стратегии. ФорКом, 
София, 1994 

6. Райков, З. Корпоративен имидж. Дармон, София, 2001 
7. Стоицова, Т., Куманова М., Венелинова, Н. Добрият имидж - залог за 

успех. Институт по публична администрация и европейска интеграция, 
2002  



ХХVII INTERNAT IO NAL CONFERE NCE FOR YOUNG SCIENTIST S ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevg rad,  Bulgaria 

 

207 

ФЕМИНИЗЪМ В КИТАЙ 
 

Светлин Митрев Одаджиев 
докторант по Социална философия към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

учител по философски цикъл в ПГ „Акад. Петко Стайнов“ – Казанлък 
 

FEMINISM IN CHINA 
 

Svetlin Mitrev Odadjiev 
PhD student in Social Philosophy at SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad 

philosophy teacher in Akad. Petko Stainov Hight School – Kazanlak 
e-mail: svetlin_21@mail.bg 

 
Summary 
Feminism includes political, social, and others. movements that fight for and 

focus on women's freedom and equality, women's view of the world, and the overall 
situation of women in society. Female movements in China are experiencing a 
number of peaks and falls, probably as anywhere in the world, but here is a very 
important factor, and that is the central authority. Until the commencement of 
Communist rule in 1949, Confucianism deeply penetrated and guided the patriarchal 
Chinese society, indicating the man's role as a contributor to food, and the woman as 
a housewife and a mother with a main purpose of reproduction; imposed a 
conservative view of sexual behavior. Undisputed engineers in the process of 
identifying and developing feminist ideas have writers. While writing as women, 
women and women, women's thinking of post-moms women is progressive and 
enlightening women in other nations. These writers admit that they are women and 
that the woman is the half of humanity. 

Keywords: feminism, All women in China Federation, Communism, housewife, 
women literature, Confucianism, state feminism, women liberation, Culture revolution, 
Mao and post-Mao era. 

 
 
Феминизмът включва политически, социални и др. движения, които се 

борят за и акцентират върху свободата и равноправието на жените, женската 
гледна точка за света и положението като цяло на жените в обществото. 
Повечето феминистки са загрижени най-вече за социалното, политическо и 
икономическо неравенство между мъжете и жените. Феминизмът се 
концентрира върху идеята, че полът не трябва да бъде определящ фактор за 
конструиране на социалната идентичност на личността или да бъде основание 
за различни социално-политически или икономически права. 

За мнозина съпричастни с идеите на феминизма е естествено да 
получават своето разбиране за тази идеология от проявите й най-вече в 
Европа и САЩ, което разбира се не е изненадващо, имайки предвид, че и 
самото понятие се появява за първи път в Европа и от друга страна цялата 
посока и до известна степен концепция е на развитие е в контекста на 
Западната култура на индивидуализма. Това до известна степен може да ни 
наведе на мисълта, че идеологията за женското равноправие би трябвало да се 
ограничава до европейския и американски план. Обръщайки поглед на Изток и 
по специално към Китай изниква въпроса дали в тази дълго време затворена 
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към света страна може да открием почва за развитие на феминистката идея и 
дали тя има същия характер в своето развитие както на Запад. Глобализацията 
и почти неограничения достъп до информация дават едно донякъде измамно 
усещане за запознатост със събитията по света и едва ли не тяхната 
синхронност.  

Женските движения в Китай преживяват редица върхове и спадове, 
вероятно както навсякъде по света, но тук има един много важен фактор и това 
е централната власт. Макар след 1978 г. и инициираната политика на отворени 
врати теоретично да се наблюдава известна промяна, то на практика 
движещите сили на феминистката идеология, а именно жените интелектуалци 
и писатели, продължават да се съобразяват с главната идеология на 
управлението. 

До началото на комунистическото управление през 1949 г., 
Конфуцианството дълбоко проникнало и направлявали патриархалното 
китайско общество, указвайки ролята на мъжа като осигурител на прехраната, а 
на жената като домакиня и майка с главна цел възпроизводство; налагало 
консервативно гледище относно сексуалното поведение. Тази традиционна 
социална структура претърпяла драматична трансформация под 
комунистическото управление. Жените получили равни с мъжете права, някои 
закони си променили или се създали нови, които да подсигурят правото на 
обща собственост в брака и правото на развод. Остарелите практики на 
конкубинството, придворните дами, детските бракове и връзването на ходилата 
били премахнати, също така на жените бил даден достъп до образование. 
Въпреки, че е има резон в твърдението, че сексуалността е бела контролирана 
от държавата, то безспорен е фактът, че положението на жените и техния 
живот значително се подобрил. 

Подновяването на гражданската война през 1946 г. обаче се превръща в 
пречка пред транснационалните действия на китайските феминистки. С нейния 
край през 1949 г. и създаването на КНР се установява еднопартиен 
комунистически режим, който след кратък период на либерално отношение към 
местните феминистки организации (разглеждан като своеобразен „златен век“ 
за женското движение), рязко отрязва пътя им към транснационален активизъм 
и ги поставя в много тесни рамки на работа. През април същата година е 
учредена Федерация на всички жени в Китай, специално държавно звено, 
предназначено да представлява събирателно интересите на жените в рамките 
на новата държава. По модел на еднопартийния режим, тази федерация се 
превръща в единствената женска организация, просперирала през 40-те год. 
Така, през 1957 г. се поставя началото на т. нар. държавен феминизъм, който 
работи стриктно в рамките на партийните интереси, подчертавайки 
предимството на класовата борба за полово равноправие и акцентирайки върху 
разграничаването си от буржоазния Западен феминизъм. (Edwrds 2010; 55) 

Въпреки че словосъчетанието „държавен феминизъм” да е със 
сравнително кратка история, то е придобило различни значения в 
традиционната си употреба. Развива се от раната си употреба, отнасяща се до 
феминизма в контекста на бюрократичната или политическа система в 
Скандинавия, където жени в позиция на власт насърчавали половото 
равенство, държавния феминизъм бива концептуализиран от учените във 
връзка с изследването на институализирането на феминизма и неговите идеи 



ХХVII INTERNAT IO NAL CONFERE NCE FOR YOUNG SCIENTIST S ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevg rad,  Bulgaria 

 

209 

като цяло в държавните агенции и администрация. Същият термин бива 
възприет и в научните дискусии относно Китайската държавна политика 
относно половото равенство, но с типичното за Китай изменение. Отнесено до 
китайската традиция и реалност то често показва парадоксална картина на 
силно патриархалната държавна намеса в освобождението на жената, макар и 
с известна колебливост и непоследователност.(Zheng 2005; 519) Китайският 
феминизъм, обвързан с държавните интереси се случва в един уникален 
политически контекст. През ранните 50 год на ХХв наследството на ранния 
феминизъм, съчетан с теорията на Енгелс за женското освобождаване дало 
преимущество на комунистическите жени да маневрират за полово равенство. 
В контраст със Запада, където появата на държавния феминизъм е в контекст 
на автономни социални феминистки движения (Zheng 2005; 543). 

Женската организация Федерацията на всички жени в Китай (ФВЖК), често 
се появяват на сцената във връзка с обсъждането на Китайския държавен 
феминизъм или официалния феминизъм. Въпреки това тя често се възприема 
по-скоро като орган на държавната партия, която е предприела поредния 
проект за превръщането на жените в статистика. Приемайки се за кохерентна 
част от държавния апарат женските организации често губят от своето полово 
разграничение. Общоприето обяснение за напредакът на жените в социално 
отношение е свързан с постигнатото за жените по времето на Мао, което е 
резултат от взетите държавни мерки или китайски вариант на „държавен 
феминизъм”. (Zheng 2005; 520-521). Исторически погледнато, понятията за 
женственост са били вкоренени в култа към женственост и женска добродетел. 
За да изпълняват женската добродетелност, жените биват обезкуражени от 
култивистичната система и биват дефинирани като естествени придатъци на 
мъжете. Те са засегнати от вътрешната домашна сфера, докато мъжете заемат 
публичната сфера и упражнява патриалхалната си власт над жените. В 
социалистическия период (1949-78) ролите на половете се оформят от 
политическите цели на социалистическото развитие и укрепване на плодовете 
на революцията. Към тези политически цели са идентичността на пола и новата 
идеология на пола, които пренебрегват физическите различия между мъжете и 
жените, както и женските специфични характеристики и нужди, е въведена в 
ежедневния живот на жените. Политически лозунги като "мъжете и жените са 
едни и същи" подтикват жени да преминат в традиционно мъжката сфера на 
работа и мобилизират жените да работят като мъже за социалистическото 
развитие. (Song 2010; 111) 

Въпреки това, през 50-те години на миналия век, когато има излишък от 
работници, китайското правителство организира кампании които насърчава 
жените да останат у дома като социалистически домакини, да служат на 
работещите си съпрузи. По време на Културната Революция, когато има 
недостиг на работна ръка, жените са призовани отново да се върнат в селското 
стопанство, търговията и индустрията под социалистическия лозунг "Жените 
поддържат половината от Поднебестната. През този социалистически период 
социалното участие на жените и огромният икономически принос има 
относително слабо въздействие върху половото равенство в семейството. 
Всъщност, започвайки през 1949 г., доминиращите социалистически дискурси 
предполагат, че жената трябва едновременно да служи на съпруга и децата си 
и да работи за държавата. С други думи, като жена работничка основната роля 
на жената все още се смята и за добра съпруга, чиято основна отговорност е да 
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подкрепя съпруга си. В резултат на това жените са двойно обременени от 
своите роли като социалистически работници, съпруги и майки. Въпреки че 
идеологията на пола е мотивирана от различни политически структури в този 
период. 

На работното място китайските жени страдат от високата безработица, 
чести случаи на сексуална дискриминация и сегрегация, както и по-малка 
трудова мобилност. В семейството, патриархалното потисничество от съпрузи 
продължава и се засилва от глобални икономически промени. Например, 
националната политика Жените Обратно към дома, апелира жените да 
напуснат работа като биват смятани за по-малко продуктивни поради техните 
семейни отговорности Под влияние на тази политика жените работници са 
убедени да дават своите работни места на мъжете и да се "върнат у дома"  и 
отделят своето време на отговорността на домакинството и семейството, без 
значение дали те са готови да се откажат от работата си и да останат у дома 
си. (Song 2010; 112) 

Макар че политическият живот задава жестока реалност и за двата пола, 
Жените в постмаоизки Китай са подложени на "двойна заплаха" от политическо 
потисничество и дискриминация по полов признак. Както документират много 
учени Женският живот на пост - Мао е тестван от странната реторика на Мао, 
която десексуализира жените, за да бъдат те освободени. Официално, в 
конституцията са записани равни права, за да се гарантира равнопоставеност 
на образование и равно заплащане на труда. На жените им е казано, че са 
същите като мъжете и биха могли да направят каквото могат да правят и 
мъжете. От всички жени се изисква да се присъединят към работната сила по 
примера на железните момичета. По време на Културната революция жената 
трябва да премахне признаците на женственост, за да изглежда, да действа и 
да работи като мъж. Женски специфични облекла - поли, рокли, високи токчета, 
чанти, грим - са забранени като символи на буржоазията. Известен риск за 
живота на жената е дори поддържането на дълга коса. Всички жени, стари и 
млади, се обличат като мъже в маслинено-зелени военни униформи и платнени 
обувки. Китайските жени са имали живот, за който се предполага, че нямат 
сексуална идентичност за повече от четири десетилетия. (Wu 2010; 409) 

Шанхайската женска федерация (ШЖФ) била формирана с двойната 
задача да мобилизира жените да извършват планираната от партията работа и 
същевременно с това да защитава женските интереси. В първите години на 
ШЖФ, част от услугите насочени към жените са образование, професионално 
обучение, формиране на малки кооперативи, намира възможности за работа за 
бедни жени, предоставя информация за женското здраве и грижи за децата, 
разпространява новия брачен закон и предлага медиация при семейни 
конфликти, застрашаващи женските интереси. (Zheng 2005; 533). В много от 
разговорите проведени от служители на ШЖФ, те полагат сериозни усилия в 
обяснението за необходимостта от наличието на женски организации на местно 
ниво. Основната причина била по-късно станалата известна в КНР история, че 
жените били най-подтиснатите група във феодалното общество и че макар 
животът им драстично да се е променил с установяването на новото общество, 
то феодалните разбирания остават, а женските организации за нужни, за да 
образоват жените да се борят с феодалното мислене и за защитават своите 
права. 
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Движението на Мао наистина е освободило китайските жени в смисъл, че 
са спечелили силно спокойствие в техния интелект, професионално развитие, 
академични постижения, и лидерство. Това е особено вярно от 1977 г., 
годината, следваща смъртта на Мао, когато университетите възстановяват 
признанията, базирани на резултатите от испитите, а не на семейния произход 
на отделните хора. Излезлите от колежа образовани жени са не само 
интелектуално способни като мъжете, но и в много отношения по-умни и по-
компетентни, защото са в състояние да жонглират работа на пълен работен 
ден и пълно натоварване от домакинската работа. За разлика от стереотипната 
американка, китайката никога не са се чувствали по-малко способни от мъжете 
да се справят с предизвикателствата в математиката и науката. Жени лекарите 
и учени са често срещани. Политиката за едно дете им позволява да прекратят 
възпроизвеждането и да се съсредоточат върху кариерата си след 
възпроизвеждането. Не само градските жени са освободени от назадничевото 
мислене, но много образовани градски мъже са силно вярващи в равенството 
между половете и равно заплащане. Много мъже професионалисти споделят 
домакинската работа и уважават своите съпруги, предлагат решения на 
семейни проблеми, помагат за образованието на децата. (Wu 2010; 410) След 
културната революция жените осъзнават, че маоисткото освобождение поставя 
тяхното поколение в неблагоприятно положение, поради загуба на женско 
достойнство и сексуална идентичност. Това пробуждане ражда постмаистката 
женска литература, в която женските герои взаимодействат с реалния живот в 
свой собствен глас. Тези литературни произведения се съсредоточават върху 
правото да се радват на романтична любов и правата на жените, които Мао 
отрича на жените. Изразено в писането е силното желание да възвърне 
женствеността като човешко достойнство, толкова обезценявано и загубено по 
време на Културната революция.  

Макар и да не са монолитна и хегемонична група, писателите жени 
споделят същото преживяване по време на и след Мао - опит, който едва ли е 
идентичен с този на жените от други поколения, нации или етноси. Те са 
развили един вид феминистко мислене, което се различава от това на техните 
бели, колеги от средната класа. Феминизмът е преведен в началото на 
двадесети век като nüquan zhuyi (женска сила / права), след което се променя 
nüxing zhuyi (женски пол) през 80-те години. Първият термин напомня на 
постмаоистките жени за избирателната реторика в Китай в началото на ХХ век 
и по-рано в Западна Европа. Феминизъм, който ги кара да се смятат за 
несъвместими в реалността по времето на Мао, който предоставя на 
китайските жени равни права…..От друга страна, постмаостките жените 
писатели чувстват, не без ограничение, че nüquanzhuyi или западния 
феминизъм, в насърчаването на равенството между половете, е реторика 
подобна на тази на освобождението на маоистите, което отрича женствеността 
и женското достойнство. Терминът nüxingzhuyi обаче подчертава разликата 
между половете и китайски жени писатели смятат, че чрез наблягане върху 
женствеността, този термин сваля от жените интелектуалността и 
способностите. (Wu 2010; 407) 

Според конфуцианството жените се възприемат като по-слабият пол, 
заслужаващи специална защита и се разглеждат преди всичко като членове на 
семейството и на обществото, а не като автономни и независими. 
Традиционната визия за жените, която развива колективистка идентичност с 
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акцент върху необходимостта от хармоничен социален ред, който изисква 
жените да спазват задълженията си по отношение на мъжете и на държавата. 
Колективистичната традиция е подсилена от китайския марксизъм, който 
подчинява личните интереси на жените към политическите цели на партията. В 
пост-маоистката епоха, колективните роли на жените в грижата са отново 
подчертани, за да възстановят на мъжете тяхната "естествена" семейна власт, 
която дава път към социалистическите политики и проекти. През 80-те години 
женствеността отново е въведена в националния дискурс, в който качества като 
разумност и срамежливост се смята за основни женски компоненти на 
женствеността, основани на предполагаеми биологични различия между 
мъжете и жените. (Song 2016; 125). Безспорен двигател в процесите по 
установяване и развитие на феминистките идеи имат писателите. В 
постмаоисткия период сред женската литература се открояват два романа 
„Шанхайско момиче“ и „Канди“, които са насочени към женската субективност и 
чувственост чрез изрични описания на сексуалността. За двете героини 
сексуалността е канал, чрез който те разбират и преживяват конфигурацията на 
напрежението срещу жените, залегнали в обществените роли. В тези романи 
Уей Хуи и Миан Миан предава, че от жените се очаква да бъдат подчинени на 
решенията на мъжете, но едновременно с това и като хора, осъзнаващи 
личните си нужди в отношенията си с мъжете, както и с тях самите.  

Освен това достъпът до западните стоки също служи като маркер на 
нарастващото класово разделение и позволява на героите в двата ромата да 
направят своята възходяща мобилност видима в социалната йерархия, която 
се появява и в системата на китайския глобален капитализъм. В представянето 
на западните стоки като основен маркер на социалния статус, Уей Хуи и Миан 
Миан конструират другост, която се показва чрез сложните материални 
притежания на техните героини и намерението им да се различават от 
традиционната китайска култура. При представянето на потреблението на 
западни продукти, както Уей Хуи, така и Миан Миан изграждат една връзка 
между съвременната жена, консумацията и новата класа. Идентичността на 
средната класа, изразена в потреблението на модернизирани, западните 
продукти отличават жените от масите на работническата класа. В двата 
романа, Уей Хуей и Миан Миан, като професионални писатели, обръщат 
внимание на проблемите на жените, които се влияят от многократните решения 
на силните на деня, които произвеждат идеологии за женствеността. При 
използването на собствените гласове на жените, писателките правят видима 
реалността, че градските образовани жени са маргинализирани от основните 
формирования на патриархалната сила и се борят с напрежението, създадено 
от нея и настоящият социален ред, доминиран от мъжете. По-важно, 
писателките конструират нова въображаема жена, която предизвиква 
традиционните разбирания за подходящи женски роли и поведения, създавайки 
ситуации, в които главните герои не жертват или намаляват своята 
индивидуалност и женственост в служба на своето семейство и нацията. 
Изгражданите нови образи на жени им позволява да претендират за знания, за 
градски образовани жени, които преди не са били изобразени в китайската 
литература и обсъждани в общественото пространство. Средата на 
писателите, обаче, ограничава предизвикателствата, които са готови да 
поемат, за да се противопоставят на силата на патриархата и капитализма на 
местно ниво и в световен мащаб, тъй като тези сили поддържат класа, престиж 
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и привилегия. (Song 2016; 132) 

Макар да пишат като жени, от жени и за жени, женското мислене на 
постмаоистките жените е прогресивно и просвещаващо жените в други нации. 
Тези писатели признават, че са жени, и че жената е половината на 
човечеството. Следователно жените са борци и преди всичко човешки 
същества и те имат право на всички човешки права, които мъжете притежават. 
Тази феминистка гледна точка също признава, че една държавна машина може 
да лиши както мъжете, така и жените от човешки права, както е илюстрирано в 
маоисткия Китай и в черното робство и сегрегация в Обединеното кралствои 
САЩ. В такова общество жените издържат двойна заплаха, което изисква 
човешки права, а не сексуални права. Както казва Морисън, жените виждат 
"нещо реално: жени говорейки за правата на човека, а не за сексуалните права 
(Wu 2010; 413). Обаче други феминистки критици, включително и тези от 
китайски произход, които са получили академично обучени на Запад, виждат в 
„Шанхайско момиче“ литература, която показва автора като художник на 
красотата с нейния принос към интелектуалната и културната трансформация 
на женското писане, чрез своята лична чувствителност към градската 
обществена сфера докато те също изследват вътрешно женско пространство  

Развитието на феминизма в Китай протича винаги един контекст на 
съобразяване с традицията и културния климат, обусловен от редица фактори, 
които неминуемо предават уникална окраска на женските движения в страната. 
Това е и причината, поради която китайките са изправени пред двойно 
предизвикателство от една страна да се борят за своите човешки права, но 
едновременно с това и да се поддържат и култивират духа на хилядолетната си 
култура и ценности в себе си. 
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ТРАСЕТА ЗА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ 
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Резюме: Въжените линии могат да се разглеждат като средство за 
извоз на дървесина при много стръмни и тежки терени, където няма 
тракторни пътища. В работата се предлага методика за разработване и 
обосноваване на елементите на трасета за въжени линии. Използван е 
чуждестранния опит, както и опита на наши специалисти. 
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Abstract: Funiculars can be considered as a means of transporting wood on 

very steep and heavy terrains where no tractor roads are available. The article 
proposes a methodology for developing and motivating the elements of funicular 
tracks. Foreign experience, as well as the experience of our specialists, has been 
used. 

Key words: track, funicular, method, calculation 
 
 

Въжените линии могат да се разглеждат като средства за извоз на 
дървесина при много стръмни и тежки терени, където няма тракторни пътища. 
Техническият прогрес при мобилните въжени линии за извоз на къси и средни 
разстояния предлага нови възможности в планински райони, там където 
работата в горите е най-трудна [1-5]. В настоящата разработка ще разгледаме 
само някои отделни аспекти: 

1. Работно разстояние при извоза с въжени линии: 
Класическите въжени системи със стационарна лебедка са незаменими 

при тежки планински условия. В идеалния случай горската пътна мрежа е  
изградена по такъв начин, че са достатъчни работни дължини на въжените 
линии от 400-500 m. Това означава гъстота на пътната мрежа около 20 м/ха, 
която днес е реалност в някои планински местности в Западните Родопи. 
 

2. Посока на извоза: 
Извозът нагоре с въжена линия е технически по-прост, отколкото извозът 

надолу. Това обстоятелство трябва да се отчита и при проектирането на горски 
пътища. 
 

3. Построяване на междинни опори по трасето: 
Производителността на труда при извоза и разходите зависят от броя на 

междинните опори по трасето. В идеалния случай е достатъчна мачтата на 
мобилната машина и крайната мачта (фиг. 1), но често се налага да се ползват 
повече междинни опори (фиг. 2). 
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4. Ползване: 
При извоз нагоре са възможни селективни отгледни сечи в младите 

насаждения.  
В случая трябва да се спазва строг ред на сечта и посока на поваляне по 

линия на въжето. В зрелите дървостои са възможни котловинни и постепенни 
сечи. Най-лесни са сечите на тесни ивици, когато линията е разположена 
вертикално надолу по склона. 
 

5. Техника на извоза: 
При извоз нагоре е възможна техниката на дълги окастрени стебла и 

дървета с корони. Като идеален вариант се очертава извозът на дървета с 
корони и обработката с процесор на горски път или на машинна площадка. 
 

6. Разстояние между две въжени линии: 
В младите дървостои са възможни разстояния на странично изтегляне 

15 m спрямо линията, а в дозряващите дървостои 30 m [6;7]. Това налага 
разстояние между две въжени линии 30 m и съответно 60 m (фиг. 3). 

 

 
Трасе в общинска гора Оберрид – Цастлер 
дължина по хоризонталата   225 m 
денивелация     164 m 
дължина на носещото въже по склона 280 m 
среден наклон на терена      73 % 

 
Трасе в градската гора на гр. Тоднау 
дължина по хоризонталата   233 m 
денивелация     140 m 
дължина на носещото въже по склона 270 m 
среден наклон на терена      60 % 

Фиг. 1: Типичен профил на 
въжени линии в Шварцвалд 

с мобилна въжена линия 
Gosser, мащаб 1:2000 без 

междинни подпори 

Фиг. 2: Типичен профил на 
въжени линии в Шварцвалд 

с мобилна въжена линия 
Gosser, мащаб 1:2000 с 

междинни подпори 
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Фиг. 3: Въжени линии а) дребна дървесина, б) едра дървесина 
 

Заключение: 
В резултат на проучения чужд и наш опит са предложени елементи на 

методика за трасиране на въжени лини в горските масиви. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩАТА ПЪТНА СХЕМА 
 

Светозар Маджов 
Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
Резюме: Пътното проектиране има за цел да изработи 

документацията на избрания вариант до строителна готовност по всички 
детайли – технически и икономически. 

В доклада са обосновани основните характеристики на пътната мрежа, 
които се използват в математическите изрази за изчисление и са 
предложени и конкретни математически изрази за обосноваване на 
елементите на пътната мрежа в горски райони. 

Ключови думи: горски пътища; проектиране; математически изрази; 
елементи на пътната мрежа; горски участъци 

 

THE DEVELOPMENT OF AN OVERALL ROAD SCHEME 
 

Svetozar Madzhov 
Forestry Institute - Sofia, Bulgarian Academy of Sciences 

 

Abstract: Road design is aimed at drawing up of the documentation of the 
selected version of the construction readiness of all details - technically and 
economically. 

The report outlines the main characteristics of the road network used in the 
mathematical expressions for calculation and proposes specific mathematical 
expressions to justify the elements of the road network in forest areas. 

Key words: forest roads; design; mathematical expressions; road network 
elements; forest departments 

 
 
Строителството може да се раздели на следните отделни дейности: 
1. Проектиране на усвояването за цялата местност. 
2. Проектиране на отделен път. 
3. Строителство. 
4. Ремонт и поддръжка на пътищата. 
Обикновено проектирането на цялостната горско – пътна мрежа и 

проектирането на единичните горски пътища са свързани. Проектирането на 
горско – пътната мрежа е свързано с проектиране на оптималната гъстота и 
посока на горските пътища и с оценката на различни варианти за изграждане на 
мрежата [1-6]. 

Пътното проектиране има за цел да изработи цялата проектна 
документация на избрания вариант до работен проект с всички необходими 
детайли – включително количествени сметки. 

Усвояването на даден терен с пътища може да изпълнява заложените си 
функции, само ако пътищата са свързани с обектите на месната 
инфраструктура. Като външно усвояване се приемат всички пътни дадености 
извън гората, а горските пътища образуват вътрешното усвояване на горските 
масиви. Горският проектант може да бъде принуден да се погрижи първо за 
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външното усвояване. 
Първоначално преди проектирането на отделните пътища трябва да се 

дискутират числените стойности за усвояването на една територия. 
 
1. Числени стойности при усвояването 
1.1. Характеристика на пътната мрежа 
При характеризирането на пътната мрежа на едно стопанство или на една 

горска местност са необходими ясни и еднозначни изходни данни. Тези данни 
са следните: гъстота на пътната мрежа; средно разстояние между пътищата; 
процент на усвояване; средно извозно разстояние. 

Плътността на пътната мрежа (WD) се измерва в m / ha горска площ. 
Kато горска площ в Германия се приема дървопроизводителната площ [1]. 
Плътността е най-често споменаваната мярка и най-лесно се извежда. 

Недостатък при нея се явява невъзможността да се прави извод за качеството 
на усвояването. Поради различното разположение на пътищата едни площи 
могат да са неусвоени, а при други да има прекомерно наличие на пътища. При 
цели области според Kennel (1961) се получава изравнителен ефект, така че за 
едно голямо горско стопанство или горска дирекция гъстотата на пътната мрежа 
има достатъчно репрезентативна стойност.  

Средното разстояние (WA) между два пътя в m 

Процентът на усвояване (Е) е отношението на усвоената с пътища 
площ спрямо общата площ на стопанството (фиг. 1) 

 

 
За усвоена се приема площта, намираща се в пределите на 

разположената по протежение на пътя т.н. усвоена лента. При процент на 
усвояване според Backmund (1966) ширината на усвоената лента е равна на 
средното разстояние между два пътя, тоест от двете страни на един път 
контурът на лентата ще е отдалечен на разстояние WA/2 от пътя. 

Според Sachs (1968) ширината на усвоената лента от двете страни на пътя 
трябва да зависи от обсега на извозните средства. Според управлението на 
горите в Хесен за усвоени площи (1978 г.) се приемат: 

� При наклон на терена по-малък от 25 %: намиращите се съответно от 

Трасе Разработване на пътна мрежа 

Фиг. 1 Определяне на 
процента на усвояване 
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горната и долната страна на камионен път, на разстояние по-малко от 300 m до 
пътя. 

� При стръмни терени: намиращите се съответно от долната и горната 
страна на камионен път, на разстояние по-малко от 125 m до пътя. 

Когато се използва отношението Е трябва да е ясно за какъв процент на 
усвояване става дума. 

Средното извозно разстояние RE според Segebaden (1964) може да се 
дефинира по различен начин: 

Теоретичното средно извозно разстояние в един идеално усвоен модел 
(REo) e aритметичната средна стойност от най-късите разстояния до най-
близкия път на едно безкрайно множество от равномерно разпределени точки, 
всяка от които представлява една безкрайно малка площ. Идеално усвоеният 
модел представлява една квадратна или правоъгълна площ от хоризонтална 
или наклонена равнина с паралелни и разположени на еднакво разстояние 
помежду си камионни пътища (фиг. 2). 

Най-късото средно извозно разстояние при една реална пътна мрежа 
(REm) е аритметичната средна стойност на най-късите праволинейни 
разстояния, перпендикулярно към най-близкия път на едно безкрайно или 
достатъчно голямо множество от точки, разпределени равномерно по горския 
терен, всяка от които представлява една безкрайно малка или много малка 
площ. 

Истинското извозно разстояние при една реална пътна мрежа (REt) e 
аритметичната средна стойност от истинските изминати при извоза разстояния 
до камионния път или до мястото за временен склад и обработка от едно 
безкрайно или достатъчно голямо множество от точки, всяка от които 
представлява безкрайно малка или достатъчно малка площ. 

При средното извозно разстояние се подразбира хоризонталната 
проекция, ако изрично не се споменава друго. 

Между числените стойности съществуват следните зависимости: 

WA = 10 000 (m)    (1) 
            WD 
 
WD = 10 000 (m/ha)   (2) 
             WA 
 
При идеалния модел (фиг. 2): 
 
REo = WA = 2500 (m),   (3) 
             4       WD 
 
когато се извозва от двете страни на пътя 
(равен терен или умерен наклон) и 

 
REo = WA = 5000 (m),   (4) 

    2       WD 
 

когато се извозва само от едната страна на 
пътя (стръмен терен). 

 
 Фиг. 2 Идеален модел на усвояване 
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При идеалния модел на усвояване REo = REm и процентът на усвояване Е 
(по Backmund) e равен на 100 %. 

При реалните пътни мрежи REme винаги по-голямо от REo, изчислено от 
(3) и (4), а REte по-голямо от REm. 

За да се изрази тази зависимост е въведен т.н. мрежов коректурен фактор 
Кn (n от Netz = мрежа) или V-corr по v. Segebaden (1964). 

Зависимостта между REm и REt се представя с помощта на т.н. коректурен 
фактор на извозното разстояние Кr или T-corr по v. Segebaden (1964). 

Кn изразява разликата при най-късото средно извозно разстояние, 
породена от отклонението на реалната пътна мрежа от идеалния модел, а Kr 
разликата, породена от отклонението на истинския път за извоз от най-късото 
средно извозно разстояние. 

Следователно: 

REm = Kn . REo (m)     (5) 

= Kn . 2500 (m)     (6) 
WD 

или =   Кn . WA (m)     (7) 
4 

При извоз от двете страни на пътя и 

REm = Kn . 5000 (m)     (8) 
WD 

= Kn . WA (m)      (9) 
2 

при извоз само от едната страна. 

За REt : 

REt = Kr . REm (m)     (10) 

REt = Kr . Kn . REo (m)    (11) 

= Kr . Kn . 2500 (m)     (12) 
WD 

= Kr . Kn . WA (m)     (13) 
4 

Факторът Кr се отнася само за извоз от едната страна на пътя и 
следователно (12) и (13) не е нужно да се изразяват за двустранен извоз.  

Коректурните фактори на пътната мрежа Kn и на истинското извозно 
разстояние Kr могат да се обединят в един общ коректурен фактор Кg (g от 
Gesammt = общ) и тогава (10) ще се представи по следния начин: 
 

REt = Kg . 2500 (m)     (14) 
WD 

или REt = Kg . WA     (15) 
   4 

Общият коректурен фактор съответства на Коефициента на усвояване по 
Lützmann (1968). Процентът на усвояване Е (по Backmund) в реалните пътни 
мрежи винаги е по-малък от 100. Той е мярка за отклонението на реалната 
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пътна мрежа от идеалния модел и указва качеството на усвояване. Backmund 
препоръчва да се образува индекс от гъстотата на пътната мрежа WD и 
процента на усвояване Е (например WD = 45 m /ha. И E = 77 % като нарича този 
индекс Число на усвояването, в случая 45/77) 

Може да се докаже, че при Е според Backmund: 

Kn = 100      (16) 
E 

и в предишните уравнения Кn може да се замени с Е.  
При прости топографски условия и близко до идеалния модел 

разположение на пътищата средното разстояние между два пътя е по-логична 
величина от гъстотата на пътната мрежа. В тези случай на проектанта се задава 
едно средно отстояние между пътищата, което много добре ще характеризира 
извозната ситуация. 

В сложен планински терен, напротив, изчисленото според (1) средно 
разстояние между пътищата няма да има представителна стойност. За средното 
извозно разстояние ще бъде валидно действителното разстояние между 
пътищата (WAw): 
 

WAw = WA . 100 (m)     (17) 
       E 

= Kn.WA (m)      18) 
За да се изведат числените стойности и коректурните фактори трябва да 

се подходи по следния начин: 
� Гъстотата (плътността) на пътната мрежа се изчислява от общата 

дължина на пътищата в m и площта на горския имот (Горско стопанство) в ha. 
� Средното разстояние между два пътя в една реална пътна мрежа се 

определя по формула (1) при известна вече плътност [7]. 
� За определяне на REm и REt се използва метода на точковия растер по 

v. Segebaden (фиг. 3). Точките са обозначени от пресечените линии на 
наложения върху картата растер (мрежа). За всяка от точките се определя най-
късото разстояние (REm) и истинското разстояние (REt) до камионен път с 
помощта на пергел. Определят се средните аритметични стойности за REm и 
REt. Броят на точките или едрината на растера зависи от желаната точност. 
Общият извозен път може да се раздели на видове извоз – например: Извоз с 
лебедка до тракторен път, извоз с трактор по тракторен път и извоз с трактор по 
камионен път до временен склад или извоз с въжена линия и странично 
изтегляне с трактор до временен 
склад. По този начин може да се 
получат и отделни изчислителни 
схеми. Когато са достатъчни 
закръглени стойности, тогава REt 
се получава от плътността на 
пътната мрежа и приблизителна 
стойност за Кg.  
 

 
Фиг. 3 Определяне на REm и REt 
по метода на точковия растер 
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� Коректурните фактори се определят косвено като предварително се 
определят REm иREt. Kn се получава от формули (6) и (8) при известна WD. Kr 
може да се определи от (10) при известни REm и REt. Кg се получава по 
формула (14) от WD. 

� Процентът на усвояване E по Backmund се получава от Кn. Той може да 
получи и директно от картата, като се начертаят усвоените ленти и се определи 
площта на усвоения терен. Този метод е по-трудоемък от изчислителния път, но 
онагледява по-добре качеството на усвояването.  

С изследване на коректурните фактори са се занимавали предимно v. 
Segebaden (1964, 1969), Backmund (1966) и Abegg (1978).  

VonSegebaden изчислява в Швеция за добре усвоените райони Кn между 
1,24 и 1,35, а за обширни райони с неравномерно наличие на пътища стойности 
между 1,4 и 2. За Кr той изчислява стойности между 1,2 – 1,5. Общият 
коректорен фактор Кg определя средно като 1,75, като за неравномерно 
усвоените райони стойността достига 2,3.  

Backmund изследва в Южна Германия голям брой стопанства, определя 
плътността на пътната мрежа и процентът на усвояване, а от него определя Kn. 
За Е той намира стойности за Е = 50 … 80 % и от Кn = 100 / E съставя следната 
таблица за качеството на пътната мрежа: 

 
Е % Съответна стойност за Кn Качество / усвояване 
< 65 > 1,54 неизгодно 

65 – 70 1,54 – 1,43 умерено изгодно 
70 – 75 1,43 – 1,33 изгодно 
75 – 80 1,33 – 1,25 много изгодно 

> 80 < 1,25 извънредно изгодно 
 
За равни терени и хълмисти зони той намира Е = 77 % (1,3), за 

средновисоките планини71 % (1,4), а за високите планини около 66 % (1,52). За 
Кr  използва подобно на Volkert (1959) стойност √2 = 1,41. 

Според изследвания на Abegg в швейцарските гори под алпийската зона 
се получават стойности за Кn от 1 до 1,53 или средно 1,25, а за Алпите между 
1,15 и 1,65. За Кr той определя средна стойност 1,8.  

Според Samset в норвежките гори факторът Кg се е променял както 
следва: 

Измерване WDm / ha Kg 
1954 – 65 5,97 2,96 
1964 – 67 7,18 2,96 
1970 – 73 8,87 3,30 

 
FAO (1974 а, b) препоръчва да се работи със следните стойности за Кg: 
� Равнини и хълмисти зони 1,6 – 2 
� Средновисоки планини  2 – 2,8 
� Стръмни планини  2,8 – 3,6 
� Много стръмни планини > 3,6 

Досегашните изследвания позволяват да се направят следните изводи за 
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Гъстота на пътнатамрежа 
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Общия коректурен фактор Кg: 

� Кg се увеличава прогресивно с нарастване трудностите на терена 
(стръмнини, пресечен терен др.) 

� Кg леко се увеличава с нарастване на гъстотата (плътността на пътната 
мрежа). 

� Кg нараства с увеличаване площта на участъка (местността), съответно 
с увеличаване на отношението: периметър на участъка – брой на възможните 
включвания към външната пътна мрежа. 

� Кg се увеличава с нарастване неудобството на местността (дълъг 
лентовиден участък вместо кръгъл или четириъгълен). 

 
 

Ret=Kg.2500 
                  WD 

за различни стойности на Kg.  
Зависимостта на фактора Kg от 

гъстотата на пътната мрежа, от 
общата площ и от формата на 
участъка в случая не се взема под 
внимание. Кривите показват ясно, че 
при нарастване гъстотата на пътната 
мрежа истинското средно извозно 
рaзстояние не намалява 
пропорционално, а регресивно. В 
случая е валиден Законът за 
намаляването на относителните 
приходи с увеличаване на 
инвестициите. 
 
 

 
 

Вижда се, че при WD между 30 и 40 m/ha, REt намалява незначително. 
Графиките показват също, че при тежък терен (високи стойности на Кg) при 
еднаква гъстота на пътната мрежа спрямо умерено пресечен терен, средното 
извозно разстояние ще е по-голямо. 
 

Основни изводи: 
1. Обосновани са основните характеристики на пътната мрежа, които са 

залагат в основата на математическите изрази за изчисление. 
2. Предложени са математически изрази за обосноваване на елементите 

на пътната мрежа в горски райони. 
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Фиг. 4 Гъстота на пътната мрежа и 
реално средно извознорaзстояние

На фиг. 4 е представено отношението: 
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ОПТИМАЛНА ГЪСТОТА НА ГОРСКО – ПЪТНА МРЕЖА 
 

Светозар Маджов 
Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
Резюме: В настоящата разработка са разгледани икономическите 

ефекти от свързването на горските масиви с пътища. При разработката 
на горско пътната – мрежа трябва да се избира между два подхода: единият 
анализира финансовите последици от усвояването, а другият включва и 
неизмеримите с финансови средства резултати. В работата са обосновани 
основните фактори, които оказват влияние върху математическия модел за 
оптимизиране на гъстотата на горската пътна мрежа. Методиката е 
приложена за конкретен пример. 

Ключови думи: модел; гъстота; горско -  пътна мрежа; оптимум 
 

OPTIMAL DENSITY OF FOREST ROAD NETWORK 
 

Svetozar Madzhov 
Forestry Institute - Sofia, Bulgarian Academy of Sciences 

 
Abstract: This report analyses the financial effects of linking forest plantations 

with roads. One of the following two approaches has to be chosen in the 
development of the forest road network: the first one analyzes the financial 
consequences of the absorption and the second one includes the non-measurable 
financial results. The main factors that influence the mathematical model for 
optimization of density of the forest road network are explained in this report. The 
methodology is applied to a specific example. 

Key words: model; density; forest road network; optimum 
 
 

1. Основни положения 
Задачата по осигуряване на една горска местност с пътища може да се 

реши по различен начин. Оптималното решение е свързано с някакъв 
изчислителен период (амортизационно време) [1-4]. В рамките на този период 
се търси най-високата рентабилност, съответно най-доброто съотношение 
полза – разходи. 

Резултатите от свързването на горските насаждения с пътища се 
разглеждат в литературата [1-4] Трябва да се избира между два подхода: 
единият анализира финансовите резултати от усвояването, а другият включва и 
неизмеримите с финансови средства резултати. 

За оценка на оптималната гъстота на пътната мрежа могат да се използват 
два метода: 

� При аналитичния метод без предварителни трасирания на терена се 
използват изчислителни способи, за да се намери (теоретична) оптимална 
гъстота на пътната мрежа и оптимално разстояние между пътищата. Едва след 
това следва теренната работа с цел да се трасират един или няколко варианта 
със стойности, близки до изчислените. 

Sundberg (1953), Larson (1959) и B.C. Forest Service (Waelti 1960) показват, 
че по аналитичен път може да се избере не само оптималната гъстота на 
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пътната мрежа, но и оптималната комбинация от категории на пътищата. Така  
поставен въпроса се отнася предимно за Ситуации А и В1 и тук няма да се 
разглежда подробно. 

� При емпиричния метод, наричан още сравнение на вариантите, се 
изготвят технически проекти на няколко варианта на пътната мрежа. Тези 
варианти се сравняват помежду си и спрямо нулевия вариант (без пътища).  

Аналитичният метод може да предхожда сравнението на вариантите, за да 
се получи първоначален поглед върху ситуацията и да се определи стойност за 
оптималната гъстота. Това може да намали броя на необходимите варианти.  

При аналитичния метод (който ще се разглежда по-долу) се вземат под 
внимание само финансово измеримите ефекти и става дума само за пътища 
(обикновено камионни) [7]. При сравнението на вариантите може да се 
сравняват неизмерими във финансово отношение положителни и отрицателни 
последици и да се комбинира с други средства за извоз. Избраната по чисто 
финансови съображения оптимална гъстота на пътната мрежа (или оптимално 
разстояние между два пътя) е тази, която гарантира през амортизационния 
период най-голямата печалба или най-малката загуба за Горското стопанство 
(Аbegg, 1978). 

Аналитичният метод се прилага с предимство там, където няма теренни 
данни, липсва подкрепена с изчисления представа за оптималната пътна мрежа 
или съществуват противоположни възгледи за цялостното свързване на 
насажденията. При проектни ситуации А и В 1 и В 2 това е типичен метод. В 
Средна Европа аналитичният метод няма голямо значение, защото основната 
мрежа е изградена. В другите страни, между които и България, този метод има 
своите предимства, защото показва финансовата връзка между лесовъдството 
и извозната ситуация и тук ще му бъде отделено повече място. 

Приблизителното определяне гъстотата на пътната мрежа се базира на 
трудовете на Soom (1950), Sundberg (1953), Strelke (1957), Volkert (1957, 1959), 
Larson (1959) и Lebrun(1961). В последствие по темата работят König (1968), 
Ritter (1969), Habsburg-Lotringen (1970), Sanktjohanser (1971), Kroth (1973), FAO 
(1974 a, b), Rijksinstitut “De Dorschkamp”(1975). Аbegg(1978) допринася със 
своите трудове за доразвиване и усъвършенстване на метода. 

Аналитичният метод може да има различни разновидности, които да се 
различават в детайлите си, но главната идея е следната: Търси се тази гъстота 
на пътната мрежа и това средно разстояние между два пътя, при които има 
минимум на общите транспортни разходи. Под внимание се вземат само 
финансово измерими величини, които могат да са в зависимост от гъстотата на 
пътната мрежа и от средното разстояние между два пътя. 

Достоверността на аналитичния метод зависи от точността на входните 
данни и от това, доколко могат да се остойностят резултатите от строителството 
на пътищата като функция от пътната мрежа. Първоначално са изчислявани 
разходите за ново строителство, за поддръжка и ремонт на пътя и разходите за 
извоз. За обширни, слабо усвоени райони са важни и разходите за далечен 
транспорт до клиента. Тези изследвания могат да бъдат погледнати с 
недоверие от лесовъдите в Средна Европа, защото при тях се получават 
гъстоти на пътната мрежа, които са доста над тези, които се считат за нормални 
и вече са реализирани. 

Заслугата на Abegg (1978) се състои в това, че той представя в монетарни 
единици и други резултати от строителството и прави оптимизирането по-близко 
до реалността. Освен вече изброените ефекти той изчислява и пътя пешком на 
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работниците и служителите, транспортът от населените места към 
насажденията, поддръжката на технологичните просеки и тракторни  (извозни) 
пътища, като могат да се включат и разходите за тяхното ново построяване. Той 
предлага формули за изчисляване на загубите от намаляването на 
дървопроизводителната площ, за остойностяване на повредите по дървостоя от 
липсата на пътища, като дискутира и благоприятни  резултати, като подобрения 
за населението от туризъм и почивно дело,  подобряване на приходната 
ситуация при стопанисването на горите. При нематериалните ползи  от пътното 
строителство той стига до извода, че в условията на Швейцария, при устойчиво 
и интензивно стопанство, на терените, годни за извоз с трактор, няма доказуеми 
предимства. 

Извеждането по изчислителен път на оптималната гъстота на пътната 
мрежа е свързано с едно важно условие: приема се, че метода на извоз е 
независим от гъстотата на пътната мрежа и че и при малка и при голяма гъстота 
все още се извозва с трактор. За различни от тoзи методи за извоз трябва да се 
направят други оптимизационни изчисления (Sanktjohanser, 1971). 

При изчисляване на оптималния вариант на пътната мрежа според 
принципа на минималните транспортни разходи се появява проблема с 
началния инвестиционен капитал, който трябва да се разсрочи за един дълъг 
амортизационен (изчислителен) период, през който да се обединяват текущите 
разходи и приходи. Този проблем се решава с динамични инвестиционни 
изчисления. Те са предложени от Kroth (1973) и са известни като Ануитетен 
метод (метод с изчисления на годишна база). 

 
2. Пример 
Извеждането на оптималната гъстота на пътната мрежа се илюстрира със 

следния пример за обяснения при сравняването на вариантите. 
Обектът е гориста местност в Горна Бавария, на основна скала морени, 

площта е 178 ха, собствеността е смесена, общинска с частни парцели. 
Съществуващите пътища са примитивни извозни, без настилка и имат гъстота 
56 m/ha. 

Налице са следните данни: 
� Независимо от наличието на пътища годишно лесосечно количество от 

6 m ³/ha / год. при среден добиван обем на едно дърво 0,70 куб.м. 
За математическо третиране на променливи по обем добиви вж. Abegg 

(1978). 
� Независима от наличието на пътища интензивност на отглеждането и 

лесозащитата. 
� Счетоводен амортизационен период от 30 год. и калкулационна лихва от 

3,5 % (Директива за строеж на пътища в Баварските държавни гори от 
1982) 

Трябва да се изчислят следните разходи: 
� Разходи за ново строителство (инвестиция). 
� Разходи за ремонт и поддръжка. 
� Разходи за извоз. 
� Разходи за пристигане и заминаване на персонала (пешком).  
� Постоянната загуба на приходи поради намаляване на 

дървопроизводителната площ. 
Тези разходи трябва да се представят като DM /ha/ година като функция на 
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гъстотата на пътната мрежа. Означенията са представени на Таблица 1. 
 
Таблица 1: Понятия и означения при изчисляването на оптималната 

гъстота (плътност) на пътната мрежа 
 
n Период на счетоводна амортизация в години 
p Изчислителна лихва в проценти 
r Фактор на рентификация за преобразуване на цялата сума за нова 
инвестиция в ограничена по време “рента” (= годишно обслужване на 
капитала състоящо се от главница и лихва) с еднаква вноска всяка година (= 
Аnnuität). 
 

  
 

WD Гъстота (плътност) на пътната мрежа в m / ha 
kneu Цена на нов път DM/лин. м 
NK Обслужване на капитала за новите пътища в DM/ha / година 
ki Разходи за поддръжка и поправка на пътищата в DM/m/ година 
IK Разходи за поддръжка и поправка в DM/ha / година 
kR Зависим от разстоянието (променлив) дял на разходите за извоз в DM /m³ 
и 100 m 
RK Зависими от разстоянието разходи за извоз в DM/ha / година 
N Ползване, количество за сеч в m³/ha и година 
Т Работни часове на хектар и година. 
z Средно количество работни часове на работен ден, съответно на смяна. 
m Честота (m = 1,2 …. m) с която се изминава еднократно разстоянието от 
камионния път до работното място в насаждението (= REt) за 1 работен ден. 
v средна пешеходна скорост m/час 
F Разход на време за придвижване пеш в минути на ха и година. 
kp Цена на един работен час в DM 
ZK Разходи за пристигане и заминаване на персонала в DM / ha и година 
b редуцирана ширина на просеката за строеж на пътя в m (= реална ширина 
на просеката минус 4 m, поради това че при ширина на просеката до 4 m няма 
добивни загуби поради светлинния прираст) 
Е Доход от дървесина след изваждане на разходите в DM/m ³ 
MA  Постоянна загуба на добив от дървесина в m ³/ha и година 
EA Загуба на доход поради намалената дървопроизводителна площ от 
просеката на пътя в DM/ha и година. 

 
Разходи за ново строителство: 
kneu средно = 40 DM/m. Обслужването на капитала за инвестицията в 

зависимост от гъстотата на пътната мрежа ще бъде: 
 

NK = kneu.r.WD 

NK=40.0,0544.WD 

NK = 2,18 . WD  (DM/ha/година)     (1) 

Разходи за ремонт и поддръжка: 

ki се оценява на 0,60 DM/m и година. 
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Годишни разходи за пътната мрежа: 

IK=ki.WD IK=0,60.WD  (DM/ha/година)   (2) 

Разходи за извоз: 
За оптимизационните изчисления е интересен този дял от разходите, който 

зависи от разстоянието и е променлив (kR) [8;9]. Toй се приема приблизително 
за 2,50 DM за един куб.m и 100 m разстояние. Следователно: 
 

RK = 2,50.N.REt 
 100 

С помощта на формулата: 

REt  =  Kg  .  2500   (m),    
       WD 

величината REt се изразява чрез WD и тогава: 

RK= 2,50.N.Kg.2 500 
  100.WD 

За Kg се приема средна стойност 1.7. При ползване 6 m³/ha и година: 
 

RK  =637,50    (DM/ha и година)      (3) 
  WD 

Разходи за пристигане и заминаване на персонала: 
Когато са налице данни за човекочасовете на хектар и година (= T), 

средния брой работни часове на ден (= z), честотата (= m), с която се изминава 
еднократно (в едната посока) разстоянието от главния път до насаждението 
(= REt) за един работен ден и средната скорост на пешеходец на терена (= v), 
тогава може да се изчисли необходимото време за придвижване с пешеходна 
скорост на година и хектар: 
 

F =T. m.REt.60 
  z.v 

F =T. m.60.Kg.2500 (min/ha и година) 
  z.v.WD 

Т и m са различни за директора на ГС, за участъковия лесничей, за 
работниците ичастните горовладелци. Съставя се следната таблица: 
 

Лица Т m 
Служители часове на ха и година на работен ден 
Директор на ГС 0,1¹ 20¹ 
Участъков лесничей 1,5¹ 14¹ 
Горски работници и 
Частни горовладелци 15 8 

 

¹ Отнася се само за работа в гората 

За z се приемат 8 часа /работен ден, v = 2500 m/час. Разходът на време за 
изминаване на разстоянието пеша за трите категории работници ще бъде: 

 

F = REt (0,01 + 0,06 + 0,36) = 0,43 . REt 
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Когато Кg = 1,7: F = 1827 (min/ha и година) 
WD 

Разходите за един работен час бруто (kp) възлизат за стопанството както 
следва: за Директорa на ГС 70.- DM, за Участъков лесничей 50,-DM, за 
работниците средно 25,-DM. 

Kато претеглена средна стойност се получава около 28,-DM или 
0,47 DM/min. Toгава: 

 
ZK = 1827.0,47 (DM/ha и година )   (4) 

  WD 

Загуба на доходи от превръщането на дървопроизводителна площ в път: 
В местността от примера средната ширина на просеките за строителството 

възлиза на около 7 m. Приема се, че при ширина на просеката 4 m загубите се 
покриват от светлинния прираст. Като “загубена” ширина остават 3 m. 
Постоянната загуба в добивна маса се изчислява по следния начин: 
 

MA =WD.b.N (m³/ha и година) 
       10 000 

Монетарният еквивалент ще се получи, ако се умножи това количество с 
дохода (приход без разходите за сеч) за един куб.m (= Е). Последният възлиза 
на 80,- DM: 
 

EA=MA.80= WD.3.6.80  
   10 000 

EA = 0,14 . WD (DM / ha и година)   (5) 
 

Таблица 2: Таблица за извеждане на оптималната гъстота 
(плътност) на пътната мрежа 

 

Плътност 
(гъстота) 
камионни 
пътища 

Разходи за 
построя-

ване 
(Ануитет) 

Разходи за 
поддръжка 
и ремонт 

Разходи за 
извоз 

(променлив 
дял) 

Разходи за 
пристигане и 
заминаване 

персонал 

Загуба доход 
от намаля-
ване дърво-

произв. площ 

Общи 
транспорт-
ни разходи 

m/ha DM на хектар за година 

5 10,90 3,00 127,50 171,74 0,70 313,84 
10 21,80 6,00 63,75 85,87 1,40 178,82 
15 32,70 9,00 42,50 57,25 2,10 143,55 
20 43,60 12,00 31,88 42,94 2,80 133,22 
25 54,50 15,00 25,50 34,35 3,50 132,85 
30 65,40 18,00 21,25 28,62 4,20 137,47 
35 76,30 21,00 18,21 24,53 4,90 144,94 
40 87,20 24,00 15,94 21,47 5,60 154,21 
45 98,10 27,00 14,17 19,08 6,30 164,65 
50 109,00 30,00 12,75 17,17 7,00 175,92 
55 119,90 33,00 11,59 15,61 7,70 187,80 
60 130,80 36,00 10,63 14,31 8,40 200,14 
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От табица 2 е видна зависимостта на петте вида разходи и тяхната сума, 
т.е. търсените “Общи транспортни разходи” от гъстотата на пътната мрежа за 
плътности на мрежата между 5 и 60 линейни метри на хектар. Според данните в 
колона 7 между 20 и 25 лин.м/ха разходите ще имат своя минимум.  

На фиг. 1 са начертани графиките на единичните и на общите транспортни 
разходи. 

Нанесената крива на GTK 
показва минимална стойност 
при WD = 22 m/ha. За горската 
местност от примера това е 
оптималната стойност. 

От таблица 2 и от фиг. 1 се 
вижда, че най-голяма е 
зависимостта на Общите 
транспортни разходи от 
разходите за новопострояване, 
от разходите за извоз, от 
разходите за пристигане и 
заминаване на персонала. 
Зависимостта от разходите за 
поддръжка и ремонт е слабо 
изразена. Загубите от доход 
поради намаляването на 
дървопроизводителната площ 
са минимални. 

Кривата има една 
характерна особеност и това 
важи не само за горската 
местност от примера, но е и 
характерно за всички горски 
пътища – вляво от минимума 
кривата показва много по-
стръмно изкачване отколкото 

вдясно. Това показва, че погледнато откъм финансовите съображения, 
прекаленото усвояване е по-безпроблемно отколкото недостатъчното. 
Oптималната стойност може да се получи и по математически път, като се 
обединят уравнения от (1) до (5) и се приравни на нула първата производна на 
функцията: 
 

GTK = 2,92.WD + 1496,2 
           WD 

GTK´ = 2,92 - 1496,2 = 0 
    WD ² 

WDopt. = 22,64 (m/ha) 

В заключение: 
Въздействвието от промяната на стойностите за построяване, поддръжка и 

ремонт, разходите за извоз, счетоводно време за амортизация на инвестицията, 

Фиг. 1 Графично определяне на оптимал-
ната гъстота на горско-пътната мрежа 

Гъстота 

DM 
на ha 

за 
год. 
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заложената лихва и др. върху оптималната гъстота на пътната мрежа могат да 
се изчислят според вече показаните начини, като се променят входните 
величини. Накрая може да се направи следното твърдение – при постоянни 
други величини оптималната гъстота (плътност) на пътната мрежа ще расте с: 

� намаляване разходите за построяване на линеен метър. 
� понижаване на заложената лихва. 
� намаляване разходите за поддръжка и ремонт. 
� нарастване разходите за извоз на m³/ha. 
� нарастване на разходите за персонал на работен час. 
� нарастване на ползването (дървобива) в m³/ha. 
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ТРАКТОРНИ ПЪТИЩА 
 

Светозар Маджов 
Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
Резюме: Тракторните пътища служат за транспортиране на  

дървесина от сечището до временния склад, разположен до камионен път. В 
работата са обосновани основните елементи на тракторните пътища в 
горските масиви и е доказано, че тракторните пътища са финансови 
изгодни, имат дълготраен екологичен ефект и представляват значително 
улеснение за горските работници. 

Ключови думи: тракторни пътища; елементи на тракторните 
пътища; екологически ефект. 

 
TRACTOR ROADS 

 
Svetozar Madjov 

Forestry Institute - Sofia, Bulgarian Academy of Sciences 
 
Abstract: Tractor roads serve to transport timber from the clearing to the 

temporary warehouse located near a truck road. The article grounds the main 
elements of the tractor roads in the forest massif and proves that the tractors are 
financially beneficial, have a long-lasting ecological effect and represent a significant 
facilitation for forest workers. 

Key words: tractor roads; elements of tractor roads; ecological effect. 
 
 

Тракторните пътища (наричани още извозни или машинни) са земни 
пътища. 

Те се построяват там, където наклонът не позволява трасирането на 
технологични просеки. Извозните машини са високопроходими превозни 
средства, които транспортират дървесината от насаждението към временния 
склад, разположен до камионен път. Това разстояние, сравнено с разстоянието 
от временния склад до потребителя, е много малко. Не е разумно за извозни 
пътища да се правят големи разходи за по-бърз транспорт. 

Надлъжен профил: Идеални са наклони между 5 и 10 % (макс. 15%). 
Наклоните под 2% водят до лошо отводняване и пътя става непроходим. 
Наклони над 15 % не представляват проблем за движение на тракторите с 
товар надолу, но тогава пътя е застрашен от ерозия и свличане. Умерените 
надлъжни наклони облекчават извоза и трябва да се избягват редувания 
изкачване / спускане. На първо място стои стремежът тракторните пътища да 
следват релефа[1-6]. Проблемните места (скали, свлачища и др.) трябва да се 
заобикалят. В стръмни местности трябва да се използват равните участъци. 

� Положение на общия план: 
В планината тракторните пътища, както и камионните, са зависими от 

релефа. Могат да се очертаят две приблизителни схеми на комбинация между 
камионен път и тракторни пътища (фиг. 1): 

I. При камионни пътища с голямо изкачване (серпентини и диагонални), 
тракторните пътища са почти успоредни на хоризонталите. 
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II. Koгато надлъжният наклон при камионния път е по-слабо изразен, 
тракторните пътища са по-стръмни. 

При двете схеми се цели постигането на по-голям ъгъл между пътищата с 
цел да се намали двойното усвояване. Това налага посоките на изкачване при 
тракторния и камионния път да са обратни (по-голямо Δ р). 

 

 

При трасирането на тракторни пътища стремежът да се прокарат “по 
релефа” трябва дори да е по-ясно изразен, отколкото при камионните пътища. 
По отношение на трасето няма строги пътно-технически изисквания и напред 
излизат само екологични и лесодобивни съображения [7;8]. 

 

� Разстояние между тракторните пътища, гъстота на мрежата: 
Разстоянията между пътищата зависят от метода на извоз. В планините 

обикновено трупите се извозват с въжето на трактора нагоре, а понякога 
дребните сортименти се влачат на ръка надолу. Това налага разстояния между 
тракторните пътища 80-120 m, средно 100 m. Тогава на теория всяко дърво 
може да се извози с лебедката на трактора. На практика при сложен релеф и 
стръмнини спазването на правилна схема е невъзможно. 

Общата гъстота на усвояването (тракторни и камионни 
пътища) по тези съображения винаги ще се получи 
по-голяма от 100 m/ха (фиг. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 1 камионен път: а) по склона 
без изкачване, тракторни пътища 

с изкачване 15-20%.; б) като 
диагонален с изкачване, тракторни 

пътища с изкачване 5 – 10 % 

а) 

б) 

Дървопроизводителна площ = 77 ha 
Кaмионни пътища = 3300 m = 43 m/ha 
Tракторни пътищa = 5000 m = 65 m/ha 
       108 m/ha 
E % = 69 kn = 1,45 
E (по Backmund) = 43 / 69 

ето н
надолу. Това 
100 m. Тогава на т

тора. На практика при слож
ма е невъзможно.

тракторни и камионни
ще се получи

a
ha

/ha

камионен път 
тракторен път 
временен склад 

Фиг. 2: Пример за 
усвояване с камионни и 

тракторни пътища 
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� Напречен профил на тракторния път (фиг. 3): Тракторният път се 
построява по най-простия начин с булдозер (на стръмни терени с багер!). Не се 
прекалява с оформянето на правилен напречен профил. Ширината не бива да е 
под 3 m, за да има възможност за безпрепятствено движение на трактори. 

Земната основа трябва да е от уплътнена минерална почва, надлъжно 
изравняване на земните маси при проектирането не се прилага, защото има 
следване на релефа. 

На места без опасност от ерозия на тракторния път се придава напречен 
наклон навътре. С това се цели направляване на дъждовната вода и 
безопасност на движението. Този напречен наклон и по-високо отрязаните 
пънове възпрепятстват търкалянето на блоковете. 

За отводняване машинно се изкопават напречни канали през 20 - 40 m. 
Канавки се изкопават по изключение, обикновено преди включване в камионен път. 

Напречният наклон навътре към склона е необходим и поради очакваното 
слягане на насипа и свличането на земна маса от горния откос (фиг. 3). При 
застрашени от ерозия месторастения могат да се наложат допълнителни мерки. 
 
                           ≥  3 m   
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3: Напречен профил на тракторния (извозния) път 
 

Включване на тракторните пътища към камионен път 
Правилното оформяне на разклоненията допринася за цялостния ефект от 

пътната мрежа. Разликата в изкачването между камионния и тракторния път 
трябва да е поне 15 % за да се избегне двойното усвояване. На последните 20-
30 m от тракторния път трябва да се оформи постепенен преход (закръгление 
към обратния наклон). 

Най-удачното разположение спрямо шахтата и отводнителната тръба е 
показано на фиг. 4. 
 

 
 
 
 

Фиг. 4: Включване на тракторен път 
 
Общи бележки относно усвояването с тракторни пътища 
Както технологичните просеки на терени с умерен наклон, така и 

тракторните пътища на по-стръмни терени създават условия за интензивни 
отгледни сечи. 

Скъпите и рискови начини за извоз с ръчен труд надолу по склона 
(влачене, спускове, мазули и др.), които водят до унищожаване на почвата, 

Откос 1:1 

камионен път 

отводнителна
тръба

вр. склад за дълги 
сортименти от към 

страната на долния склон 

тракторен път 

Откос 1:1

Наклон на терена 

Откос 1:1 Стандартен (правилен) профил 
Профил при построяване с оглед 
слягане на земната маса 
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могат да се заменят с извоз посредством въжето на трактора, стига машините 
да имат достъп до насажденията. 

Предимствата на тракторните пътища не са само финансови, те имат 
дълготраен екологичен ефект и представляват ергономично улеснение за 
работниците. От друга страна лошото изпълнение при проектирането и 
строителството на тракторните пътища може да има доста негативни последици: 

� Поява на ерозия вследствие на стръмните тракторни пътища 
� Увреждане на дървостоите и ландшафта от търкалящи се камъни и 

свличане на земна маса, предимно при наклони над 50 %. 
� Схематично насичане на склоновете и поява на грозни картини, 

обикновено при стръмни местности. 
Такива вредни въздействия могат да се избегнат при внимателно 

проектиране и изпълнение (например използване на багер вместо булдозер). 
Тези съображения, както и редица други технически и финансови причини 
налагат при сложни и рискови насаждения на стръмни терени пълен отказ от 
тракторни пътища и преминаване към подходящи въжени линии. 
 

Изводи: 
1. Обосновани са основните елементи на тракторните пътища в горските 

масиви. 
2. Доказано е, че предимствата на тракторните пътища са финансови 

изгодни и имат дълготраен екологичен ефект и представляват ергодично 
улеснение за строителните работници и работниците в горските 
стопанства. 
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Summary: It is analyzed the impact of duration of work, provision of breaks and 

type of shifts of the drivers within the mass passenger transport on the risk of 
occurrence of traffic accidents and the limits of fluctuation by this risk. This research 
determines the need to introduce rules for drivers' working time and regulation of 
breaks required during work and between working shifts. It is analyzed rules, 
regulating the working time of the drivers within the mass passenger transport. After 
the analysis, the activities included in different types of passenger transport - urban, 
suburban and interurban – are determined. The restrictions according duration of 
work and regulated breaks are considered. The possibilities for planning work shifts 
are given. They depend on the duration of work of the vehicle, the type of transport 
and the required documents for this activity. It is carried out a study on the planning 
of the working time and documents for carrying out the transport activities of the 
drivers in the garage "Druzhba" - Sofia. 

Keywords: bus’ drivers, mass passenger transport, working time, regulated 
holidays 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

НА ВОДАЧИ ПРИ МАСОВИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ 
 

Силвия Асенова, Мирена Тодорова 
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ 

София, ул. Гео Милев № 158, България 
silviaboianova@yahoo.com 

 
Резюме: Направен е анализ на влиянието на продължителността на 

работа, осигуряването на почивките и типа на смените на водачите на 
превозни средства на масовия пътнически транспорт върху риска от 
възникване на пътнотранспортни произшествия и на границите на 
колебанието на този риск. Tези проучвания определят необходимостта от 
нормативни ограничения на работното време на водачите и 
регламентирането на необходимите почивки по време на работа и между 
работните смени. Анализирани са нормативните документи, 
регламентиращи времето за работа на водачите в масовия пътнически 
транспорт. И са определени дейностите, които се включват в него при 
различните видове пътнически превози – градски, крайградски и междуградски. 
Разгледани са ограниченията по отношение на продължителността на 
работа и регламентираните почивки. Дадени са възможностите за планиране 
на работните смени в зависимост от продължителността на работа на 
превозното средство, от типа на превозите и необходимите документи за 
тази дейност. Направено е проучване на планирането на работното време и 
документите за извършване на превозната дейност на водачите в гараж 
„Дружба” – София. 
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Ключови думи: водачи на автобуси, превози на масовия пътнически 
транспорт, работно време, регламентирани почивки 

 
 
Въведение 
 
Основна задача на всяка фирма за превоз на пътници е безопастността на 

пътуване, зависеща от една страна от техническото състояние на автомобила и 
състоянието на пътната мрежа, и от друга страна от подготвеността, уменията, 
психо-физиологичното състояние на водача, спазването на ограниченията на 
скоростта при движение по пътната мрежа, както и ползването на почивки от 
страна на водачите на моторни превозни средства /МПС/. Крайният резултат е 
пристигането на всеки пътник от пункта на тръгване до този на пристигане да 
бъде успешно. За постигането на тази цел, освен изброените по-горе фактори е 
необходима правилната организация на работното време на лицата, които 
извършват транспортна дейност в автомобилния транспорт. 

 
1. Анализ на влиянието на продължителността на работа на водача 

на МПС. 
 
Влиянието на дългото време за шофиране върху вниманието на водача, 

увеличаване времето за реакция и следователно, влиянието върху риска от 
ПТП са показани в таблица 1. С увеличаването на броя на непрекъснатите 
часове на шофиране нараства риска от повече ПТП. 

 
Таблица 1 Влияние на продължителната непрекъсната работа 

на водачите, водеща до риск от ПТП 
 

Непрекъсната работа 
на водача, ч. 

Относителен риск от 
ПТП 

Граници на колебание 
на риска 

0.....2 1 – 
2.....5 1,23 1,05 - 1,45 
5.....8 1,29 1,08 – 1,53 
Над 8 1,8 1,2 – 2,7 

 
Въз основа на направени изследвания в Норвегия, представени в 

таблица 2, при работа на водача до 30 часа се приема за единица за работата 
за седмица. При работа от 30 до 37,5 часа риска е 1,57, т.е. има увеличение на 
риска от ПТП при по-продължителна работа през седмицата. 

 
Таблица 2 Значение на характеристиките на почасовото 

работно време на водачите и риска от ПТП 
 

Характеристики на 
продължителността на 

работното време 

Относителен риск от 
ПТП 

Колебания на риска – 
пределни норми за 

ПТП 
 Работна седмица  
До 30 часа 1 – 
30.....37,5 часа 1,57 1,19 – 2,07 
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В таблица 3 при средно изработено време през месеца от 10 до 20 часа 
относителния риск е 1,47, за тези които изработват между 20 и 30 часа – 1,4. 
Базата на изследването е предшестващия месец и фиксираното поведение на 
водача. Рискът от ПТП се базира на броя от произшествия на водача. И 
обяснява намаляването на риска с по-голямото натоварване на автомобилите 
за превоз на пътници. Превишението на отработените средномесечно часове 
от водачите, увеличава риска от ПТП. 

 
Таблица 3 Значение на характеристиките на средномесечното надвишено 

изработено време на водача и риска от ПТП 
 

Характеристики на 
продължителността на 

работното време 
Относителен риск от ПТП Колебания на риска – 

пределни норми за ПТП 

 Средно изработено време 
за месец/надвишение/  

0 1 – 
1.....10 часа 1,4 0,95 – 2,08 
10...20 часа 1,47 1,07 – 2,01 
20...30 часа 1,4 0,95 – 2,08 
Повече от 30 часа 1,29 0,91 – 1,83 

 
От 4 таблица е видно, че при работа на смени относителния риск, водача 

да предизвика ПТП е 2,02, отколкото тези водачи, които работят само дневни 
смени. 

 
Таблица 4 Значение на характеристиките при работното време на смени на 

водача и риска от ПТП 
 

Характеристики на 
продължителността на 

работното време 

Относителен 
риск от ПТП 

Колебания на риска – 
пределни норми за ПТП 

Работа, само през деня 1 – 
Работа на смени 2,02 1,61 – 2,54 

 
Всички тези проучвания определят необходимостта от ограничение на 

работното време на водачите и регламентиране на необходимите почивки по 
време на работа и между работните смени. Затова има нормативни документи 
регламентиращи изискванията за максималното време за шофиране на водача 
и предвидените почивки. 

 
2. Нормативните документи, регламентиращи работното време и 

организацията му на водачите на превозни средства за масов 
пътнически транспорт 

 
Международната и национална нормативна база за регламентираните 

почивки на водачите на моторни превозни средства се състои в определени 
регламенти и законови разпоредби. Първият регламент приет от ЕИО 3820 на 
20 декември 1985 год. е за хармонизация на разпоредбите на социалното 
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законодателство, свързани с автомобилния транспорт. Целта е да се 
хармонизират условията на конкуренция между режимите на сухопътния 
транспорт, особено по отношение на сектора автомобилен транспорт, да 
подобри условията на труд и безопастност по пътищата. На 15 март 2006 год. е 
приет нов регламент под № 561, който урежда всички въпроси, свързани с 
автомобилния транспорт, включително и почивките на водачите на моторни 
превозни средства. Националните документи, които уреждат почивките при 
превози на пътници и товари в и извън страната са Закона за автомобилните 
превози /ЗАП/ и Наредба за организация на работното време на лицата, които 
извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, която е приета с 
МПС № 244 от 11.09.2006 год. и влиза в сила от 01.01.2007 год., т.е. с 
приемането на страната ни в ЕС. Съгласно глава 6 чл. 1 и чл. 2 от ЗАП и във 
връзка с регламент 561/2006 чл. 6, чл. 7 , чл. 8 ичл. 9 са посочени минималните 
почивки на водачите на МПС, а изключенията за увеличение на почивките на 
водачите се регламентират по усмотрение на страната-членка, съгласно чл. 11 
от същия Регламент.   

Пътническите превози се разделят по териториален принцип на следните 
видове: градски, крайградски, междуградски, международни и специализирани, 
като почивките при извършване на превозите от посочените по-горе видове с 
изключение на специализираните, са идентични.  

 
3. Нормативни изисквания за работното време на водачите и 

планирането му 
 
Работното време на водачи, работещи по трудов договор за превоз на 

пътници се регулира от Наредба за организация на работното време на лицата, 
които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт. 

В работното време на водача на автобуси са включени: 
� подготвително - крайно време за работа пред напускане на линията и 

след връщане от линията в организацията, а при междуградски транспорт - да 
извършват работа в пункта на обръщане на движение или по пътя (на паркинга) 
преди началото и след края на смяната - 0,3 часа на смяна; 

� времето на медицинския преглед на водача преди напускане на линията 
и след завръщане от линията - 5 минути; 

� време за шофиране; 
� време за спиране за краткосрочно почивка от шофиранена пътя и 

крайните спирки; 
� време на паркиране в местата за качване и слизане на пътници; 
� времето на престой не по вина на водача; 
� времето на работа за отстраняване на проблемите, възникнали по 

време на работа на линии на оперативни неизправности на автомобила, както и 
регулировъчни работи на място при липса на техническа помощ; 

� време на присъствие на водача на работното място, когато той не 
управлява автомобила по направлението на курса на двама шофьори. 

Седмично работно време на водачите не може да надвишава 48 часа. 
Може бъде удължено до 60 часа, само ако в рамките на четиримесечен отчетен 
период не надвишава средната продължителност на седмичното работно 
време от 48 часа. Продължителността на работното време при различни 
работодатели се изчислява сумарно. Седмичната почивка (два последователни 
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дни) на всеки водач на автобус е не по-малко от 45 часа, като се допуска 
съкращаване в рамките на две седмица до 24 часа и се компенсира в третата 
седмица без прекъсване след тези две, съгласно Регламент 561/2006. 

При извършване от водачите на автомобили на превоз на пътници 
дневното работно време не може да е повече от 4,5 последователни часа без 
почивка, която е най-малко 45 минути, като тази почивка може да бъда 
разделена 15 минути по време на работа, като следващата почивка по време 
на работа най-малко от 30 минути. Допуска изключение до два дни от 
седмицата, работното време да е 10 часа. Счита се, че водачът е на работното 
си място, когато пътниците се качват и слизат от превозното средство. Не се 
счита за работно време времето за пътуване до мястото на поемане на 
управление на превозното средство и завръщането на такова място, когато ПС 
не се намира в дома на водача, а в оперативната централа на работодателя, 
където водачът е нормално базиран. При нощния труд работното време на 
транспортните работници не може да надвишава 10 часа за всяко денонощие, а 
работното време на водачите не може да бъде повече от 7 часа за денонощие. 

Поради спецификата на работа и наличие на интервали през деннонощие 
с голям пътникопоток водачите на автобуси, работещи в градски, крайградски и 
между градски регулярни пътнически линии, с тяхно съгласие могат да работят 
на половин смяна, при условие, че водачите ще се върнат на мястото на 
дислокация не по-късно от 4 часа след началото на работата. Изборът на 
рационални режим на труд за водачите е да се свържат продължителността на 
работа на превозните средства с ограниченията на труда на водачите, 
установени от трудовото законодателство. 

Ако се разгледат градските маршрути, особено в големите градове, 
разписанието на превозното средство е повече от дванадесет часа: започващо 
от пет до шест сутринта, завършващо от десет до единадесет часа вечерта. 
Ясно е, че предвид допустимото работно времена водача на едно превозно 
средство в рамките на 24 часа трябва да работят няколко шофьори на смени. В 
зависимост от продължителността на работата по линейните превозни 
средства може да се планират следните смени (Фигура 1): 

o 1 Вариант - на две смени, работя от началото на маршрута до края без 
обаждане в гаража. Водачa на втората смяна започват работа по 
линията; (започват сутрин до вечерните часове); 

 

 
 

Фиг. 1 Работни смени на водачите 
 

o 2 Вариант - на две полусмени работещи по линията сутрин и вечер, 
включване във всички случаи в пикови часове. През часовете на 
дневния спад подвижният състав се снема от линията и се намира в 
гаража в почивка; 

Час 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Вариант

2 Вариант

3 Вариант

4 Вариант
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o 3 Вариант - една полусмяна сутрин и една смяна, водачa на втората 
смяна започва работа по линията; (започва по обяд до вечерните 
часове); 

o 4 Вариант - за обслужване на малките населени места около 
общинските центрове; (разпокъсано работно време, една смяна) 

Работното време на транспортните работници се отчита от 
работодателите в индивидуален дневник за всяко лице по образец. Разработва 
се наряд, който е писмено нареждане за работа и в него се определя коя линия 
ще се обслужва, кое превозно средство, мястото и времето за започване и 
завършване на работата, планираните почивки. 

 
4. Проучване на планирането на работното време на водачите в гараж 

„Дружба” – София 
 
Гаражът разполага с 142 броя автобуси и 224 водачи на моторни превозни 

средства. В зависимост от това дали е делничен ден или празничен се 
използват необходимия брой автобуси, следователно броя на водачите е 
съобразен с МПС. Тяхното работно време се сумира в зависимост от това как е 
направено разписанието на автобусите. Работното време на водачите е 
двусменно, като на денонощие е усреднено. За ден трябва да са отработени 
осем часа, отделно от това има персонални и нощни линии. Работното време 
на нощните смени е в размер от седем часа. Всеки водач един след друг 
работят смяна на нощните линии, които обслужва гаража и са в размер на шест 
последователни дни, като нощна смяна е в часовия пояс от 22 – 6 часа. 
Отработеното време на всеки един водач на ден включва и 10 минути преди 
излизане от гаража за преглед на автобуса, извършен от него или от 
техническо лице и при всяко прибиране в същия. При повторно излизане след 
това, се извършва същия преглед. Работното време на всеки водач не трябва 
да надвишава заложеното от Кодекс на труда за месец, т.е. при 20 работни дни 
на месец – 160 работни часове за същото време при шест последователни 
нощни смени на водача – 154 работни часа за един отработен месец. 
Позволеният извънреден труд, който може да извърши всеки един водач не 
може да надвишава 150 часа на година или разделено на месец, средно по 
12,5 часа. 

Разписание на автобусите се прави за всеки ден от месеца. Отделно от 
това разписанието се прави за всички автобусни линии, които обслужва този 
гараж, както и по часови график, който е съставен от Столична община. Като 
работното време на всеки отделен водач, за всяко денонощие е различно в 
зависимост от това, коя линия обслужва, кой номер автобус и какво е 
разписанието на тръгване на всяко превозно средство по тази линия. 
Работното време на всеки водач не трябва да надвишава заложеното от Кодекс 
на труда за месец. 

Нарядът за водачите се прави за всяка една от линиите, които обслужва 
гаража. Разработва се в зависимост от разписанието, спуснато от Столична 
община, определения брой на автобусите и ограниченията за работно време на 
водачите. В зависимост от тези изисквания се определя необходимия брой на 
водачите за първа, втора смяна и редовна смяна. За нощната смяна, съгласно 
изискванията работи само един водач, т.е. една цяла смяна в границите на 
седем часа шофиране. 

 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

243 

Заключение 
 
От направеното проучване се изясняват ограниченията, които трябва да 

се спазват при планиране на работните смени на водачите на превозни 
средства осигуряващи превозния процес на масовия пътнически транспорт. 
Установява се, че при планирането на работното време оказват влияние: 
продължителността на работата на превозните средства, паркиране и престоя 
в местата за качване и слизане на пътници; време на присъствие на водача на 
работното място, когато той не управлява автомобила, време на присъствие на 
водача по направлението на курса за двама шофьори при продължителни и 
далечни преходи и други особености в зависимост от типа на превоза. Всички 
тези специфики трябва да се вземат предвид при разработване на методика, 
която да се използва при изготвянето на нарядите на водачите от масовия 
пътнически транспорт. 
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Abstract 
This report presents the results of an aggressive study in children of primary 

school age. There are gender differences in all forms of aggression set out in the 
methodology used. These differences support the aggressiveness of the boys in the 
specific sample. Тhe exception is only one - in terms of social desirability, which is 
higher in girls. The problem of aggressiveness in children continues to be significant 
to our society, and this implies its systematic and multifaceted study. 

Key words: aggression, children in primary school age 
 
 

Активно проучвана и актуално поставена, агресивността при децата не 
напуска фокуса на научния и обществен интерес. Съвременните деца са 
възпитавани и израстват в динамична и стереотипно различна среда в 
сравнение с отпреди двадесет години. Семейството сякаш е „оставило“ тези 
функции в ръцете на улицата и училището. Промяната в социалните и 
моралните норми също усложнява проблема наречен „детска агресия“. Това 
изисква качествен, системен и адекватен анализ, който да подпомага 
учителите, родителите и специалистите в съвместната им превантивната 
дейност. В тази посока са резултатите, докладвани в настоящата статия.  

Училището е среда, в която агресията се разгръща все повече. Това се 
дължи на интериоризирани агресивни модели, ценности и вярвания. Сблъсъкът 
между тях и училищната атмосфера също осигурява агресивни модели, 
поддръжка и инструментиране на агресията при задоволяването на базови 
потребности. Изявата на агресивно поведение в училище е възможна, освен 
персонална, също така и в диади и/или групи. Това се определя от характера 
на отношенията, в които участват и от личностните особености на децата. В 
пространството на връстниците агресивността е свързана с два ефекта – 
приобщаване към групата на агресивните деца и преживяване на отхвърляне 
от неагресивните. Груповият натиск за индуциране на агресия се изразява в 
снемане на страха, засилване на чувствителността и на определени 
убеждения. Идентификацията с одобрено агресивно поведение е условие за 
сплотяване. Подчинението в групата от друга страна снема тревожността и 
утвърждава лоялността към групата. Най-силно агресивно влияние се 
наблюдава в йерархични групи, изпълнени с вътрешни конфликти и в 
отношенията, на които липсва морално-ценностна основа. Специфичното при 
тях е, че агресията се възприема като „развлечение“ и е насочена към децата 
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от по-ниски нива на йерархията, както и към по-популярни деца. Изборът на 
обект на агресията и отношението към нея се обясняват с вътрешна дистанция 
и стремеж към доминиране. Самият страх от неодобрението на групата в 
провокативни ситуации би могъл да ангажира детето с агресивни действия или 
поведение. Агресията може да се редуцира с демонстрации на неагресивни 
примери. Това изисква всеобхватен подход, който разглежда причините за 
проблема и факторите за промяна (Николова, С., 2017).  

Според някои автори училищата проявяват все по-слаб интерес към 
потребностите на децата, младежите и учителите, което обяснява 
задълбочаването на феномена „психически тормоз“ и превръщането му в 
„любима“ тема на преподаватели, политици и експерти. Всъщност той е 
резултат на фрустрация, а тя не е разпространена единствено в училище. 
Почти всички програми, създадени да редуцират честотата на психическия 
тормоз и да окажат превантивно въздействие, поставят децата във фокуса на 
вниманието си. Именно това оспорва Йеспер Юл, като твърди, че 
ръководството е носител на отговорността за културата в една организация и 
това е достатъчна причина то също да попада в този фокус. Стилът на 
управление или социалните умения на училищен директор, отговорен за 
стотици хора, са не по-малко важни от социалните умения на родителите. 
Според него програмите за превенция на психически тормоз се провалят или в 
най-добрия случай понижават случаите на тормоз за период от година-две. 
Тези наблюдения са базирани на изследвания, проведени в Швеция и Норвегия 
(Юл, Й., 2017). 

Съобразени с по-нови научни резултати и споделящи социално-
когнитивната теория за ученето на  Бандура са идеите на Франц и Улрике  
Петерман, които разработват терапевтична програма за деца с агресивно 
поведение. Тя е комбинация от поведенска терапия на детето и силно 
структурирани консултации с родителите. Често агресивното поведение е 
сигнал за криза в социалното обкръжение на детето. Единствено 
диференцирана диагностика би могла да определи дали детската агресия е 
мотивирана от страх, от решението на детето да наложи егоистично нуждите си 
или е проява самоутвърждаване в общоприетите рамки. Ръководно начало в 
този терапевтичен подход е информацията да бъде събирана с различни 
методи: експертна оценка (детски психотерапевт или психиатър), оценката на 
родител или учител, наблюдение на поведението, психометрични тестове. 
Особено значимо според Франц и Улрике Петерман е въвличането на родителя 
в терапията на детето (Петерман, Ф. и У., 2017). 

 
Методи 
Изследвани са 127 деца на възраст от 9 до 11 години от различни училища 

в Благоевград по метода на случаен подбор. Те се обучават в трети и четвърти 
клас на началната образователна степен. За участието им е потърсено 
информираното съгласие на техните родители, за да бъде спазена етиката на 
провеждане на психологичното изследване. Приложен е най-популярният 
психологически въпросник за измерване на агресивност на Бъс-Дарки. 
Методиката съдържа девет скали, описващи няколко агресивни дименсии: 
вербална агресия, телесна агресия, индиректна агресия, опозиционно 
поведение, агресивна раздразнителност, агресивно недоверие, ревност и 
омраза, вина след агресия и социална желателност (Карагьозов, И., 1998).  
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Резултати 
След прилагане на статистическата процедура Т-тест за две независими 

извадки се установиха значими междуполови различия по първите седем от 
скалите (виж. Табл.1). Момчетата са в по-голяма степен склонни към телесна 
агресия (Ммомчета=5,24; SDмомчета=2,718; Ммомичета=2,32; SDмомичета=1,478), към 
вербална агресия (Ммомчета=6,92; SDмомчета=3,019; Ммомичета=4,62; 
SDмомичета=2,436), към индиректна агресия (Ммомчета=3,46; SDмомчета=2,108; 
Ммомичета=2,38; SDмомичета=2,087), момчетата са също по-ориентирани към 
опозиционно поведение (Ммомчета=2,70; SDмомчета=1,431; Ммомичета=2,13; 
SDмомичета=1,241), към агресивна раздразнителност (Ммомчета=5,28; 
SDмомчета=2,742; Ммомичета=4,11; SDмомичета=2,309). Агресивното недоверие и 
ревността и омразата са също по-изразени при момчетата в тази извадка 
(Ммомчета=5,35; SDмомчета=1,961; Ммомичета=4,75; SDмомичета=2,037); (Ммомчета=3,53; 
SDмомчета=1,918; Ммомичета=2,34; SDмомичета=1,881). По отношение на вината след 
агресия значими различия между двата пола няма, а по скала социална 
желателност различието е в полза на момичетата, тъй като тя е по-силно 
изразена при тях (Ммомчета=5,35; SDмомчета=1,961; Ммомичета=4,75; 
SDмомичета=2,037). Според резултата в нашата случайна извадка агресивността 
се оказва типична в поведенския репертоар на момчетата. Това съответства на 
факта, че агресивността традиционно е качество на мъжкия полов стереотип 
(Иванов, И., 1999). Макар, че действителността нерядко предлага парадоксални 
случаи. 
 

Таблица 1. Междуполови различия по отношение 
на отделните типове агресивност 

 
показател пол M SD t df p 

Телесна агресия момичета 2,32 1,478 7,105 125 0,000 момчета 5,24 2,718 

Вербална агресия момичета 4,62 2,436 4,572 125 0,000 момчета 6,92 3,019 
Индиректна 
агресия 

момичета 2,38 2,087 2,865 125 0,005 момчета 3,46 2,108 
Опозизионно 
поведение 

момичета 2,13 1,241 
2,340 125 0,021 момчета 2,70 1,431 

Агресивна 
раздразнителност 

момичета 4,11 2,309 2,530 125 0,013 момчета 5,28 2,742 
Агресивно 
недоверие 

момичета 4,75 2,037 1,663 125 0,099 момчета 5,35 1,961 

Ревност и омраза момичета 2,34 1,881 3,469 125 0,001 момчета 3,53 1,918 
Вина след 
агресия 

момичета 5,06 2,079 1,053 125 0,294 момчета 5,46 2,159 
Лъжа (социална 
желателност) 

момичета 8,43 2,825 
2,798 125 0,006 момчета 7,08 2,584 

 
Извършеният алтернативен анализ показа различното преобладаване на 

отделните типове агресивност сред децата (виж. Табл.2). 
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Таблица 2. Изразеност на различните типове агресивност при учениците в % 

скали за агресивност брой ученици изразеност на типа 
агресия в % 

Телесна агресия 127(53:74)* 3,96 % 

Вербална агресия  127(53:74)* 5,95 % 

Индиректна агресия 127(53:74)* 2,87 % 

Опозиционно поведение 127(53:74)* 2,45 % 
Агресивна 
раздразнителност 127(53:74)* 4,77 % 

Агресивно недоверие 127(53:74)* 5,22 % 

Ревност и омраза 127(53:74)* 3,07 % 

Вина след агресия 127(53:74)* 5,31 % 

Лъжа 127(53:74)* 6,86 % 

Обща агресивност - 40,46 % 

*Съотношението между броя на момичетата и момчетата. 
 

Общият процент агресивността (40,46%) информира, че тя е в рамките на 
естествения реактивен фон за тази възраст, тъй като е под 50% (Карагьозов, 
И., 1998, с.48). Възможна е условна градация на доминиращите форми на 
агресия, в нашето проучване най-висока е стойността по скала лъжа (6,86%), 
което е възрастово обусловено. Следващи стойности от градацията са тези за 
вербална агресия (5,95%), вина след агресия (5,31%) и агресивно недоверие 
(5,22%).  

В рамките на приемливото и социално желателно поведение отчетените 
форми на агресивност в изследваната група може да се обяснят с нарастване 
на когнитивните възможности на децата и социалната им компетентност. В 
начална възраст нараства т.нар. социална агресия като се стабилизира в 
средна училищна възраст. Необходимо условие за нейната поява е 
принадлежността към определена социална мрежа от отношения. Колкото по-
интегрирано в тях е детето, толкова по-ефективна е социалната агресивност, 
на която е способно. Тъй като последиците от нея невинаги са негативни, тя се 
приема за адаптивно поведение. Дефинирана е като „намерение“ за социално 
нараняване, включващо скрити или открити влияния върху социални 
отношения, невербално поведение, злословие, клевети, социално изключване. 
Социална агресия е инструмент за управление на йерархичните отношения в 
културата на юношите (по Стаматов, 2008). 

Имайки предвид възрастта на участниците в изследването и резултатите 
от приложения психологически въпросник, бихме могли да анализираме 
констатираната агресивност „в норма“ – съпътствана от характерна незрялост 
за периода на развитие, в който изследваните попадат. Същевременно тяхната 
агресивност се отличава от тази на малките деца и юношите. Моделът на 
получените резултати се оказа очакван. Би било по-правилно проблемът с 
агресивността при децата да бъде изследван в по-широк контекст – не само по 
отношение на особеностите на децата и фамилната им биография, но и 
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съотнесен към конкретната училищна среда и разнообразния поток от фактори, 
който я структурира.  
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Resume: The present report stresses on the importance of the correct 
application of the Specialized criminal court’s jurisdiction, based on article 411a, 
paragraphs 1 to 3 and 5 and 6 of the Bulgarian criminal procedure code. Starts a 
discussion about the need of detailed and deep analysis of all criterion used by the 
legislator in order to establish this separate grounds of competence for the 
Specialized court and the possible criminal cases which could fall into the scope of its 
jurisdiction. In its second part the report solves the meaning and purpose of the law-
maker for creating the present norm of article 116, paragraph 1, line 10 of the 
Criminal Code. It shows the different prerequisites in order a murder to be qualified 
as a crime under the above mentioned article. Part of this is done by setting the 
starting points and revealing the theses which the theory and the case law of the 
Bulgarian Supreme Court representatives support in the debate about the required or 
non-required connection between the performer and the organized crime group. In its 
conclusion the paper shows the practical purpose and use of this legislative 
technique based on the different hypothesis which are objectively applicable to the 
text of article 116, paragraph 1, line 10 of the Criminal Code. 

Key words: crime; jurisdiction; norm; Specialized criminal court; Criminal 
procedure code; Criminal code; prerequisites; organized crime; murder; legislator;  

 
 
В принципен план престъпленията визирани в хипотезата на чл. 411а от 

Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), са подсъдни като първа инстанция на 
Специализирания наказателен съд. Неговата предметна компетентност, поради 
императивната разпоредбата на чл. 195, ал.1 НПК “досъдебното производство 
се извършва в района, който съответства на района на съда, компетентен 
да разгледа делото”, предопределя и материалната компетентност на 
специализираната прокуратура. Внимателния прочит на установения ред за 
учредяване на предметна компетентност насочва към това, че законодателят е 
употребил комбинираното приложение на два основни критерия за селекция. В 
съдържанието на всеки от тях са въведени и други допълващи предпоставки, 
чрез които да се дефинира компетентност в полза на специализираните 
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магистратски органи по посочените в чл. 411а НПК престъпления. 
Началният селективен критерий най-общо представлява едно подробно 

и изчерпателно общо посочване и конкретно изброяване на различни състави 
на тежки престъпления предвидени в особената част на Наказателния кодекс 
(НК).  

В чл. 411а, ал. 1, т. 1 от НПК на първо място са поставени общо, без 
конкретизация, престъпленията включени в Глава първа от особената част на 
НК – „Престъпления против републиката“. Там са уредени, както основни, 
така и по-тежко квалифицирани състави. Поставянето им на първо място от 
законодателя е продиктувано от вида и ценността на обществените отношения, 
които охраняват тези норми. В предметния обхват на посочената т.1 попада по 
изключение, заради разположението си в НК и престъплението имащо за свой 
непосредствен обект престъпно сдружаване, по чл. 109 НК, чрез образуване, 
ръководене и членуване в противодържавната група или организация.  

В т. 2 от цитираната разпоредба, законотворецът е въвел в изключителна 
предметна компетентност на специализираните наказателен съд и прокуратура, 
деянията съставляващи престъпления по чл. 321 и чл. 321а от НК. Това са 
престъпления уредени, като част от Глава десета на НК – „Престъпления 
против реда и общественото спокойствие“. На практика в тези две разпоредби е 
забранена общо под страх от наказание самата конспирация /сдружаване/, с 
цел образуване, ръководство или членство в различни форми на организирана 
престъпност. Налице са както основни, така и квалифицирани състави 
описващи различните проявни форми на трайното престъпно сдружаване, като 
една формална и предварителна престъпна дейност, която именно е обект на 
тези криминални деяния. 

С най-голямо практическо значение са посочените в ал. 1, т. 3 от чл. 411а 
НПК състави на конкретни тежки умишлени престъпления. Същите 
последователно, според поредността на главата от НК, в която са уредени са 
подредени в текста на посочената разпоредба. В кръга на изчерпателното 
изброяване на престъпления направено в текста на гореанализираната т. 2 и в 
настоящата т. 3 от чл. 411а НПК са оформени две основни фракции от по-тежко 
квалифицирани престъпни състави: 

Едната група съдържа престъпни деяния, при които формите на 
задружната престъпна дейност – организирана престъпна група, група или 
организация представляват конкретен квалифициращ признак от състава на 
посоченото престъпление. На свой ред тези състави дедуктивно се 
диференцират в два раздела: 

Първият раздел – Престъпни деяния, при които отговорността е 
предвидена за самите действия по образуване, ръководене или членство в 
посоченото в нормата като вид престъпно сдружение, без да се държи сметка и 
акцентира върху конкретиката на деянията, които са цел на самото сдружение. 
Изводът, който се оформя е, че наличието на съответната организирана 
престъпна група, група или организация е признак от основния състав на 
престъплението и тази характеристика е формално достатъчна, за да обособи 
коментираната специална компетентност. В този раздел, на първо място се 
отнасят посочените в чл. 411а, ал. 1, т. 2 от НПК състави – образуване, 
ръководене или членуване в организирана престъпна група (чл.321 от НК) и 
ръководене или участие в група или организация по чл. 321а от НК. Въпреки, че 
са подредени по-долу, извън т. 2, а в чл. 441а, ал. 1, т. 3 от НПК, към този тип 
престъпления би следвало да се асоциират още и съставите по чл. 162, ал. 3, 
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предложение първо и ал. 4 от НК - група или организация, която си поставя за 
цел да извършва престъпления против равенството на гражданите, както и тези 
по чл. 354в, ал. 2 – 4 НК представляващи организирана престъпна група, която 
си поставя за цел извършването на престъпления, свързани с наркотични 
вещества. Това заключение е закономерен, логически резултат от 
приложението на общите правила за съпоставка между различните състави в 
рамките на особената част на НК. Конкретно това се извежда на база 
съпоставката на „общи и специални“ състави за престъпления от различни 
глави и раздели на наказателния закон. Извън обхвата на посочения селективен 
критерий поради неизписването му в текста на чл. 411а, ал. 1, т. 3 НПК е 
останало единствено престъплението по чл. 169г НК, криминализиращо 
образуване, ръководство или членуване в група или организация създадена с 
цел извършване на престъпления против политическите права на гражданите. 
Тъй като този състав не е посочен, дела от този вид не попадат в предметната 
компетентност на специализираните прокуратури и съдилища. Същите са 
ограничени и могат да станат предмет на разглеждане от специализираните 
съдебни и прокурорски органи, само по реда на ал. 5 или 6 от чл. 411а НПК, 
чрез реализиране на втория основен критерии.  

Вторият раздел е оформен на база отношението /връзката/ на 
криминалния субект с престъпното сдружение. Този квалифициращ признак е 
въведен конкретно за инкриминирани деяния, извършването на които е по 
поръчение или в изпълнение на решение на посоченото в конкретната норма 
престъпно сдружение. Този нов селективен раздел съдържа повечето от 
съставите, изброени в чл. 411а, ал. 1, т. 3 от НПК. – чл. 116, ал. 1, т.10; чл. 131, 
ал. 1; т. 10; чл. 199, ал. 3, т. 5, чл. 253, ал. 3, т. 1 и др.). Включени са още и 
престъпления, за които квалифициращ признак, освен посочената в състава 
група, организация или организирана престъпна група, са наред с това и други 
алтернативни обстоятелства, които гарантирано повишават обществената 
опасност на тези престъпления. Така, поради общото препращане по чл. 411а, 
ал. 1, т. 2 от НПК към престъпленията по чл. 321 НК и чл. 321а НК, в практиката 
на специализираните прокуратури обективно могат да се появят и 
престъпления, за които извършването на конкретното деяние няма никаква 
връзка с предвидената форма на задружност на престъпната дейност 
(организирана престъпна група, група или организация)1. Пример за това са 
хипотезите на деяния извършени от лице по чл. 142, ал. 2, т. 6 посочените в 
тази норма качества на субекта представляват квалифициращ признак, който е 
предвиден в повече от половината от съставите, към които чл. 411а, ал. 1, т. 3 
от НПК препраща. 

Другата допълнително обособена като изключение, макар и далеч по-
малка по брой група обхваща престъпленията по чл. 354б, ал. 2-4 от НК. 
Същите са част от изрично, лимитативно изброените в чл. 411а, ал. 1, т. 3 от 
НПК престъпни състави. На практика в законовата норма на тези престъпления, 
изписана в особената част на НК, не е предвидено като квалифициращо 
обстоятелство определящо връзката им с посочено престъпно сдружение 
/образуване, ръководене или членство/. Критерият при тях е друг. 
Предвидената в полза на специализирания наказателен съд и прокуратура 

                                                 
1 Пример: При престъплението по чл. 280, ал. 2, т. 5 от НК е възможно същото да има за субект 
длъжностно лице, възползвало се от служебното си положение, а според чл. 411а, ал. 1, т. 2 от 
НПК не е изключена 
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предметна компетентност за престъпленията по чл. 354б, ал. 2-4 от НК, е 
поради адекватната и разумна преценка на законодателя, че същите поради 
своята масовост и вредни последици се отличават с голям интензитет на 
предвидения в чл. 9, ал. 1 от НК основен, неюридически, обективен признак, а 
именно висока обществена опасност. Същите имат за предмет наркотични 
вещества и са свързани кумулативно с друг допълнителен обективен или 
субективен признак на дееца, пострадалия или на самите обстоятелства, при 
които е осъществено изпълнителното деяние. 

Тъй като текста на ал. 3-та не разкрива някакви специфики, а до момента 
не е формирана съдебна практика по приложение на ново предвидената т. 4 от 
ал. 1 на чл. 411а НПК с ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г., тези две 
разпоредби не попадат в предмета на настоящия процесуален анализ.  

Другият основен селективен критерий на законодателя се установява от 
съдържанието на ал. 5 и ал. 6 на чл. 411а от НПК. Той се проявява в следните 
хипотези: 1. когато две или повече дела за различни престъпления или срещу 
различни лица имат връзка помежду си и за поне едно от тях компетентен е 
специализирания наказателен съд; 2. при положение, че срещу едно и също 
лице е повдигнато обвинение за няколко отделни престъпления, респективно 
когато е повдигнато срещу няколко лица едно общо, но задължително 
обхващащо две или повече престъпления обвинение, като същите имат връзка 
помежду си и поне едно от тези престъпления, включени в обвинението, е сред 
изброените в ал. 1 или ал. 3 на чл. 411а НПК.  

Предвиждането на изключителна компетентност в посочените хипотези се 
обуславя от връзката между престъпните деяния, като за коректното 
изясняване на тази връзка се налага обединяване на делата с оглед 
специалната предметна компетентност предвидена за едно или няколко от 
деянията. Акцентът не пада върху вида на извършените престъпления 
/убийства, измами, документни и т.н./, а единствено върху това поне едно от тях 
да е подсъдно на специализирания наказателен съд, което автоматично води 
до специална подсъдност за общото обединено дело. При наличие на тази 
предпоставка специализираната прокуратура и съд придобиват необходимата 
материална компетентност, напрактика да проведат досъдебно производство, 
съответно да разгледат в едно обединено наказателно дело всяко едно 
престъпление от Особената част на НК, щом е във връзка с друго престъпление 
посочено в чл. 411а, ал. 1 от НПК. 

След горния анализ на юрисдикцията на специализираните магистратски 
органи следва да се разгледа и материалната наказателноправна 
регламентация, конкретно на престъпленията против личността извъшрени по 
поръчение или в изпълнение на решение на престъпно сдружение. 

Специализираните съдебни и прокуратурски органи притежават специална 
материална компетентност по отношение на 11 по-тежко квалифицирани 
състава от престъпленията против личността уредени в Особената част на НК. 
Разликата между тях е конкретно по отношение на формулирания от 
законодателя по-тежко квалифициращ признак.  

Още със ЗИД на НК обнародван с ДВ, бр. 92/2002 г. и въвеждането на 
термина „организирана престъпна група“ в наказателния закон се фиксират 
квалифицирани състави за всички престъпления, при които изпълнителното 
деяние е осъществено от субект действащ по поръчение или в изпълнение на 
решение на организирана престъпна група. Тази законова регламентация е 
видна при по-тежко квалифицираните състави на престъпленията от Глава 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’ 2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

253 

втора, конкретно по раздел първи - убийство, раздел втори - телесни повреди, 
раздел четвърти - отвличане, раздел осми – сводничество, отвличане с цел 
разврат, порнография и раздел девети - трафик на хора.  

При други предвидени в Глава втора от НК престъпления като 
противозаконното лишаване от свобода, принудата, задържането на заложник и 
заканата с престъпление е подходено различно. Законодателят е избегнал 
текстовото изписване на необходимия квалифициращ признак, чрез техниката 
за изрично препращане към разпоредбата на чл. 142, ал. 2, т. 6 и т. 8 от НК, като 
се ползва при правоприлагането определението фиксиращо качествата на 
субекта описани в чл. 142, ал. 2, т. 8 от НК2. С оглед на това препращане и 
изписването на т. 6 от чл. 142, ал. 2 НК се оказва, че за тези състави са налице 
повече от един квалифициращи признаци относно субекта.  

 
Наказателно правна регламентация на престъплението по чл. 116, ал. 

1, т. 10 НК - „извършено от лице по поръчение или в изпълнение на 
решение на организирана престъпна група“. 

 
Законодателният подход и регламентиране на най-тежкото престъпление 

против личността – убийството са били предмет на подробен теоретичен3, и 
практически4 правен анализ. С оглед на това в конкретиката на настоящото 
изследване попада единствено спецификата на квалифициращият признак по 
чл. 116, ал. 1, т. 10 НК. 

Имплементирането на посочения квалифициран състав е израз на 
желанието на законодателя за създаване на подробна, актуална и акуратна на 
обществените отношения и феномена на организираната престъпност 
наказателноправна кодификация. Мотивационният фактор за тази 
законодателна дейност е сблъскването на правосъдните органи след 1990 г. с 
организираните престъпни групи безцеремонно извършващи убийства. Целта е 
да се санкционират във всички случаи участниците в престъпните сдружения, 
не само за предварителната им и/или текуща дейност по образуване, 
ръководство или участие /членство/ в съответното престъпно сдружение5, но и 
за самото резултатно на тази дейност убийство, което са извършили. От друга 
страна основна цел е да понесе адекватна наказателна отговорност извън тази 
по чл. 115 НК и всеки външен за сдружението субект на такова тежко 
престъпление, когато той не участва, а е единствено физически извършител на 
деянието. За да се установи посочения съставомерен квалифициращ признак 
авторите на закона са предвидили необходимостта от кумулативна наличност 
на следните последователно и генерично обусловени една от друга 
предпоставки: 

Базовата и основна предпоставка е да се установи наличността на 

                                                 
2 Например - чл. 142а, ал. 2; чл. 143, ал. 2; чл. 143а, ал. 2 и чл. 144, ал. 3. 
3 Стойнов, Ал., „Престъпления против правата на човека“, Второ издание, Сиела, 2006 г., стр. 33 - 
131; Гиргинов, Ант., Наказателно право на Република България, Особена част, Софи – Р, 2002 г., 
стр. 57 – 96, авт. колектив, под редакцията на К.Лютов, Наказателно право на НРБ, С., 1987 г., 
стр. 9-63 и др. 
4 ППВС № 2 от 1957 г., ППВС № 14 от 63 г., ; ТР № 72 от 84 г. на ОСНК; ТР № 15 от 80 г. на 
ОСНК; ППВС № 3 от 79 г.ТР № 30 от 73 г. на ОСНК и др. 
5 Същата наказателноправна уредба е налична още и в чл. 131, ал.1, т.8; чл.155, ал.5, т.1; чл.156, 
ал.3, т.1; чл.159 г., предл.2; чл.199, ал.1, т. 5; чл. 208, ал. 5, предл. 2, чл.235, ал.4, предл.1, чл.242, 
ал.1, б.“ж“; чл.253, ал.3,, т.1, чл.256, ал.2, предл.2; чл.248а,, ал.3, предл.3 и чл.354а, ал.2 т.1 от НК 
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определена, конкретна форма на престъпно сдружение, а именно да е налице 
организирана престъпна група. Параметрите и признаците на това престъпно 
сдружение са дефинирани в разпоредбата на чл. 93, т. 20 от НК. 
Фундаменталността на тази характеристика на престъплението по чл. 116, ал. 
1, т. 10 НК следва от обстоятелството, че именно тя води до рязко повишаване 
на обществената опасност. Същата го обособява, като самостоятелно от 
другите състави на убийството, за който в пълна степен важат правилата по чл. 
20 НК, уреждащи съучастието.  

Следващата втора предпоставка е свързана с кумулативно, 
задължителното изискване установената вече организираната престъпна група 
да е взела конкретно решение за умишленото умъртяване на съответно 
индивидуално определено лице, без да е необходимо да е започнала или 
довършила други престъпления от нейния общо съгласуван предмет на дейност 
преди това6. Именно тази храктеристика различава престъплението по чл. 116, 
ал. 1, т. 10 НК от всяко друго умишлено убийство, което бива осъществено на 
база самостоятелно решение взето от извършителя му. С извършването трябва 
да се реализира в обективната действителност и да се проявява нагледно 
вътрешното субективно отношение и намерения изявени при формиране на 
решението от членовете на ОПГ. За да се квалифицира като извършено по 
поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група е 
задължително да е налице такова колективно решение за извършването му и 
умисълът на субекта да включва съзнаване, че изпълнява това нейно решение. 
Без този минимален стандарт за субективната страна на дееца, 
престъплението не би било съставомерно от субективна страна по посочения 
чл. 116, ал. 1, т. 10, пр. 2 НК. 

Последната трета задължителна предпоставка, която се генерира само 
при наличие на предходните две е необходимостта да се установи, че е налице 
една от алтернативно предвидените в чл. 116, ал. 1, т. 10 НК две функционални 
връзки между престъпното сдружение и извършителя, субект на конкретното 
престъпно деяние. Първата алтернатива съобразно текста на нормата е 
престъплението да бъде извършено от наказателноотговорно лице, което 
действа „по поръчение на организирана престъпна група“. Втората възможност 
е субектът да извършва убийството „в изпълнение на решение на организирана 
престъпна група.“ В съдебната практика7, а и в теорията се поддържат две 
опониращи си мнения по въпроса, къде следва да е позициониран субекта 
спрямо взелата решение и задължаваща го или възлагаща му да извърши 
убийството организирана престъпна група. Този въпрос е предмет на 
обсъждане и с оглед необходимостта да се отговори в принципен план 
възможно ли е да е налице убийство извършено в изпълнение на решение на 
престъпно сдружение от вида посочен в чл. 116, ал. 1, т. 10 НК, когато субектът 
не е член или участник в същото.  

Според доминиращото разбиране8 разликата между двете заложени от 
законодателя алтернативи за връзката и отношенията между организираната 
престъпна група и дееца се корени в това, дали последният е член или участва 

                                                 
6 Паунова, Л., Дацов, Пл., Организирана престъпна група, изд. Сиела, 2015 г., стр. 86. 
7 Противодействие на организираната престъпност в България. Оценка на правната рамка, 
Център за изследване на демокрацията, авт.колектив, С., 2012 г., стр. 34. 
8 Пушкарова, И., Форми на организирана престъпна дейност по Наказателния кодекс на 
Република България, УИ „Св. Климент Охридски“, 2011 г., стр. 59. 
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по друг начин в сдружението. Според споделящите това разбиране при първата 
алтернатива - престъплението да е извършено „по поръчение на организирана 
престъпна група“, задължава да се установи, че субектът е външен за групата. 
Същият не следва да образува, да ръководи или дори да членува в 
сдружението. При втората законова алтернатива се застъпва виждането, че 
едно убийство може да бъде съставомерно по чл. 116, ал.1, т. 10 НК, като 
извършено „в изпълнение на решение на организирана престъпна група“, само 
когато деецът участва под някаква форма в организираната престъпна група9. 
От така изразеният прочит на разпоредбата се установява, че според водещото 
разбиране в теорията и практиката не е възможно убийство да се квалифицира, 
като извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група, 
при положение, че деецът не е част от същата.   

Според по-новия, тепърва набиращ популярност прочит, текстът на 
наказателния закон не може да служи като аргумент, затова да се търси 
задължителна връзка между субекта и неговите отношения с престъпното 
сдружение, респективно без значение е, дали деецът участва в състава на 
организираната престъпна група, взела решение за възлагане или извършване 
на конкретното убийство10. Според подръжниците на това разбиране няма 
пречка престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 10 НК да се извърши в изпълнение 
на решение на организирана престъпна група от лице, което не е част от нея. 

И двете становища споделят, че за проявлението на тази трета 
задължителна предпоставка /наличие на пряка или опосредена връзка между 
субекта и сдружението/, не друг, а именно организираната престъпна група 
следва предварително да е изявила колективно своята воля, чрез вземане на 
решение за извършване на убийството, а умисълът на субекта трябва да 
включва и съзнаване относно обстоятелството, че той действа в съответствие с 
вече взетото решение.  

За да се даде преимущество на едно от горните становища, като правилно 
следва да се проследи логиката за правна регламентация въведена от 
законодателя в текста на цитираната норма. Законотворческата техника за 
употреба на различни понятия в различни части от наказателния закон 
преследва целта, да се разграничи ясно начинът по който са уредени различни 
хипотези попадащи в обсега на един и същ нормативен акт. Такова е 
положението не само при формулировките в чл. 116, ал. 1, т. 10 НК - „по 
поръчение или в изпълнение на решение“, но още и при други безспорни в 
практиката и теорията законови текстове, като чл. 116, като ал. 1, т. 1 и т. 2 НК 
„при или по повод службата или функцията“. Последните са детайлно 
изяснени по тълкувателен път чрез практиката на ВС и поддържани неотклонно 
в последващата практика на ВКС.11  

Наред с това още един аргумент относно анализирания подход на 
нормотвореца е наличието в текста на четвъртата алтернатива в чл. 142, ал. 2, 
т. 6 НК, на формулировката „по поръчение на организация“. Това без съмнение 
е с цел да се подчертае по-ясно и недвусмислено разликата с посоченото в 
предходната хипотеза на същата разпоредба – „от служител в организация“ 
/чл. 142, ал.2, т.6, пр. 3-то НК/. В цитирания член уреждащ квалифицираните 
състави на престъплението „отвличане“ са ясно разграничени уредените от 

                                                 
9 По-подробно вж. Стойнов, Ал., цит. съч., стр. 62, Пушкарова, И., цит. съч., стр. 59-60. 
10 По-подробно вж. Паунова, Л., Дацов, Пл., цит. съч., стр. 91. 
11 ППВС № 2 от 57 г., т. 10. 
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законодателя хипотези, при една от които субектът е част от организацията и 
останалите, при които същият е външен за нея изпълнител на възложено 
поръчение. Ако законодателят не се интересуваше от връзката на субекта с 
организацията, чиято воля /решение/ реализира с действията си, тогава 
логично би било да не си прави труда да формулира изрично, отделни хипотези 
/предложения/, както в нормата на чл. 116, ал. 1, т. 10 НК, така и в текста на 
цитирания чл. 142, ал. 2, т. 6 НК. 

Базирайки се на горните аргументи за правилно следва да се определи 
първото от двете спорни становища, което приема в синхрон със законовия 
текст, като основен критерий мястото /връзката/ на субекта на престъплението 
убийство спрямо организираната престъпна група при всяка от хипотезите „по 
поръчение“ и „в изпълнение на решение на“. На свой ред привържениците на 
второто тълкувание на този текст не въвеждат или посочват някакъв свой, 
различен критерий, а само възразяват срещу неговата употреба при 
квалифициране на това престъпление против личността.   

В заключение следва да се посочи, че смисълът на наличната по-детайлна 
уредба е да попаднат в приложния обхват на цитирания престъпен състав 
всички варианти, които са мислими и възможни в обективната действителност и 
закономерно следват от динамичността на организираните престъпни групи. 
Ако законодателят имаше друг, алтернативен подход и не беше включил в 
текста, като излишна хипотезата престъплението да бъде извършено „по 
поръчение на“ това без съмнение щеше да ограничи сериозно приложението на 
тази норма. Подобен текст би довел до възможни, но неправилни тълкувателни 
изводи от страна на компетентните органи, че законодателят визира като 
възможен субект единствено, деец, който е част от организираната престъпна 
група и е участвал при формирането на нейната колективна воля. Настоящият 
текст, напротив, води до ясно фиксирано разграничение и самостоятелен 
практически обем, в който престъпления от този вид се квалифицират по една 
от двете налични в него хипотези.  

Логично следствие от предвидените и обсъдени по-горе задължителни 
предпоставки за квалифициране на едно убийство по текста на чл. 116, ал. 1, 
т. 10 НК е изводът, че за да се стигне до наказателно преследване на 
наказателноотговорното лице следва да бъде осъществена в хода на 
наказателно производство една сериозна по обем предварителна фактическа и 
юридическа дейност. С оглед на това в практиката на специализираното 
държавно обвинение доминира разбирането, че директното квалифициране на 
едно деяние по чл. 116, ал. 1, т. 10 НК с постановлението за образуване на 
досъдебното производство или със съставяне на протокола за първото 
действие по разследването е почти невъзможно. До тази квалификация е 
възможно да се достигне по-късно в хода на образувано вече наказателно 
производство и след надлежно установяване със средствата на НПК на всички 
необходими три предпоставки. 
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Abstract: One way to achieve high artistic value in the design of clothing is for 

designers to work with a variety of textile materials and techniques. The wide variety 
of weaving techniques creates the conditions for successful shaping, structure, 
ornamentation, rhythm, proportions, symmetry, and color harmony in clothing. In 
composition, these elements provide endless technological and artistic capabilities, 
application, interpretations, storylines, and enhance the aesthetic value of 
contemporary fashion and clothing. 
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Модният дизайн е стройна организация на множество елементи, при която 
се използват дизайн – принципите: избор и интепретация  на плат, силует, 
форма, цвят, структура, линия и конструкция, както и ръчно-декоративни 
текстилни техники и способи за декорация. Когато всички тези елементи са в 
унисон и с тях се работи по съвременен и креативен начин, дрехата получава 
своя характерен вид и привлича потребителя.  

Модата и декоративно-приложната дейност търпят съществени промени и 
нововъведения, но въпреки това, те успяват и до ден днешен да запазят много 
от своите традиции и приложението си в облекло. Декоративно-приложната 
дейност предлага разнообразни възможности за изработка и комбиниране на 
различни текстилни техники, които намират широко приложение при 
изработката на предмети, синтетично включващи както утилитарно, така и с 
естетическо въздействие. Тези техники участват активно в модата и дизайна, 
през различните етапи от тяхното развитие. В съвременната мода те 
придобиват особена значимост, най-вече в арт дизайна на облеклото, 
подпомагат изявата на индивидуалното и уникалното в дрехата. Ръчните 
декоративни техники са едни от главните източници на вдъхновение както за 
съвременните, така и за бъдещите дизайнери, заради своите неизчерпаеми 
възможности за изразяване и експериментиране с материалите. 

Една от възможностите за постигане на високи художествени стойности на 
облеклото може да се осъществи чрез включването на разнообразни текстилни 
материали и техники. Те способстват за изграждане на формата, структурата, 
орнаментите, ритъма, пропорциите, симетрията, цветовите хармонии в 
облеклото. Съчетаването на тези елементи дава неограничени възможности за 
създаване на орнаментални и сюжетни композиции в декорацията на 
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облеклото, допринася за повишаване на неговата естетическа стойност.   
Декоративни изкуства са изкуствата или занаятите, свързани с 

проектирането и производството на красиви изделия. Човекът разширява 
материално-веществената си среда и усъвършенства практическите си умения, 
като постепенно ги отделя в традиционни занаяти, открояващи се с национална 
и културна идентичност. Градивен елемент на чувството за принадлежност към 
дадена нация е разпознаването на определени елементи на културата като 
свои, присъщи и специфични за съответната общност. Това съзнание се 
изгражда в младите поколения в процеса им на социализация. По този начин се 
формира усещането им за съпричастност към определена културна традиция. 

Традиционните занаяти се възприемат от хората като нещо неизменно, 
което се предава от поколение на поколение в продължение на много години. 
Те обаче може да търпят промени в хода на времето, защото са свързани с 
представите за света, бита и поминъка на хората, които от своя страна, се 
променят непрестанно. В историческо развитие някои елементи на културата 
изчезват или губят значение, други придобиват нов смисъл за общността, трети 
възникват, за да се превърнат на свой ред в „традиция“.  

Особено динамични са промените в културата през ХХ век, когато протича 
всеобхватна модернизация не само в световен мащаб, но и в българското 
общество. Ако в миналото ръчно-декоративните техники са били част от 
битието на всеки човек, то в наши дни се разглеждат като културно наследство, 
което трябва да се съхранява и предава. Традиционните декоративно-
текстилни техники (плетива, везане, тъкане, десениране и др.), са част от 
българската национална култура. Като елементи на традиционната култура, се 
възприемат като символи на българското и се включват в съвременната 
култура като знаци на националната ни идентичност. Започвайки като 
ръкоделия, предназначени за изработка на изделия от бита, ръчно-
декоративните техники постепенно намират приложение в различни сфери на 
дизайна, като най-нетрадиционни, разнообразни и иновативни интерпретации 
са в съвременната мода. Но с процъфтяването на текстилната индустрия и 
навлизането на масовото и на свръх производство се стига до изчезването на 
някой. 

Към края на ХХ век се наблюдава и връщане към корените и засилване на 
интереса на човека към ръчното производство, което го карат да осъзнае, че 
уникалните и неповторими произведения на приложното изкуство, създадени от 
човешката ръка, не могат да бъдат възпроизведени от машината. Модерните 
технологии не притежават хилядолетния дух, предаван от поколение на 
поколение. 

За изпълнението на декоративно-текстилните техники са нужни голяма 
сръчност, умения и търпение. Затова освен като средство за интересни 
занимания и хоби, те са и начин за творческа изява и креативност, даващи 
голяма свобода за интерпретация. Стремежите да се наблегне на нещо 
индивидуално, оригинално и собствено, което се опира на корените и 
традициите, е заложено и днес с ново съвременно звучене.  

Приложението на декоративно-текстилните техники в облеклото, се 
осъществява както за обработка на цялостно изделие, така и на детайли от 
дрехата (платки, колани, ревери, капаци на джобове, маншети и други 
елементи). В декоративно-приложната дейност за работа с текстилни 
материали са познати различни техники, като везба, изработка на ажури и 
дантели, апликация, колажи, пачуърк, батик, макраме, дантела, бродерия, 
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тъкане и много други комбинирани пластични техники. Така художникът 
проектант има способността чрез всяка своя творческа дейност да създаде 
нови художествени решения, да получи оригинален, нестандартен продукт с 
високи естетически качества – хармоничност на цветовото и пластичното 
рашение, личностна изразителност, яснота и целесъобразност на структурно-
композиционното изграждане и технологично изпълнение. 

Благодарение на комбинаторните възможности, които техниката макраме 
и преплитането на нишки притежават, се създават условия за неограничени 
варианти, за изграждане на орнаментални и сюжетни композиции, в 
декорацията на облеклото. Световните модни къщи и моделиери – Gucci, 
Christian Dior, Roberto Cavalli, Catherine Malandrino и др., прилагат макрамето 
освен за изработка на колани, чанти, гривни, колиета и други аксесоари и за 
създаването на рокли, поли, елеци, блузи, бански костюми и дори обувки.  

Както макрамето, така и различните видове бродерии, способстват за 
изграждане на формата, структурата, фактурата, орнаментите, ритъма, 
пропорциите, симетрията, цветовите хармонии в облеклото. Широкото ú 
приложение при изработката на облекла и аксесоари и приложението ú в някои 
ритуални, театрални, карнавални и национални костюми, допринася за 
създаването на уникално облекло, внедрено с различни бодове, орнаментика и 
цветове. Днес техниките на бродиране присъстват като част от почти всяка 
модна тенденция в облеклото. Дизайнерите се обръщат за вдъхновение 
именно към тази техника, за да черпят идеи от хилядолетните традиции, 
пречупени през погледа на модерния творец. Те залагат на ефектите, които 
допринасят за изисканата визия и неподправената изтънченост. Италианската 
модна къща Dolce & Gabbana използва различни текстилни техники, като 
акцентират особено на ръчно изработените бродерии, представени в 
колекцията си през 2012 година. Облеклата са покрити със златни, пищни 
бродерии, чиито орнаменти създават усещане за връщане към Ренесанса. 
Кройките са съобразени с формите на женското тяло, моделите излъчват 
сдържаност, но и неповторима елегантност.  

В композиционно отношение бродерията дава възможности за акценти и 
обединяване, организиране на облеклото. Сложността и необходимостта от 
прецизност, при бродиране на камъни, мъниста и пайети, върху модните 
произведения, може да бъде съобразена със силуета и извивките на тялото, 
подчертаващи изящната женска фигура. Бродериите винаги са демонстрирали 
признак на по-висок социален статус, а днес, към това твърдение, се добавя и 
изтънченият вкус. 

Техниката пачуърк, освен че намира приложение при изработка на 
облекла и аксесоари, се явява и като средство за проектиране на облеклото, 
едновременно екологично и уникално, задоволяващо естетическите стремежи, 
интереси и творчески изяви не само на модните стилисти, но и на хората, които 
желаят да внесат стил и колорит в своя гардероб. Без да изоставя корените си, 
днес пачуъркът достига своето великолепие при изработката не само на 
облекло, но и на обувки, чанти, колани, шапки, шалове, вратовръзки и други 
аксесоари, които да бъдат главен акцент в облеклото. Изработените по този 
начин аксесоари, вдъхват живот и разнообразие на всяка дреха. От колкото 
повече цветни парченца е съставено едно изделие, толкова повече 
възможности за комбинации предоставя. 

Дизайнери като Marc Jacobs, Anna Su, Sonia Rykiel са едни от първите, 
които дават нов облик на пачуърка. Уменията да рисуват с ножица и плат и да 
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създават десени, замислени с въображение и вкус, демонстрират способността 
и майсторството на тези истински творци. Роклята от кръпки излъчваща 
сексапил и неповторимост е пример за голямата вариативнос, която позволява 
тази техника и нестандартни комбинации от цветове и десени. Смятаме, че 
чрез тази техника, може да се постигнат големи художествени ефекти, като се 
съчетават разнообразни материали – кожа, плат, лак, велур и други елементи и 
допълнения декорирани към тях (капси, мъниста, пайети и т.н.), които 
допринасят за изграждане на по-нетрадиционната текстура, фактура, десен и 
орнаментика. Техниката ще продължава да създава неограничени 
комбинаторни възможности и нови решения както в модния, така и в други 
сфери на дизайна.  

Апликацията повлиява значително на творческите решения на 
съвременните дизайнери. Благодарение на възможностите за създаване на 
абстрактно-декоративни или стилизирани сюжетни мотиви и орнаменти, тази 
техника предоставя възможност за декорации на облеклото, открояващи се с 
разнообразна колоритност на формите и десените. Апликацията с текстилни 
материали се явява една от актуалните декоративно-текстилни техники, 
прилагани в облеклото, за изработване на цялостно изделие или на детайл от 
дрехата. Техниката на апликиране участва активно в бита, модата и дизайна 
както в миналото, така и днес. В съвременната мода тази техника придобива 
особена значимост, най-вече в арт дизайна на облеклото, подчертавайки 
индивидуалното и уникалното в дрехата.  

Един от дизайнерите, силно повлиян от естетическото въздействие на 
декоративно-текстилната техника, е Oscar de la Renta. Той надминава себе си 
със своята пролетно-лятна колекция Restor 2012, вдъхновена  от 
зашеметяващия кубизъм на Пикасо. Всяка линия и петно се съживяват наново, 
отличителният пикасов стил идеално кореспондира с модния подиум по 
необичайно артистичен начин. Той трансформира всяко движение на формите, 
подсилващи изразителната линия на градската мода.  

Емблематичната дизайнерка Vivienne Westwood въпреки своя 
екстравагантен и разкрепостен стил, който демонстрира  на подиума, предлага 
и една различна гледна точка и колекции. Дизайнерката често включва 
апликациите, като главен акцент на своите модели и на този принцип, създава 
своите колекции. Кройките свободно очертават формите на тялото, дължините 
са в абсолютна дисхармония, но хармонично допълващи цялостната визия. 

Вдъхновени от възможностите, които предлага техниката за апликиране, 
Donatella Versace я използва като акцент в голяма част от своите тоалети за 
есен-зима 2010 г. Съчетава различни парчета кожа, имитиращи метално 
покритие, които отразяват светлината и ú придават лек блясък. Всеки от 
елементите е геометризиран, стилизиран и оформен, така че да бъде част от 
цялостна композиция, силно наподобяваща мозайка или пъзел. Прецизно 
създадените кройки реализират изтънчения силует и добре очертаните форми 
на всеки отделен тоалет – рокля, пола или блуза. Освен в облеклата 
дизайнерката използва декоративната техника за апликиране при 
изработването на много аксесоари и допълнения. 

Апликацията днес има приложение като средство не само за декорация, а 
и като реклама на марката, за подчертаване на определена стилистика. Така 
например, в младежката мода, понякога, се срещат апликирани елементи от 
графиките, буквени и знакови символи, екслибриси и други. Техниката е 
особено предпочитана и прилагана, заради възможността да създава различни 
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цветни и декоративни акценти, това е и причината, тя да продължава да бъде 
част от популярната мода и обект на различни интерпретации от съвременните 
дизайнери. 

Колажът предоставя възможност да се съчетават разнообразни 
материали и орнаменти и допринася за постигането на голям художествен 
ефект. Благодарение на възможностите за пластично изграждане на 
декорацията, чрез колажа се осъществяват акценти в структурата и пластиката 
на дрехата. 

Обвивната (пашкулена) техника и различните пластични техники 
(смесени техники; папие-маше; мека пластика; обемна пластика; пластики, 
изработени чрез шиене и напластяване; връзване и драпиране; чрез 
наслагване, наслояване или прорязване, нагъване, моделиране), намират 
особено широко приложение в авангарда за изграждане на обемни акценти в 
конструкцията и цветовете, както и като средство за изграждане на силуета и 
структурата на дрехата. Разнообразието на композицията се основава на 
варианти получени чрез намотаването, наслагването, усукването или чрез 
драпировките и гънките, със симетрично и асиметрично разположение, в 
съответствие с повърхността на материалите и цвета на тъканите. Шитата 
пластика (колосана тъкан и възглавнички, както и асиметричните конструкции, 
набори и басти, които подчертават човешката структура и придобиват 
самостоятелност, могат да намерят ново модерно звучене. Идеята за 
пластиката в облеклото успява да се съхрани и намери особено приложение 
при съвременния начин на конструиране на дрехата, както и при изработката на 
аксесоари и допълнения, поради факта, че имат обемна форма. Съчетаването 
на елементи и техники по креативен и нетрадиционен начин, като метал, 
пластмаса, кожа, хартия, изработени чрез напластяване, драпиране, връзване, 
изпълване на форми с пълнеж и други, позволява синтеза на разнообразни 
материали. На този принцип Paco Rabanne разработва колекция от 
пластмасови корсажи, съчетавайки алуминиеви миниполи с дълги стоманени 
ресни, костюми от метални верижки и халки. Традиционните форми се 
довеждат до гротеска и се внася хумор в моделите, те не са представени само 
като тясно функционални, но и като форма на арт дизайна. Пластичните 
елементи, съчетани с формата и силуета на дрехата, придават причудливост, 
оригиналност и уникалност на цялото. 

Увлечението по пластичността и триизмерните форми, в модните облекла, 
остава като извор на вдъхновение и като главен акцент в много колекции на 
дизайнерите. Пример за това е скандалният Alexander McQueen, които 
използва различни пластични и комбинирани техники, като драпиране, 
наслояване, колажиране, връзване, също така и пришива разнообразни 
декоративни елементи и украшения. Други дизайнери и модни къщи, които 
търсят пластичността и изразителността в творчеството си са: британската 
модна къща Burberry, дизайнерът Gianfranco Ferre, Paco Rabanne и мн. др. 

Техниката на изтегляне и вмъкване на нишки намира приложение както 
в бита, така и в модата, за декориране на облеклата. Тази техника е най-
подходяща за подчертаване и оформяне на края на дрехата, с лентови 
бордюрни форми, и за украса на отделните елементи на дрехата. Тя успешно 
би могла да се прилага и за цялостна изработка на основния план на 
облеклата. 

Техниката батик предлага на дизайнера и твореца неограничени 
възможности за експериментиране с цветовете, материалите и изразните 
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средства. Тя продължава да бъде обогатявана и да разширява своето поле на 
приложение, поради възможностите ú за естетическо въздействие. Тази 
техника се прилага не само като декоративно средство за украса на облеклото, 
но и за създаване на самостоятелни художествени произведения. 

Техниките за изработване на ажури и дантели дават възможност за 
успешното декориране и композиционно организиране на облеклото, 
придавайки изключителна ефирност, лекота и прозрачност на дрехата. Заради 
своята сложност и нуждата от голяма прецизност, при работа, тези ръчни 
текстилни техники са изключителен декоративен елемент в съвременното 
модно облекло и аксесоари, благодарение, на който дрехата придобива 
уникалност и висока естетическа стойност. 

Десенирането е изключително важен момент при създаването на тъкани 
и платове. Посредством тази художествена техника, благодарение на 
възможностите за вариране на формите и цветовите хармонии, се съдейства за 
увеличаване асортимента на облеклата. Тази техника създава впечатление за 
лекота, ефирност на дрехата и наподобява ефекта на акварелна техника. 

Особена актуалност, днес, придобиват ръчно десенираните и рисувани 
тъкани, включващи решения с различно композиционно и орнаментално 
изграждане. В зависимост от структурата на тъканта, може да се придаде 
различна плавност и релефност, чрез комбиниране на различни материали и 
техники или ако формите се третират реалистично или абстрактно, това би 
могло да доведе до значително обогатяване на композиционния и пластичен 
ефект на повърхността. Групирането на тези различни похвати, обединени от 
пластика и колорит, техните форми, сечения и движения, са неизчерпаем 
източник на идеи за дизайнерите. Цветовите комбинации могат да се съставят 
чрез плоскостно-декоративно или пространствено-живописно третиране на 
формите. 

Източниците, от които дизайнерите черпят най-често вдъхновение, при 
десенирането на тъкани, са обектите от живата природа – безкрайното 
разнообразие на форми, цветове и тонове, срещащи се при флората, фауната 
и човека. При проектирането на тъкани, дизайнерът би могъл да подходи по 
няколко начина, като приложи употребата на различни мотиви. Първият 
подход е схематичното изграждане на формите и мотивите, като 
растителните, животинските, човешките и други образи, биха могли да се 
опростят и стилизират в различна степен – да се отдалечат от първоизточника 
или все пак да останат близки до действителността. Вторият подход е 
абстрактен, като биха могли да се изолират някои характерни белези на 
обекта, свързани с неговата конфигурация, цвят и фактура както по отношение 
на отделните части, така и по отношение на цялото. По този начин, 
подчертавайки същественото, типичното, и чрез отстраняване на случайното, е 
възможно да се постигне обобщение на формата. Третият подход е 
геометричен, въпреки че формата загубва изобразителното си начало, поради 
напълно схематичното ú представяне, и изобразяването на растения, животни 
и хора предполага обстойно наблюдение, изучаване и интерпретиране, 
тъканите, десенирани с тези мотиви, се стремят към  достигането на ефектност 
и уникалност. 

Голямото разнообразие от тъкачни техники, създава условия за 
успешното изграждане на формата, структурата, орнаментите, ритъма, 
пропорциите, симетрията и цветовите хармонии в облеклото. В композиционно 
отношение, тъкането предоставя безкрайни технологични и художествени 
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възможности, за приложение и интерпретация в съвременната мода и облекло.  
Модата на XXI век, е изпъстрена от модни стилове и влияния, които 

постоянно се сменят. Дизайнерите преобръщат още повече разбиранията за 
традиции и модерно. При конструирането на облеклото, включват употребата 
на декоративно-текстилните техники, екологични и биологични методи за 
производството и обработката на тъканите, както и все повече технологии и 
устройства, които не само подсилват цялостната визия и внушение, но и целят 
да избегнат вредното влияние върху околната среда. Основните пътища и 
насоки за приложение на отделните техники в съвременната мода, обособяват 
възможности за интерпретация, съобразно съвременните културно-
естетически, материално-технически, научни, ергономични, екологични и други 
фактори на съвременното общество, посочвайки пътищата за бъдещо 
развитие. Въз основа на теоретичните изследвания и проучвания, сме 
очертали, една от основните тенденции в развитието на модата на бъдещето – 
все по-значителното навлизане на High Tech направлението, както и на 
екологичните методи за обработката на тъкани. Също така на преден план 
излиза тенденцията на футуристичната мода – възобновяване на традиционни 
методи, в областта на текстилното производство, акцентирайки върху тяхната 
рационалност и неповторимост. Това ни кара да смятаме, че пред човека се 
разкриват неограничени възможности за избор и себеизказ. 

Декоративно-текстилните техники са средство и метод за обогатяване на 
утилитарните и естетическите качества на съвременното облекло. Те са пътят 
за изява на индивидуалните вкусове и личностни предпочитания на човека в 
начина му на обличане. Тези техники не само, че не са забравени, но напротив, 
те все повече привличат интереса на съвременните дизайнери – от една 
страна, като завръщане и нов прочит на традиционното минало; и от друга – 
като активно участие и намеса в процеса на навлизане на модерни технологии, 
в областта на модната индустрия.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФРИКЦИОННИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАМУЧНИ ПЛОЩНИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ 

СЪС СПЛИТКИ КЕПЪР 2/2 И КЕПЪР 2/1 
 

инж. Умме Капанък1- докторант, доц. д-р Райка Чингова2 
катедра МТТ, ТФ, ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград 
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Резюме: При триенето на площни текстилни материали, натискът 
окозва влияне върху коефициента на триене при покой и коефициента на 
триене при плъзгане. Това се дължи на увеличаването на реалната 
контактна площ на триещите се повърхности. За точно изследване на 
фракционното поведение на текстилните изделия са изведени специални 
формули за фрикционни характеристики – фрикционен индекс, фрикционен 
параметър и фрикционен фактор. Изследването е направено с тъкани с 
еднакъв състав - в равно съотношение памук и полиестер, за два слоя тъкан 
в различни направления и страни на тъканта.  

Ключови думи: площни тъкани изделия, фрикционни характеристики, 
фрикционен индекс, фрикционен параметър, фрикционен фактор. 
 
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE FREQUENCY CHARACTERISTICS 
OF COTTON TEXTILE ARTICLES WITH SPINDLE KEPAR 2/2 AND KEPAR 2/1 

 
Ummme Kapanak1, PhD student, Assoc. Prof. Rajka Chingova2, MSc, 

Dept. MTT, TF, SWU "N. Rilski "- Blagoevgrad 
1 kapanyk@swu, 2 rajkach@swu.bg 

 
Summary: For the friction of textile fabrics, the pressure affects the influence of 

the coefficient of friction at rest and the coefficient of friction when slipping. This is 
due to the increase in the actual contact area of friction surfaces. For a precise study 
of the fractional behavior of textile products, special friction characteristics are 
derived - friction index, friction parameter, and friction factor. The study is made with 
fabrics of the same composition - in equal proportions cotton and polyester, for two 
layers of fabric in different directions and sides of the fabric. 

Key words: woven fabric areas, friction characteristics, friction index, friction 
parameter, friction factor. 

 
 
Увод 
Триенето се счита за качество на плата, което има голямо значение в 

областта на технологиите в шевното производство, в технологиите при 
тъкането на текстила, а така и при субективната оценка за него при носене на 
готово облекло и допир с тъкани повърхности (завивки, тапицерии и пр.). В 
областта на технологиите в шевното производство триене се осъществява при 
накатаване на тъканите, рязане при кроене на много слоеве текстил и 
последяващото разделяне, триене се наблюдава при шиенето на облекло с 
метални части на шевните машини, при опаковане и складиране на готовите 
облекла и пр. 

Субективното усещане на потребителя за триенето на тъканите е важно, 
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но не е метод за количествена оценка на процеса. За текстилните технологии е 
важно да се оценят количествените параметри на триене на тъканите, както и 
факторите, които влияят. Известно е, че резултатите за силата на триенето при 
текстилни материали зависи от редица фактори при изпитването - нормалното 
натоварване, площта на контакт, скоростта на изпитване, както и естеството на 
текстилната повърхност и посоката на триене - основа – основа, основа – 
вътък, основа – верев. 

 
Изложение 
Използването на памучните тъкани с примеси непрекъснато нараства, 

въпреки увеличеното производство на изкуствените. Изследването за 
настоящата разработка е извършено с памучен текстилен материал – памук 
полиестер 50/50% със сплитки кепър 2/2 и кепър 2/1 като основни сплитки в 
памучния текстил. 

Изследваните текстилни материи с различни характеристики. Изследваните 
памучни текстилни материи са произведени в Текстилен комбинат „Струматекс” - 
Благоевград, чиито параметри са посочени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Параметри на изследваните памучни текстилни материи 

 
№ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Артику
л Сплитка Широ- 

чина 
Специф. 
площно 

тегло 
Състав 

Линейна 
плътнос

т 
Гъстина 

   mm g/m2 % tex бр. 
нишки/дм 

1. 
Струма кепър 2/2 1500 280 

основа 
50/50С/Р основа 50 основа 356 

вътък 
50/50 С/Р вътък 50 вътък 180 

2. Плиска кепър 2/1 1500 200 основа  
50/50 С/Р основа 30 основа 410 

   вътък 
50/50 С/Р  вътък 30  вътък 210 

 
Предварителните проучвания на някои литературни източници за скорост 

на движение на една триеща се повърхност спрямо другата, са за 
експериментални изследвания при скорост на плъзгане от порядъка на 
10 mm/мин, 100 mm/мин и 500 mm/мин за директно задвижване текстилни 
проби, които не показват значителни различия за силата на триене при тези 
ниски стойности на скоростта [1, 4]. Едно от най-обстойните изследвания, което 
се занимава с ефекта на реалната площ на контакт при триене между тъкани, 
както и теоретичния анализ и експерименталните резултати на Babaarslan и 
колектив, ясно показват, че контактната площ е важен фактор при 
определянето на фрикционните характеристики на тъканта [2].  

За определянето на фрикционния параметър, фрикционния фактор и 
фрикционния индекс са използвани стойности, поучени за коефициентите на 
триене при покой и при плъзгане при работа с уред MXD-02 на фирма Labthink, 
Китай (Фиг. 1). 
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Фиг. 2. Дисплей на уред MXD-02 

Един слой от изследваната тъкан се закрепва на подвижната платформа. 
При изследваното на подвижната платформа е поставяно парче от плата по 
направление основа – основа. На подвижната шейна се закрепва друго парче 
от тъканта в избрана посока (по основа, по вътък, по верев) и страна на тъканта 
– лицева или опакова. Силомерът 1 измерва силата на триене, която възниква 
при движението на подвижната платформа 2 по направляващата релса 4 и 
плъзгането на шейната 3. Графиката на изменение на силата (Фиг. 2) се 
наблюдава на дисплея 6. На дисплея се извеждат и пресметнатите стойности 
за коефициента на триене при покой, коефициента на триене при плъзгане, 
скоростта на движение на платформата и масата на шейната. Тестерът 
позволява работа по различни стандарти, като изследванията са проведени 
съгласно БДС EN ISO 8295:2006. Триенето се извършва тъкан по тъкан, в 
различни направление и страни на тъканта.  

Коефициентът на триене при покой μ0 се определя от силата, отчетена в 
шестата секунда от началото на теста. В този момент металната нишка, 
свързваща силоизмерителя и шейната, се опъва, след което започва плъзгане 
на шейната. Уредът изчислява средна стойност за изследваният коефициент на 
триене при плъзгане μ, както и средно квадратичните отклонения за μ0 и μ. 

 

Фиг. 1. Общ вид на уреда MXD-02 
 
 
1. Силомер; 
2. Подвижна платформа с 

притискаща клема; 
3. Шейна с притискаща клема; 
4. Направляваща релса; 
5. Контролен панел; 
6. LCD дисплей; 
7. Печатащо устройство. 

1 

2 

4 

3 

5 7 

6 
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Числените стойности, видими на екрана могат да се отпечатат с печатащото 
устройство 7. 

От статиката е известно, че когато едно тяло се намира в покой или се 
движи равномерно, то векторната сума от всички сили действащи върху него е 
равна на нула.  

Във връзка с незначителното влияние на скоростта на движение на 
триещите се повърхности една спрямо друга в настоящото проучване е 
правено с постоянна скорост от 100 mm/мин. Връзката между силата на триене 
и нормалното натоварване [2] е подчинена на логаритмична зависимост: 

 

(1)   или  ,     i=1, 2, …m, 

 
където В – контактна площ (измерва се в m2);  С – фрикционен параметър 

(измерва се в Ра1-n); n – фрикционен индекс (без дименсия); N – нормален 
натиск (в N); F – сила на триене (в N); m –брой експериментални наблюдения. 

 
Фрикционният параметър и фрикционният индекс служат за определянето 

на фрикционния фактор R, наричан още съставен коефициент на  триене или 
корелационен коефициент на триенето [3], чиято стойност се определя от 
зависимостта: 

(2)       

 
Направените проучвания на Apurba Das, V. K. Kothari и Nagaraju Vandana 

за текстилни материи смес от памук и полиестер в различно съотношение 
сочат, че логаритмичната зависимост при различен натиск се доближава до 
линейна зависимост [2].  

За всеки един от  изследваните текстилни продукти са направени по десет 
опита. Резултатите от изследването за  и

  
при различни 

направления на тъканите и страни при промяна на натиска са посочени в 
таблица 2. Нормалният натиск се променя чрез поставяне на допълнителни 
тежести върху шейната. Към собствената маса на шейната от 0,200 кг. се 
добавят допълнителни тежести. Маста на изследваното парче текстил, 
монтирано на шейната не взима предвид като пренебрежимо малка. 
Изследванията са извършени при средна температура на въздуха около 22° и 
влажност на въздуха - 70%.  

Силата на триене при покой и силата на триене при плъзгане са 
необходими за определянето на коефициента на триене при покой, 
коефициента на триене при плъзгане, като и за определянето на фрикционния 
параметър, на фрикционния индекс и на фрикционния фактор( наричан също 
съставен коефициент на триене или корелационен коефициент на триенето) [3]. 

За всеки един от текстилните продукти са направени по три опита. 
Резултатите от изследването за  и

  
при различни 

направления на тъканите и страни  при промяна на натиска са посочени в 
таблица 2. Нормалният натиск се променя чрез поставяне на допълнителни 
тежести върху шейната. Към собствената маса на шейната от 0,200 кг се 
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добавят допълнителни тежести. Изследванията са извършени при средна 
температура на въздуха около 22° и влажност на въздуха - 70%. 
 

 

Гр. 1. Зависимост 

между и  

за артикул Струма в 
различни направления 
на двата слоя тъкан 

                                                           
1 Използвани съкращения в таблица 2: ОЛС – основа лицева страна; ВкЛС - вътък лицева страна; 
ВвЛС – верев лицева страна; ООС – основа опакова страна; ВкОС - вътък опакова страна; 
ВвОС – верев опакова страна. Ъгълът при изследванията във веревно направление е под 45°. 
Същите съкращения ще се използват в други таблици, текста, фигури и графики по-нататък. 
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Таблица 2. Стойности за  и
 

 при различно натоварване на 
шейната и различни направления на тъканта 1 
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текстила 

      

С
тр

ум
а 
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Гр. 2 Зависимост 

между и  

за артикул Струма в 
различни направления 
на двата слоя тъкан 

 
Резултатите от изследването за фрикционен индекс, фрикционен 

параметър и фрикционен фактор са посочени в таблица 3 като са ползвани 
формули 1 и 2. 

 
Таблица 3. Стойности за фрикционен индекс,  

фрикционен параметър и фрикционен фактор на изследваните тъкани 
 

 
Анализ на резултатите 
Изследваните фрикционен индекс, фрикционен параметър и фрикционен 

фактор зависят от зависят от посоката на плъзгане, сплитката, дебелината на 
нишките на основата и на вътъка.  

Най-високи стойности за фрикционен фактор се получава при най-голям 
натиск, респективно - най-голяма сила на триене. 

Тъканите са анизотропни по отношение на коефициента на статично 
триене, фрикционния параметър, фрикционния индекс и фрикционния фактор.  

На-високи стойности за фрикционни фактор се получават при основа 
лицева страна и верев опакова страна и за двата вида изследвани тъкани. 
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Артикул Направление 
на текстила 

Фрикционен 
Индекс n 

Фрикционен 
Параметър C 

Фрикционен 
фактор R 

- Ра1-n Ра1-n 
Струма ОЛС-ОЛС 0,801 1,281 1,599 

ОЛС-ВкЛС 0,867 1,342 1,548 
ОЛС-ВвЛС 0,640 1,566 2,445 
ОЛС-ООС 0,716 1,403 1,960 
ОЛС-ВкОС 0,702 1,483 2,113 
ОЛС-ВвОС 0,643 1,783 2,772 

Плиска ОЛС-ОЛС 0,772 1,274 1,651 
ОЛС-ВкЛС 0,746 1,342 1,798 
ОЛС-ВвЛС 0,779 1,324 1,699 
ОЛС-ООС 0,932 1,019 1,093 
ОЛС-ВкОС 0,782 1,376 1,760 
ОЛС-ВвОС 0,782 1,376 1,760 
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Увеличаването на фрикционния фактор се дължи на нарастването на 
реалната контактна площ, което се дължи на деформиране на нишките при по-
голям натиск. 

 
Заключение 

Проведените изследвания показват влиянието на натиска върху 
фрикционните характеристики на тъкани с еднакъв състав, но с различна 
дебелина на основните и вътъчните нишки. 

Различните стойности на фрикционните характеристики зависи от 
промяната на реалната контактна площ, която е различна в различните 
направления. 

Направена е съпоставка за фрикционното поведение на изследваните 
тъкани в зависимост сплитката като са демонстрирани разликите и изяснени 
причините за тях.  

 
Литература 
1. Bhuvana, Dev, Raghunathan, Subramaniam. Studies on frictional behaviour 

of chitosancoated fabrics. Autex research journal, vol. 6, no. 4, december 
2006. 

2. Wilson, D. Study of fabric-on-.fabric Dynamic Friction, Journal of Textile 
Institute & Industry, Apr1963, Vol. 1 Issue 4, p. 2. 

3. Daniel, B. and Hermann, B.A., "Mathematical Characterization of Frictional 
Properties", A thesis inmathematics, Texas Tech University, (2003).;Das,A, 
V. K.  Kathari, V. Nagaraju, Frictional characteristics of woven suiting and 
shirting fabrics. Indian Journal of fibre end textile, vol. 32, Septemberq 2007, 
pp. 337- 343.  

4. Das А., VK Kothari and Nagaraju Vandana, a study on frictional 
characteristics of woven fabrics, AUTEX Research Journal, Vol. 5, No 3, 
September 2005, AUTEX. 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia 

 

272 

 
ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК 

 
Христина Вълчева Аргирова 

Докторант по „Трудово право и обществено осигуряване“ в Правно-
историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград 

Главен юрисконсулт в Дирекция „Бюро по труда“ – Сандански  
към Агенция по заетостта 

e-mail: hristina_argirova@windowslive.com, тел.: 0887593617 
 
 

Резюме 
Честите промени в трудовото законодателство дават основание пред 

работниците, служителите и работодателите да възникват различни, по 
своя характер, правни въпроси относно законовите възможности за 
ползване на платения годишен отпуск за настоящата и минали години, 
начина на ползването му, да се определят случаите, когато отпускът се 
погасява по давност и т.н. 

Целта на научното изследване е да даде отговори на част от тези 
въпроси, като се представи подробна информация за актуалните 
нормативни правила, по които се уреждат платените годишни отпуски, 
както и за правата на работниците и служителите във връзка с ползването 
на платеният отпуск. 

Ключови думи: работник или служител и работодател, давностен 
срок, платен годишен отпуск, неизползван платен годишен отпуск, минал 
период, отлагане на платен годишен отпуск. 

 

GOODWILL TO USE A PAID ANNUAL LEAVE 
 

Hristina Valcheva Argirova 
PhD student on Labor Law and Social Security at the Faculty 

of Law and History of SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad 
Chief Legal Advisor at the Labour Bureau Directorate - Sandanski  

at the Employment Agency. 
e-mail: hristina_argirova@windowslivel.com, tel.: 0887593617 

 
 

Summary 
Frequent changes in labor law provide grounds for workers, employees and 

employers to have different legal argument for the legal options to use their paid 
annual leave for the current year and past years, the way it is used, to determine 
when the leave is taken expired on prescription and so on. 

The purpose of the publication is to give answers to some of these questions by 
providing detailed information on the current statutory rules governing paid annual 
leave and on workers' rights in relation to the use of paid leave. 

Key words: employee and employer, limitation period, paid annual leave, 
unused paid annual leave, past period, postponement of paid annual leave. 
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През последните петнадесет години, обикновено без аргументация за 

причините и особено за последствията от приеманите законодателни промени 
в трудовото законодателство, се въвеждаха различни режими на регулация в 
нормативната уредба на платения годишен отпуск, които уреждаха реда за 
ползването, отлагането и погасяването му по давност.1 

В тази връзка до 1992 г. съгласно чл. 176, ал. 4 Кодекса на труда (КТ), 
правото на платения годишен отпуск се погасяваше след изтичане на 3 години 
от края на годината, за която се полага. С измененията в КТ от края на 1992 г. 
тази практика се отменени.2 Целта на законодателната промяна бе да се 
установи по-благоприятен режим на ползване на платения годишен отпуск, 
според който работниците и служителите можеха да използват отложения 
отпуск до прекратяване на трудовото правоотношение със същия работодател. 
Очакваше се с това законово решение, да се осигури по-справедлива правна 
закрила на правото на платен годишен отпуск на работниците и служителите, 
като им се гарантира правото да могат да ползват „натрупания“ неизползван от 
минали години отпуск, без ограничение във времето за в бъдеще, включително 
и паричното му обезщетяване при прекратяване на трудовото 
правоотношение.3 

Тази промяна в правната уредба на платения годишен отпуск обаче 
породи на практика проблеми, свързани с големия брой натрупани дни 
неползван отпуск за минали години. 

Анализът на натрупания опит от прилагането на тази норма показва, че 
има трайна тенденция отлагането на отпуск да се засилва особено с 
наближаването на пенсионна възраст. Мотивите за това се свеждат до 
желанието да се осигури изплащане от работодателя на по-голямо 
обезщетение за „спестения“ платен годишен отпуск за минали години при 
прекратяването на трудовия договор. Данните показват, че за времето, през 
което действа този режим, много работници и служители, наети по трудов 
договор, предимно в държавната и общинската администрация, по една или 
друга причина, са отлагали години наред ползването на платения си годишен 
отпуск. Установи се, че са натрупани стотици дни неползван платен годишен 
отпуск от заетите в държания сектор. При прекратяване на трудовото 
правоотношение с тези лица се наложи да се изплатят големи  обезщетения по 
смисъла на чл. 224 КТ за сметка на републиканския бюджет на основание 
неползван размер на годишните отпуски.  

Създадената ситуация наложи да се предприеме нова поредица от 
законодателни промени в условията за ползване на платения годишен отпуск, 
както и на предпоставките, при наличието на които работодателят има право да 
предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово 
съгласие. 

Режимът на ползването на платения годишен отпуск, макар и 
                                                 
1 По този въпрос, вж. и книгата-годишник „Трудови отношения - 2010 г.“, авторски колектив с 

ръководител В. Мръчков, ИК „Труд и право“, С., 2010, с. 529 
2 ДВ, бр. 100 от 1992 г. 
3 Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или 

служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, 
правото на който не е погасен по давност 
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разрешителен, е изграден върху идеята за гарантиране реалното ползване на 
отпуска съобразно с неговото предназначение – да се постигне максимално 
възстановяване на изразходваната работна сила. На тази идея са подчинени 
всички правила в тази материя.4 

Със законодателните промени в КТ през 2010 г.5, се установиха нови 
правила за ползването на платения годишен отпуск за работниците и 
служителите по трудово правоотношение. Ползването на платения годишен 
отпуск ставаше по предварително изготвен и утвърден график. Тази 
разпоредба се приложи и за държавните служители от 01.03.2011 г. като се 
направиха аналогични промени в Закона за държавния служител 6. 

Последиците от въведената разпоредба за пореден път показа, че и това 
законово решение не е твърде удачно. Практиката потвърди съмненията на 
някои експерти, че графиците за ползване на отпуските се изготвят формално и 
рядко се спазват. Законодателят не отчете факта, че в днешната житейска и 
трудова динамика е трудно да се прогнозира година напред, през кои периоди 
организацията на работния процес  и личните ангажименти ще позволят „да се 
почива“.  

По тези причини задължението на работодателя за изготвяне на ежегоден 
график за ползване на платен годишен отпуск за работещите по  трудово 
правоотношение  беше в сила 5 години и отпадна като разпоредба на КТ от 
2015 г.7 Логично тази разпоредба отпадна и за държавните служители, макар и 
с година по-късно, с измененията в Закона за държавния служител (ЗДСл).8 
Тази законодателна промяна вероятно поставя работодателя в затруднение да 
организира работния процес в предприятието и едновременно да изпълни 
задължението си да предостави ползването на платения годишен отпуск на 
работниците и служителите през календарната година.9 Затова на практика 
работодателят може да изготви план за ползването на платения годишен 
отпуск като се вземе предвид желанието на работниците и служителите и 
размера на отпуската им.10  

От 01. 03. 2011 г. законодателят установи в чл. 176а, ал. 1 КТ правилото, 
че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане 
на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините 
за това, правото на ползването му се погасява по давност.11  

Когато платеният годишен отпуск е отложен по причини от работодателя 

                                                 
4 За ползването на платения годишен отпуск виж Василев, А. Трудово право, Хеликонпрес, Б., 

1997, с. 243 
5 ДВ, бр.58 от 2010 г. 
6 Обнародвани в ДВ, бр. 18 от 2011 г. 
7 ДВ, бр. 54 от 2015 г. 
8 Обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г. 
9 За ползване на платения годишен отпуск вж. Мръчков В., Средкова Кр., Василев Ат. Коментар 

на Кодекса на труда. 12. изд. С.: Сиби, 2016, с. 594-607 
10 Съгласно чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в сила от 

18.08.2015 г., в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, 
работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на 
платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително 
отложен или неизползван от предходни календарни години 

11 ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г. 
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или от работника или служителя при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 КТ 12, 
правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност 
след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала 
причината за неползването му, съобразно чл. 176а, ал. 2 КТ. 

В първоначалната редакция на § 3е от Преходните разпоредби на Кодекса 
на труда и § 8а от Преходните разпоредби на Закона за държавния служител, 
се предвиждаше ползването на натрупаните до края на 2009 г. неизползвани 
дни платен годишен отпуск до 31.12.2011 г. С това законодателно решение 
всъщност работниците и служителите се лишиха от придобити права. Правото 
на този отпуск е законно придобит през посочените години и законно отлаган, 
поради отсъствието на давност за ползването му от работниците и 
служителите. С обявяването на тези разпоредби от Конституционния съд за 
противоконституционни и противоречащи на международни договори, по които 
РБългария е страна, отпада задължението на работниците и служителите да 
ползват тези дни, платен годишен отпуск до посочената дата. По силата на 
Решение № 12 от 11.11.2010 г. на Конституционния съд натрупаният 
неизползван платен годишен отпуск до 31.12.2009 г. се запазва. 13 Този отпуск 
може реално да се ползва от работника или служителя през времетраенето на 
трудовото правоотношение, а при неговото прекратяване неизползвания отпуск 
подлежи на обезщетяване по чл. 224 КТ. 

При прекратяване на трудовото правоотношение неизползваният от 
работника или служителя платен годишен отпуск в границите на 2-годишния 
давностен срок на общо основание подлежи на парично обезщетение съгласно 
условията, предвиден в чл. 224 КТ. 

С установяването в чл. 176а КТ на двегодишна „давност“ за правото на 
платен годишен отпуск, считано от края на годината, за която се полага 
отпуска, съответно на годината, през която е отпаднало основанието за 
неговото отлагане, като че ли уредбата на тази материя навежда по-скоро на 
мисълта за преклудиране на правото, отколкото за погасяването му по давност. 
След изтичане на „давностния“ срок правото за ползване на платения отпуск 
практически се загубва.  

Мотивите за това са: ако уредбата действително следва общите правила 
на погасителната давност (както изрично я е определил законодателят в чл. 
176а КТ), то правото да може да се упражни и след изтичането на давностния 
срок, ако липсва възражение за изтекла давност от насрещната страна, т.е. от 
работодателя. При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или 
служителят би трябвало да има право на обезщетение за целия размер на 
неизползвания платен годишен отпуск, освен ако работодателят не му 
противопостави възражение, че част от него е погасена по давност. 

Правото на платен годишен отпуск е отделно и самостоятелно субективно 
трудово право на всички работници и служители и е конституционно признато и 
                                                 
12 Съгласно чл. 176, ал. 1 КТ Работодателят може да отложи ползването на платения годишен 

отпуск за следващата година поради важни производствени причини, като се задължава да 
осигури на работника или служителя ползването на не по-малко от половината от полагащия 
му се  за календарната година платен годишен отпуск. А работникът или служителят може да 
отложи ползването на платения му годишен отпуск за следващата година, когато ползва друг 
вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. 

13 Обнародвани в ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г. 
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защитено в чл. 48, ал. 5 от Конституцията на РБългария. Реалното ползване на 
платения годишен отпуск от работниците и служителите възстановява 
изразходваната в процеса на труда работна сила. Правилата за ползване на 
платения годишен отпуск и задължението на работодателя да предостави 
отпуската през календарната годината, за която се отнася, законодателят 
създава с цел реалното ползване на този отпуск. Когато работникът или 
служителят не е имал възможност да ползва платения си годишен отпуск, 
поради различни причини за отлагането му, от него или от работодателя, право 
на ползване може да упражни в двугодишен давностен срок.  

В практиката, обаче, възникват спорове между работника или служителя и 
работодателя по отношение на това дали платения отпуск  е отложен по 
правилата на закона, дали е изтекла давността на ползването му, дали се 
дължи обезщетение за неизползвания отпуск при прекратяване на трудовото 
правоотношение и др. 

Принципно новите технологии и свързаното с това въвеждане на нов тип 
на организация на трудовия процес, изискват нови подходи в нормативната 
уредба, уреждаща организацията и управлението на трудовия процес. Разбира 
се, проблемите, свързани с платения годишен отпуск и неговото реално 
ползване са неразделна част от новите предизвикателства пред трудовото 
право. 
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Abstract 
The labour contract for learning at work can be considered not only as a legal 

fact from which certain rights arise, and which is the reason for the occurrence of 
both a regular labour relationship and specific relations in connection to the 
acquisition of professional qualification by employees, but also as a means of 
implementing fundamental human rights. Thus, through the conclusion of this 
contract, basic human rights, such as the right to work and the right to education, are 
realised. In addition to these, in the 1960s and 1970s, the catalogue of human rights, 
enshrined in international universal and regional acts, was complemented by the right 
to vocational education and training. The proclamation of this right as one of the 
human rights is related to the increase of the significance of vocational education and 
training during the second half of the 20th century, which, in turn, is determined by the 
peculiarities of the socio-economic development of society in this period. However, 
considering the nature of this right, some authors correctly conclude that it is closely 
linked to such human rights as the right to education and the right to work. In 
particular, it is noted that the right to acquire professional qualifications is one of the 
means to ensure the effective exercise of the right to work and, at the same time, it is 
an integral part of the right to education. Hence it is clear that the analysis of the legal 
framework of the labour contract for learning would be impossible without regarding 
the issues concerning the human right to vocational education and training. 

Key words: labour contract for learning at work, international universal and 
regional acts, human rights, right to vocational education and training 

 
 
През последните близо тридесет години в икономиката на България се 

осъществиха кардинални изменения. Светът на бизнеса днес е сложна, 
изменчива и динамична структура. Постоянните промени в законодателството, 
приемането на десетки нови закони и подзаконови нормативни актове е една от 
причините, породили необходимостта работодателят да провежда обучение 
(преобучение) на своите работници, а също и на потенциални кандидати за 
вакантните длъжности. Освен това, по твърдения на експертите около 40 % от 
работниците в нашата страна заемат длъжности, несъответстващи на техните 



ХХVII INTERNATIONAL CONF ERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia  

 

278 

професии или специалности. Две са възможните причини, поради които 
работникът може да не се вписва в рамките на своята длъжност: ако той не се 
труди по специалността, получена в учебно заведение, или ако неговата 
квалификация е по-ниска от изискваната. И в двата случая вината за това 
съвсем не е у работника. Появилото се многообразие на висши училища 
(включително и колежи) допринася за това все по-често на практика да 
възникват ситуации, когато човек постъпва като студент в университет, но към 
момента на дипломирането му пазарът на труда вече е пренаситен със 
специалисти от същата професия или специалност. По този начин 
завършилите висше образование се оказват непотребни на пазара на труда. В 
резултат на това значителна част от тези хора са принудени да заемат 
длъжности, несъответстващи нито на образованието, нито на специалността, 
нито на квалификацията, и които не отговарят на желаната от тях реализация.  

Повишеният интерес към въпросите на професионалната квалификация и 
преквалификация на работната сила е обусловен преди всичко от това, че 
скоростта на появата на нови технологии и обменът на информация в XXI в. 
значително нарастват и като следствие от това полученото от човек 
образование бързо губи своята актуалност и въобще самото знание бързо 
„остарява“. 

В съвременните условия в България заинтересованост към ефективно 
развитие на обществените отношения, свързани с професионалната 
квалификация, проявяват както работодателите, работниците и служителите, 
така и държавата и обществото като цяло. Това е отражение на световната 
тенденция за повишаване на значимостта на образованието като важен фактор 
за социално-икономическото развитие. Затова още в края на миналия век в ЕС 
много сериозно внимание се обръща на идеята за икономика и общество, 
основани на знания. Като основна част от усилията за осъществяването на тази 
цел е посочен преходът към учене в продължение на целия живот. 

Така в България се появи необходимостта от начертаване и 
осъществяване на комплекс от мерки и преди всичко от усъвършенстване на 
правната уредба на отношенията, възникващи в процеса на професионалното 
обучение на работниците непосредствено при работодателя. Като следствие от 
това законодателните изменения на Глава единадесета „Професионална 
квалификация“ от Кодекса на труда1 (КТ) зачестиха след март 2014 г., когато 
беше уреден трудовият договор за обучение по време на работа. Тези 
изменения бяха извършени в рамките на първия програмен период (2011 – 
2015 г.) от стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“. В съвременната 
българска правна литература към настоящия момент липсват достатъчно 
изследвания на правните проблеми, които поставя уредбата на трудовия 
договор по чл. 230–233 КТ. Всичко това подчертава актуалността на темата на 
настоящото изложение.  

Историята на ученичеството е на повече от едно столетие. С изменението 
на икономическите отношения в страната работодателят – собственик на 
средствата за производство, отговарящ за крайния резултат на икономическата 
дейност, самостоятелно определя необходимостта от придобиването на 
професионална квалификация и от преквалификация на кадрите за собствени 
нужди. Едно от възможните средства за реализация на това право се явява 
                                                           
1 ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г. и бр. 27 от 4 април 1986 г. 
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трудовият договор за обучение2. Той представлява основание за възникването 
на отношения между обучаващия се работник или служител и работодателя, 
насочени към ускореното придобиване от първия на професионални знания и 
навици, необходими за изпълнението на определена работа.  

Тъй като нормите на трудовото право съставляват основата на правното 
регулиране на отношенията по професионално обучение, възникващи между 
работодателя и работника или служителя по трудов договор за обучение, е 
необходимо да се отдели особено внимание на анализа на тези правни норми, 
установени в чл. 230–233 КТ. В условията на пазарна икономика именно 
трудовото право позволява да се отчетат особеностите на положението на 
работниците и служителите като икономически по-слабата страна в трудовите 
правоотношения, свързани с провеждането на обучение по време на работа, и 
да им се осигури необходимото ниво на правна и социална закрила. 

Въпреки привидната прилика със съществуващия преди посочените 
законодателни изменения договор за ученичество, всъщност разликите в 
новите разпоредби са съществени3, а оттам се очертава и новата проблематика 
на въпросите, свързани с професионалната квалификация. Един от тези 
проблеми е свързан с това дали е възможно осъществяване на професионална 
преквалификация чрез сключването на трудовия договор по чл. 230 КТ, като 
отговорът на този въпрос преди отмяната на правната уредба на договора за 
ученичество беше категорично отрицателен. След като за първи път в 
българската трудовоправна литература беше застъпен и аргументиран 
положителният отговор на поставения въпрос4, отнесен към трудовия договор 
за обучение по време на работа, се установи наличието на множеството 
изключително съществени отражения на това върху други аспекти от 
характеристиката на този правен институт. Така например принципната 
възможност за осъществяване на професионална квалификация чрез 
сключването на трудов договор за обучение съществено разширява кръга на 
лицата, които биха могли да се обучават по време на работата по този договор 
с работодателя, като вече сред тези лица попадат и неговите настоящи 
работници и служители. Това от своя страна повдига нови въпроси, свързани 
начините за сключване на трудов договор за обучение.  

Договорът за ученичество, чиято правна уредба безспорно е послужила 
като основа за установяването в КТ на трудовия договор за обучение по време 
на работа като форма на професионално обучение, непосредствено в процеса 
на работата, е известен отдавна на българските правна наука и практика. 
Опосредстваните от него отношения по придобиване на професионална 
квалификация от работниците и служителите несъмнено влизат в предмета на 
регулиране на трудовото право, а договорът за ученичество безапелационно е 
определян като разновидност на трудовия договор. 

Този вид трудов договор може да се разглежда не само като юридически 
                                                           
2 За краткост на изказа в следващото изложение ще бъде наричан само трудов договор за 

обучение 
3 По въпроса за степента на диференциация между новата и старата уредба по чл. 230 КТ 

Атанас Василев изказва противоположно становище. Вж. Василев, А. Коментар на Кодекса на 
труда. 12 преработено и допълнено издание. София: Сиби, 2016, с. 782–783 

4  Банов, Хр. Трудовият договор за обучение по време на работа – нова перспектива за 
професионална преквалификация. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола 
Долапчиев. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 497–509 
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факт от категорията на правопораждащите, който е основание за възникване 
както на обичайно трудово правоотношение, така и на специфични отношения 
във връзка с придобиването на професионална квалификация от работниците и 
служителите, но и в качеството на средство за реализацията на основни права 
на човека. Така посредством сключването на този договор получават своята 
реализация основни човешки права като правото на труд и правото на 
образование.  

Тук възниква въпросът за съотношението между степените на 
осъществяване на тези две основни човешки права – дали реализацията в този 
случай на всяко едно от тях се проявява в сравнително еднаква степен или пък 
се наблюдава осъществяване в по-голяма степен на някое от двете права. 
Безспорно е, че в своето съдържание отношенията, възникващи от трудов 
договор за обучение, включват елементи както на труд, така и на обучение. 
Доколкото трудовата дейност на обучаващия се би следвало да е подчинена на 
някаква програма за обучение и съставлява необходим елемент от процеса на 
обучение, би могла да се застъпи тезата за преимущество на реализацията на 
правото на образование. С по-малко уговорки това би могло да бъде прието по 
отношение на договора за ученичество преди отмяната на правната му уредба, 
тъй като тогава КТ категорично и последователно е определял едната страна 
по договора единствено с названието „ученик“, за разлика от настоящата 
уредба на трудовия договор за обучение, която назовава тази страна по 
договора нищо друго освен „работник или служител“.  

Така по-обоснована се явява гледната точка, според която преди всичко 
правото на образование намира своето проявление в разглеждания случай, тъй 
като основното задължение на обучаващия се работник или служител е да 
премине и завърши успешно обучението, а трудът има спомагателно значение 
и се явява само в качеството на средство за обучение. Този работник или 
служител не притежава професионална квалификация по усвояваната 
професия или специалност, като именно нейното придобиване е основната цел 
на трудовия договор за обучение. Като следствие от това работникът или 
служителят ще изпълнява трудовата си функция чрез престиране на труд 
дотолкова, доколкото това е възможно при липсата на каквито и да е знания и 
умения за изпълнението точна на тази работа. Поради това е допустимо да 
получи по-ниско дори от минималното трудово възнаграждение – 90% от него 
съгласно чл. 230, ал. 5 КТ.  

Тази гледна точка се потвърждава и от разпоредбите на международните 
актове, закрепящи правото на труд. Така чл. 6 от Международния пакт за 
икономически, социални и културни права от 16 декември 1966 г.5, разкривайки 
съдържанието на правото на труд, предвижда, че това право представлява 
възможност на всеки човек да изкарва прехраната си чрез труд, който е 
свободно избран и приет, т.е. основен елемент на съдържанието на посоченото 
право се явява възможността на човек да се труди. При това приемането от 
държавите участнички на програми за професионално-техническо обучение и 
подготовка се разглежда в Пакта като една от мерките, насочени към 
обезпечаване на пълното осъществяване на правото на труд, но не в 
качеството на негов елемент. Аналогичен подход е избран и във Всеобщата 

                                                           
5 Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юни 1970 г. – ДВ, 

бр. 60 от 1970 г., обн. ДВ, бр. 43 от 28 май 1976 г. 



ХХVII INTERNATIONAL CONF ERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia  

 

281 

декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.6, в чл. 23 на която като 
елементи на съдържанието на правото на труд се предвиждат правото на 
свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труд и 
на закрила от безработица. Обаче за разлика от международните актове, в 
чл. 48 от Конституцията на Република България7 съдържанието на свободата 
на труда се определя твърде широко и включва в себе си не само правото на 
свободно разпореждане със способностите за труд8, но и правото на избор на 
професия. Би могло да се твърди, че този подход не е съвсем правилен, 
доколкото последното от посочените права може да бъде осъществено в 
процеса на реализация на правото на образование. 

Наред с всичко това, трудовият договор за обучение, след изпълнението 
на който е придобита професионална квалификация, следва да се разглежда 
като предпоставка за възникването и съществуването на „нормално“ трудово 
правоотношение (което вече e без „условие“ за обучение), тъй като целта на 
обучението, организирано по този договор, се явява не само придобиване на 
професионална квалификация по професия или специалност от обучаващия 
се, но и осигуряване на работа при работодателя, провел обучението. Във 
връзка с това трудовият договор за обучение изпълнява ролята на едно от 
условията, осигуряващи реализацията на правото на труд (свободата на труда), 
т.е. той може да се разглежда като гаранция за упражняването на това право.  

През 60-те и 70-те години на XX в. каталогът на правата на човека, 
закрепени в международни универсални и регионални актове, се допълва с 
правото, което условно може да се обозначи като право на професионално 
образование и обучение. Това право под формата на право на работника на 
безплатно професионално обучение и поддържане и повишаване на 
квалификацията е получило закрепване в българското законодателство, а 
именно в чл. 229 (отм.) от приетия през 1986 г. КТ чрез създаването на 
задължение на работодателя (предприятието) да осигурява за своя сметка 
благоприятни условия за пълноценно обучение на работниците в или извън 
предприятието, с или без откъсване от производството с цел поддържане или 
повишаване на квалификацията или достигане на необходимото 
квалификационно равнище на работник, който е изостанал в професионалната 
си квалификация поради определени причини9.  

Прогласяването на посоченото право като едно от правата на човека е 
свързано с повишаване на значимостта на професионалното образование и 
обучение през втората половина на XX в., което от своя страна е обусловено от 
особеностите на социално-икономическото развитие на обществото през този 
период. Обаче, разглеждайки същността на това право, някои автори правилно 
заключават, че то е тясно свързано с такива права на човека като правото на 

                                                           
6 Приета на третата сесия на Генералната асамблея на ООН с резолюция 217 А (III) от 10.12.1948 г. 
7 ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г. 
8 Това право е прогласено и гарантирано от Конституцията на първо място чрез установяването 

на правото на свободен избор на място на работа (чл. 48, ал. 3, предл. 2), а след това и 
посредством установената забрана за извършване на принудителен труд (чл. 48, ал. 4). 

9 За правото на работниците на професионално обучение и повишаване на професионалната 
квалификация при действието на отменената уредба в Глава единадесета от КТ вж. Мингов, Е. 
Правото и задължението на работника да повишава професионалната си квалификация. 
Дисертация за получаване на научната степен „кандидат на юридическите науки“. София, 1989, 
249 с. 
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образование и правото на труд. По-специално се отбелязва, че правото на 
придобиване на професионална квалификация се явява едно от средствата за 
осигуряване на ефективното осъществяване на правото на труд и 
едновременно с това неотделим елемент от правото на образование10. 

Вземайки предвид всичко това, става ясно, че анализът на правната 
уредба на трудовия договор за обучение е невъзможен без разглеждането на 
въпросите, касаещи правото на човека на професионално образование и 
обучение. 

Осъзнаването и признаването от международната общност на важната 
роля на професионалното образование и обучение не само за отделния човек, 
но и за държавата и обществото като цяло са намерели отражение в 
разпоредбите на международните актове, установяващи правото на човека на 
професионално образование и обучение и задълженията на държавата по 
осигуряването на неговата реализация. 

В различните актове се използват различни названия на това право. За 
първи път правото на човека на професионално обучение е включено в 
каталога на социалните права на човека в Европейската социална харта от 18 
октомври 1961 г. (ревизирана на 3 май 1996 г.). Впоследствие право с 
аналогично название получава закрепване в Конвенция № 142 от 23 юни 1975 г. 
на МОТ относно професионалното ориентиране и професионалното обучение в 
областта на развитието на човешките ресурси 11 , а в Конвенцията относно 
техническото и професионалното образование, приета на 10 ноември 1989 г. на 
25-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, е предвидено правото 
на техническо и професионално образование. Необходимо е обаче да се 
обърне внимание на това, че в тези две Конвенции, съответно на МОТ и на 
ЮНЕСКО, посочените права не са получили непосредствено закрепване, но 
като се има предвид характера на тези Конвенции като актове, имащи 
задължително действие за държавите, които са със съответния правен способ 
са го одобрили, по отношение на оказването на съдействие за развитие на 
професионалното обучение, на техническото и професионалното образование, 
може да се твърди, че всъщност в тези актове става дума за признаване на 
правото на човека на професионално образование и обучение. 

Като основа, определяща съдържанието на това право на човека в 
съвременните условия, се явява идеята за непрекъснатото образование, 
разработването и прогласяването на която се осъществява не само от учените, 
но и от редица международни организации, сред които са МОТ и ЮНЕСКО. 

На първо място, трябва да се отбележи ролята на МОТ в реализацията на 
идеята за ученето през целия живот. В съответствие с чл. 4 от Конвенция 
№ 142 на МОТ на всеки член на организацията се възлага задължение по 
постепенното разширяване, приспособяване и хармонизиране на системите за 
професионално обучение с това, че те да отговарят на потребностите на 
младите хора и на възрастните в получаването на професионално обучение 

                                                           
10 Вопросы занятости, профессиональной ориентации и подготовки в Европейской Социальной 

Хартии. Монография № 8. Страсбург, 1999. Пункты 215 и 216. – Цит. по: Занданов, И. 
Ученический договор как форма профессиональной подготовки и переподготовки работников. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2011, с. 17 

11 Тази Конвенция на МОТ е ратифицирана от общо 68 държави, като Република България не е 
сред тях 
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през целия живот, във всички сектори на икономиката, във всички отрасли на 
икономическата дейност и на всички нива на квалификация и отговорност. В 
Препоръка № 195 на МОТ е формулирано определението за непрекъснато 
професионално обучение, под което се разбира всяка учебна дейност, 
предприемана в продължение на целия живот за развитие на компетентността 
и квалификацията.  

В актовете на МОТ през цялата ѝ история са се използвали такива 
понятия като „професионално обучение“, „професионална подготовка“, 
„образование, подготовка и непрекъснато професионално обучение“. При това 
в тях се влага твърде широк смисъл. Така в Препоръка № 57 от 1939 г. относно 
професионалното обучение под професионално обучение се разбират всички 
видове обучение, позволяващи да се придобият и развият технически и 
професионални познания, независимо от това, провежда ли се това обучение в 
училище или по време на работа. В Конвенция № 142 се употребява, но не се 
дефинира понятието „професионална подготовка“. Обаче, изхождайки от 
разпоредбите за професионалното обучение в продължение на целия живот, 
предвидени в чл. 4 на посочената Конвенция, може да се твърди, че това 
понятие има такъв смисъл, какъвто и понятието „професионално обучение“, 
съдържанието на което се разкрива в Препоръка № 57. Както беше отбелязано, 
по аналогичен начин се определя и понятието „непрекъснато професионално 
обучение“, употребено в Препоръка № 195. 

Важна роля при формирането на понятийния апарат в сферата на 
образованието изпълнява и ЮНЕСКО. Именно на тази организация 
принадлежи определена заслуга за разработването на концептуалните основи 
на непрекъснатото образование. Дейността на ЮНЕСКО в тази област е 
свързана с разработването на проблема за образованието на възрастните, 
което се явява своеобразна предпоставка за разработването на концепцията за 
ученето през целия живот, а впоследствие образованието на възрастните 
започва да се разглежда като неразделна част от непрекъснатото образование.  

В чл. 3, т. 2 от Конвенцията на ЮНЕСКО от 10 ноември 1989 г. се посочва 
необходимостта да се взема предвид принципът за учене през целия живот при 
изграждане на системата на техническото и професионалното образование. 
Употребяваното в същата Конвенция понятие „техническо и професионално 
образование“ по смисъл съвпада с понятията „професионално обучение“ и 
„непрекъснато професионално обучение“, възприети в актовете на МОТ. Така в 
съответствие с чл. 1 на посочената Конвенция „техническото и професионално 
образование“ обхваща всички форми и нива на процеса на образование, 
осъществявани както в учебните заведения, така и в рамките на съвместните 
програми, провеждани, от една страна, от учебните учреждения, а, от друга, от 
промишлените, селскостопанските, търговските и всякакви други предприятия, 
свързани по някакъв начин с осъществяването на труда. 

Прогласяването на принципа за учене през целия живот обуславя 
необходимостта от приемане на различни мерки, насочени към неговата 
практическа реализация. В актовете на МОТ и ЮНЕСКО, преди всичко в 
Конвенция № 142 на МОТ и в Конвенцията на ЮНЕСКО от 10.11.1989 г., а също 
в ЕСХ основен акцент се поставя върху установяването на задълженията на 
държавите членки или на основните направления на тяхната дейност в 
дадената сфера. Ако се обобщят предвидените от тези актове задължения и 
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главните направления на дейността на държавите членки, то те основно се 
състоят в оказване на всестранно съдействие за развитието на системите на 
професионално образование и професионално обучение. По-конкретно МОТ и 
ЮНЕСКО призовават държавите да разработват различни програми и 
стратегии в областта на професионалното образование и обучение. Затова се 
говори в чл. 2, т. 1 от Конвенцията на ЮНЕСКО от 10.11.1989 г. и в чл. 1 от 
Конвенция № 142 на МОТ. 

Необходимо е да се отбележи, че основната роля в осигуряването на 
правото на човека на професионално образование и обучение международните 
организации отреждат на държавата. Обаче нарастването на ролята на 
образованието в съвременното общество и свързаният с това ръст на 
образователните потребности на хората позволяват да се говори за 
ограниченост на възможностите на държавата по обезпечаване правото на 
образование, в това число и правото на професионално образование и 
обучение. Във връзка с това в международните универсални и регионални 
актове се предвиждат разпоредби, в които се съдържа призив към държавите 
да съдействат и да оказват подкрепа на социалните партньори по въпросите на 
професионалното образование и обучение, а също да ги стимулират да 
проявяват инициатива в областта на подготовката на кадри и осъществяването 
на инвестиции в тази сфера и други подобни. Социалният диалог, както това 
следва от съдържанието на международните актове, се използва фактически 
при осъществяването на всички мерки, насочени към осигуряване на 
достъпност, качество на съдържанието на професионалното образование и 
обучение и установяване на неговите резултати. 

По мое виждане установените в международните актове мерки, които 
трябва да се приемат от държавите и да определят съдържанието на тяхната 
дейност, насочена към осигуряване на ефективното осъществяване от човека 
на правото на професионално образование и обучение, в крайна сметка имат 
за цел да разширят границите на свободата на човека относно образованието. 
В дадения случай става дума за разширяване на свободата на избор на човека 
на образователни програми, образователни учреждения, форми на 
образование и т.н. 

Направеният обзор на основните международни универсални и 
регионални актове, установяващи основните направления на дейността на 
държавите в сферата на професионалното образование и обучение, позволява 
да се достигне до извода, че ключов за тази дейност се явява принципът за 
непрекъснато образование (ученето през целия живот). Този принцип измени 
представата за образование и способства за разширяването на неговото 
разбиране. Ученето сега се разбира като компонент на всякакъв вид човешка 
дейност, т.е. човек може да се образова не само в системата на формално и на 
неформалното обучение, но и спонтанно: в семейството, на работа, чрез 
общуването и т.н., а обществото в лицето на държавата трябва да способства 
за разширяване на възможностите на човека за удовлетворяване на 
образователните потребности по пътя на осъществяване на активна политика, 
насочена към: разширяване на мрежата от образователни организации, 
осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за всички 
категории от населението на основата на принципа на равенството; 
координация на дейността по разработването на образователните програми; 
подготовка на преподавателски кадри и създаване за тях на благоприятни 
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условия; признаване на резултатите от неформалното и информалното 
(спонтанното) образование и т.н. 

Закрепването в международни актове (универсални и регионални) на 
правото на човека на професионално образование и обучение се явява като 
своеобразен отговор на човешкото общество на изискванията на съвременната 
епоха, които се състоят в съществено нарастване ролята на знанията и 
информацията, в ускоряване темповете на тяхното обновление и като цяло на 
социално-икономическото развитие, в ръста на конкуренцията между 
работниците, между предприемачите и между държавите. Важна роля в 
реализацията на това право принадлежи, разбира се, на самия човек, тъй като 
знанията и компетентността могат да бъдат придобити от него само 
посредством активното участие в процеса на професионално образование и 
обучение, но не по-малко важни функции за реализирането от човека на това 
право може и трябва да осъществява държавата, която изпълнява основна 
роля по създаването на необходимите условия за успешното осъществяване от 
човека на правото на професионално образование и обучение. Заедно с това, 
във връзка с нарастването на образователните потребности на човека 
държавата не винаги може самостоятелно да създаде посочените условия и е 
принудена да привлече към тази дейност всички членове на обществото, в това 
число и работодателите, които също са заинтересувани от решаването на 
въпросите на професионалното обучение на работниците. 

Нормите на международното право, закрепващи правото на човека на 
професионално образование и обучение, отдавна са получили признаване в 
нашата страна. Необходимо е да се отбележи, че и сега България продължава 
да осъществява политика, насочена към по-нататъшно сближаване със 
световната общност по въпросите на признаването на правата на човека. 
Става дума за изпълнение на задължения от Република България, 
произтичащи от съдържанието на ЕСХ, включително и от нейния член 10, 
закрепящ правото на професионално обучение. 

Осъществяването на отношенията, възникващи на основание трудов 
договор за обучение и целящи ускореното придобиване на професионални 
знания и умения, осигурява не просто подготовка на работниците за труд, а 
именно за труд при конкретния работодател, което е особено актуално в 
условията на различните форми на собственост и се явява като едно от 
средствата за решаване на проблема за безработицата, доколкото самото 
обучение е съпроводено с тези условия, в които впоследствие ще протичат 
трудовите отношения, без условие за обучение. От сключването на този вид 
трудов договор са заинтересувани както работодателят, така и работникът или 
служителят: първият получава подготвени за себе си кадри, а вторият – работа. 

Поради спецификата на този вид трудов договор, а именно това, че чрез 
обучение по време на работа се придобива професионална квалификация – 
начална или се постига преквалификация, като допълнителен положителен 
ефект се явява изграждането на добра основа не просто за увеличаване на 
заетостта, а и за създаването на по-добри и качествени работни места. 
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ENVIRNOMENTAL CHARACTERIZATION OF REGIONAL UNITS 
OF THESSALONIKI, USING GIS MAPS 

 
Assoc. Prof. Boyko Kolev1, PhD, Chrysoula Gatzelaki2, PhD student 

1bkolev@swu.bg, 2xrysaga@yahoo.gr 
 

Abstract: In this study, the Regional Unit of Thessaloniki is presented, with 10 
maps created with GIS. These maps are about the protected areas, the Natura 2000 
protected areas, the wildlife sanctuaries, the national parks, the controlled hunting 
areas, the Rivers, the quality of Coastal Bathing Water (2015), the groundwater, the 
beaches with blue flags (2010) and the coastal water surfaces. With these maps we 
achieved to describe the Regional Unit of Thessaloniki, by environmental aspect.  

The basic source of these data was Geodata.gov.gr. Geodata.gov.gr offers 
open geospatial data and services for Greece, compiling a national catalog of open 
data, an INSPIRE-compatible Geospatial Information Infrastructure, and a strong 
infrastructure to provide value added services from open data. 

Keywords: Regional Unit of Thessaloniki, GIS, environmental maps 
 
 

1. Protected areas 
The protected areas met at the Regional Unit of Thessaloniki are the Protected 

Areas of Axios - Loudias – Aliakmonas. The Axios – Loudias – Aliakmonas Park is 
divided into 7 zones, which are shown at the map – fig. 1. The data is depicted in 
1:200000 scale and the main source is the Axios – Loudias – Aliakmonas 
Management Body, while the shapefile is derived from geodata.gov.gr.  

 
Fig. 1. The Protected Areas of Axios - Loudias – Aliakmonas. The Axios – Loudias – 

Aliakmonas Park 
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2. Natura 2000 protected areas 
A 1:200000 map was produced, depicting the Natura 2000 protected areas. The 

data was derived from geodata.gov.gr as a shapefile, concerning the Natura 2000 
protected areas in Greece. The main source is the Ministry of Environment and 
Energy. 

Quite a few Natura 2000 protected areas are met in the regional unit of 
Thessaloniki - fig. 2. At the western part the Axios – Loudias – Aliakmonas Delta is 
taking place, while lakes Koronia and Volvi are located almost at the whole eastern 
part of the regional unit. Lake Pikrolimni and the Anthofytos area have their biggest 
part at the regional unit of Klkis. Nevertheless, a small part is located in Thessaloniki. 
Limnothalassa Angelochoriou and Limnothassa Epanomis are met at the southern 
seaside part of the regional unit of Thessaloniki, close to Chalkidiki. 

 

 
Fig. 2. Natura 2000 protected areas are met in the regional unit of Thessaloniki 

 
3. Wildlife sanctuaries 

The map includes the Wildlife Sanctuaries that have been instituted in 
accordance with forest law regulations and delineated with Forest Service data. The 
scale that the data is depicted is 1:250000. The source is again the Ministry of 
Environment and Energy, while the shapefile came from geodata.gov.gr. 

17 Wildlife Sanctuaries are met in Thessaloniki – fig. 3., while the most of them 
are located at the central and eastern part of the regional unit. Some of them are the 
Wildlife Sanctuary of Stefaninon – Asprovalta, the one of Lagadas Lake, Zagliveri – 
Adam – Petrokerasa - Livadi, etc. The Axios Delta and Tsairi, Epinomi are the only 
ones located at the western part. 
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Fig. 3. Wildlife Sanctuaries of Thessaloniki 

 
4. National parks 

The only national park that is found at the regional unit of Thessaloniki is the 
one of Koronia – Volvi – fig. 4. The national park is divided into 5 zones, that are 
depicted the map. The scale used is 1:200000 and the data source is the Ministry of 
Environment and Energy. The shapefile source is geodata.gov.gr. 

 
Fig. 4. National Park Koronia – Volvi of Thessaloniki 
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5. Controlled hunting areas 
In this map – fig. 5. are included the Controlled Hunting Areas that have been 

set up in accordance with forest law provisions and have been delineated with Forest 
Service data. Two Controlled Hunting Areas exist in Thessaloniki. The one is at the 
north part and the second one close to the east of the city of Thessaloniki. 

The scale map is 1:200000, the data source is the Ministry of Environment and 
Energy and the shapefile source is geodata.gov.gr. 

 

 
 

Fig. 5. Controlled Hunting Areas of Thessaloniki 
 

6. Rivers 
 

The map includes the Greek River and River Network located in the Regional 
Unit of Thessaloniki, as provided by e-per.gr. The scale of the map is 1:200000. 

The longest and most important rivers in Thessaloniki are Axios, Loudias and 
Gallikos – fig. 6. The first two are mostly known from the Axios – Loudias – 
Aliakmonas Delta, located at the western part of Thessaloniki. More specifically, 
Loudias is at the borders with Imathia, while Axios is located a bit eastern to Loudias. 
Gallikos river is located closer to the city of Thessaloniki, but still at the west of the 
Regional Unit. All of them continue their flow also to other Regional Units of even to 
other countries. Finally, a few smaller rivers are located to the eastern part of the 
Regional Unit of Thessaloniki. 
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Fig. 6. Rivers in Thessaloniki 
 
 

7. Quality of Coastal Bathing Water (2015) 
 

A 1:200000 map depicting the coasts located at the Regional Unit of 
Thessaloniki was produced – fig. 7. The added information depicts at the same time 
all the coasts characterized as having excellent quality of coastal bathing, according 
to a research of 2015. No other category of quality of the water was found.  

The data source is the Special Secretariat of Water, Ministry of Environment 
and Energy. The vector data was derived as a shapefile from geodata.gov.gr. 

9 coasts with excellent quality of bathing water are located the western seaside 
part of the Regional Unit of Thessaloniki, such as Potamos, Aretsou, Nea Michaniona 
and 3 at the east. The coast names for them are 2 beaches Asprovalta – Vrasna and 
Richeios. 
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Fig. 7. Quality of Coastal Bathing Water 

8. Groundwater 
This map includes the boundaries of Groundwater of the Regional Unit of 

Thessaloniki – fig. 8. Groundwater is the entire body of water underground in the 
saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil. 

The scale used for the map is 1:200000. The data source is the Ministry of 
Environment and Energy. The shapefile source is geodata.gov.gr. 

Almost the whole western part, apart from the one where the city is located, is 
covered by groundwater areas, while groundwater is met also at the central part of 
the Regional Unit. 

 
Fig. 8. Groundwater of the Regional Unit of Thessaloniki 
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9. Beaches with blue flags (2010) 
 

The scale used for the map is 1:200000. The data source is the Ministry of 
Environment and Energy. The shapefile source is geodata.gov.gr. The information 
depicted is the beaches with blue flags in 2010 – fig. 9. 

7 beaches with blue flags are met. 2 of them are at the west and 5 at the east. 
 

 
 

Fig. 9. Groundwater of the Regional Unit of Thessaloniki 
 
 
10. Coastal water surfaces – fig. 10. 
 

The scale used for the map is 1:200000. The data source is the Ministry of 
Environment and Energy. The shapefile source is geodata.gov.gr. 

The map shows the boundaries of Thessaloniki's Coastal Aquatic Surfaces. 
Coastal waters are the surface waters on the land side of a line, each point of which 
is one nautical mile off the coast from the nearest point of the baseline from which 
the breadth of territorial waters is measured and which, where appropriate, extend to 
the extreme limit of transitional waters. 

The coastal water surfaces met are: Inner Thermaikos Gulf, Outer Thermaikos 
Gulf – Kallikratia, Strymonikos Gulf and Thessaloniki Gulf. 
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Fig. 10. Groundwater of the Regional Unit of Thessaloniki. 
 
Conclusions 

According to the environmental and geographical characterization of the under 
study area with GIS maps, the protected areas met are the Protected Areas of Axios 
- Loudias – Aliakmonas. Quite a few Natura 2000 protected areas are met in the 
regional unit of Thessaloniki. At the western part the Axios – Loudias – Aliakmonas 
Delta is taking place, while lakes Koronia and Volvi are located almost at the whole 
eastern part of the regional unit. Lake Pikrolimni and the Anthofytos area have their 
biggest part at the regional unit of Klkis. Nevertheless, a small part is located in 
Thessaloniki. Limnothalassa Angelochoriou and Limnothassa Epanomis are met at 
the southern seaside part of the regional unit of Thessaloniki, close to Chalkidiki. 
Additionally, wildlife Sanctuaries are met in Thessaloniki, while the most of them are 
located at the central and eastern part of the regional unit. Some of them are the 
Wildlife Sanctuary of Stefaninon – Asprovalta, the one of Lagadas Lake, Zagliveri – 
Adam – Petrokerasa - Livadi, etc. The Axios Delta and Tsairi, Epinomi are the only 
ones located at the western part. The only national park that is found at the regional 
unit of Thessaloniki is the one of Koronia – Volvi. Also, there are two Controlled 
Hunting Areas exist in, the one is at the north part and the second one close to the 
east of the city of Thessaloniki. The longest and most important rivers in Thessaloniki 
are Axios, Loudias and Gallikos. The first two are mostly known from the Axios – 
Loudias – Aliakmonas Delta, located at the western part of Thessaloniki. Additionally, 
9 coasts with excellent quality of bathing water are located the western seaside part 
of the Regional Unit of Thessaloniki, such as Potamos, Aretsou, Nea Michaniona and 
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3 at the east. The coast names for them are 2 beaches Asprovalta – Vrasna and 
Richeios. Also, there were found 7 beaches with blue flags in the under study region. 
2 of them are at the west and 5 at the east. Finally, the coastal water surfaces met 
are: Inner Thermaikos Gulf, Outer Thermaikos Gulf – Kallikratia, Strymonikos Gulf 
and Thessaloniki Gulf. 
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Общи положения 
Запомнете, че ако дисертацията се чете обикновено от ограничен кръг 

специалисти, то авторефератът попада в ръцете на десетки учени, затова 
формулировките в него трябва да бъдат изпълнени много старателно. 

Обемът на автореферата не трябва да превишава 24 станции. Отчетете, 
че при размножаване на автореферата страниците са намаляват 2 пъти (до 
формат А5) и надписите под фигурите и самите фигури може да станат 
нечетливи. Обърнете внимание на необходимостта от ясно формулиране на 
основните резултати от дисертацията, като отчитате, че не добре се 
възприемат формулировки от вида ”изследвано е...”; ”проучено е...”. 
Необходимо е да се приведат конкретни резултати от изследването и 
установените закономерност или какво точно е постигнато с проведеното 
проучване и къде ще се приложи то. Неприемливи са също така прекалено 
дългите изводи; препоръчително е да се обсъди всяка дума в изводите, а след 
това да се потърси мнението и на научния ръководител. В списъка на работите 
по дисертацията трябва внимателно да се подходи, а именно: да се посочат 
страниците, където е публикувана работата; да са изписани пълно и точно 
библиографските данни, така че, ако някои поиска да може без проблемно да 
открие тази работа в съответния информационен източник; да се записват само 
публикувани работи (допустимо е само една работа да е под печат, но трябва 
да има служебна бележка от Редакцията на изданието, че е обсъдена и приета 
за печат). В нормативните документи не е поставено изискване за броя на 
публикациите, а е записано само, че основните резултати от дисертационното 
изследване трябва да бъдат публикувани в научни издания. Към публикуваните 
работи се отнасят и дипломи за откритие, авторски свидетелства, патенти, 
програмни продукти с отраслово и национално значение. 

 
Стандартни конструкции и изречения при оформяне на реферат 

В научния стил при оформяне на реферати са се наложили някои 
стандартни конструкции изречения. Ето един вариант: 

1. Работата (книгата, монографията) се състои от предисловие (увод), 
(две, три, четири,...) глави (раздели) и заключение. 

2. В работата (книгата, монографията, сборника, статията,...) В първата 
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(втората, третата,...) глава на книгата (работата,...) В тази (дадената) част на 
монографията (книгата, сборника, работата,...) В първи (втори, трети, този, 
дадения,...) раздел на (сборника, книгата, документа,...) 

3. а) се анализира (изследва, осветява) (кой ?) проблема ...; се разглежда 
(разкрива) проблема (за какво?)... 

б) се дава (излага, обосновава) (каква?) теория..; се описва (критикува) 
теорията (за какво?).. 

в) се показва (разкрива, характеризира) същността (на какво?)... 
г) става дума (за какво?) за това, че... 
д) авторът (авторите) анализира (анализират) (какъв ?) проблем...; 

разкрива/т същността (особеността) (на какво?)...; дава/т обща характеристика 
(на какво?)...; разкрива/т собственото разбиране за какво?)...; отбелязва/т 
(смята/т), че ...; ..., по мнение (по определение) на автора (те/...; ..., както 
отбелязва/т (смята/т) автора/ите/... 

4. Подробно (кратко) се излага (е изложен) проблема...; подробно се 
изследват формите и методите (за какво?)...; основно внимание се отделя (на 
какво?)...; обръща се внимание (на какво ?)...; важно значение  има (какво ?)...; 
повдига се въпроса (за какво?)...; засяга се проблема (за какво?)...; подчертава 
се огромното (изключително важното) значение....; необходимостта (важността) 
(за какво?)...; изявяват се особеностите (за какво?)...; указва се необходимостта 
(от какво?)...; отбелязва се необходимостта (от какво?)...; отделно се разглежда 
въпроса....; по-нататък се отбелязва, че...; подчертава се (указва се), че...; ..., 
отбелязва се (подчертава се) в работа-та ...; ..., отбелязва се (подчертава се) 
по този повод в статията... 

5. В заключение авторът /ите/ говори /ят/ (за какво?)...; пише /ат/: “...”; 
развива/т идеята (за какво ?)...; в обобщението се прави (е направен) извод /а/: 
“...”; се прави извод за това, че...; говори (за какво?), авторът прави извод, че...; 
завършвайки своята работа, автора пише: “...”; завършвайки (какво ?), авторът  
стига до извода, че... 

 
Изисквания при оформяне на списъка на публикациите по темата на 

дисертацията са: 
1. Списъкът на научните трудове на докторанта по темата на 

дисертацията се оформя най-накрая, съгласно изискванията за оформяне на 
научни трудове в списания и сборници доклади. Задължително се пише на кои 
страници се намира статията в списанието (напр., с. 32-38). 

2. Авторите на трудовете се изписват така както са в статията. Не се 
допуска да се пише фамилията на докторанта и колектив. 

3. Трудовете, които са под печат трябва да са придружени със Служебна 
бележка от Редакцията на списанието или от председателя на 
Организационния комитет, ако е докладвана на научна конференция. 

 
Какво е характерно за езика и стила на автореферата? 
За езика и стила на реферата е характерно: 
� използването на прости изречения; 
� преобладаването на неопределено-лични форми; 
� употребяват се причастия и деепричастия, 
� широко се използуват пасивни конструкции; 
� висока номинализация на езиковите изрази; 
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� употребяват се думи с обобщаващ характер и клиширани конструкции, 
отсъстващи в текста на дисертацията; 

� отсъстват субективно-оценъчни елементи. 
� използват се глаголи с общо  назначение от типа: смята се, разглежда 

се, описва се, изобразява се и т.н.  
� синтаксисът на реферата се характеризира с еднообразие. Материалът 

се представя не в развитие, а в статика. Затова в текста на реферата 
преобладават констатиращи обобщения и изброявания. 

 
Основни изводи: 
1. Въз основа на анализ са предложени стандартни конструкции и 

изречения при оформяне на реферата. 
2. Угточнени са изискванията  при оформяне на списъка на публикациите 

по темата на дисертацията. 
3. Дадени са характерните черти на изика и стила на автореферата. 
 
Литература: 
 
1. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация, -С., 2017 
2. Тасев Г., К. Георгиева, С. Андонова Как се разработва магистърска теза, 

Ямбол, 2018 
3. Михов М. Дисертация на тема ”Изследване разпределението на 

запасите от основни елементи за тракторите”, -С., 1993 
4. Иванова Н. Дисертация на тема „Изследване и оптимизиране 

параметрите на логистична система за сервиз на земеделска техника“ 
за присъждане на ОНС “Доктор“ – РУ „Ангел Кънчев“, 05.11.2015 г. 

5. Маджов С. Дисертация на тема „Изследване и оптимизиране на 
параметрите на системата за разпределение и управление на запаса от 
резервни части за двигатели на трактори ТК-80”, -С., 2006 

6. Тасев Г., Д. Георгиева, С. Ковачева Как се разработва докторска 
дисертация. -С., 2012 
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ТИПИЧНИ ГРЕШКИ В АВТОРЕФЕРАТИТЕ 
TYPICAL ERRORS IN AUTHORPHERATES 

 
доц. д-р Митко Николов, проф. Катерина Деспот * 

* Университет ‘‘Гоце Делчев‘‘ - Штип, Македония, Катедра Архитектура и дизайн 
 

Assoc. Prof. Dr. Mitko Nikilov, Prof. Dr. Katerina Despot * 
* University ‘‘Goce Delchev‘‘ - Stip, Macedonia 

Department of Architecture and Design, katerina.despot@ugd.edu.mk 
 

Ще обърнем внимание на типичните съдържателни и формални грешки, 
допускани от докторантите при оформяне на своите работи. 

1. Докторантите често неправилно записват на първите страници на 
автореферата професионалното направление и научната специалност, по 
която защитават дисертация. 

2. Не се посочва научната организация и/или организации, където са 
проведени научните изследвания, катедрата. Тази информация е полезна при 
контролиране на коректността на процеса на защита на дисертацията. 

3. Често в произволен порядък и неточно се посочва научният 
ръководители и/или научният консултант. Посочват се тези ръководители или 
консултанти, които са посочени в Заповедта за зачисляване на докторанта в 
докторантура. 

4. Не се записват научните организации от които са рецензентите и 
членовете на НЖ, техните научни степени и академични длъжности. 

5. Разпространена грешка е актуалността на проблема да се дава много 
подробно, едва ли не да се започне от Адам и Ева, та до наши дни. Тук е 
необходимо да се даде кратко актуалността на проблема, да се стъпи на 
актуалния научен проблем за да се формулира обекта, предмета и целта на 
изследването, които се отразяват във формулировката на темата на 
дисертационното изследване. 

6. В рубриката “Цел и задачи на изследването” докторантите не рядко 
обявяват целта на някакво изследване, но не формулират крайната точка на 
научния маршрут, т.е. собствената цел, а много общо пишат ”Изследване на 
процеса ( технологията) на ....”. 

7. В положенията (приносните моменти), които се предлагат за защита се 
срещат необосновани структури на аспектните характеристики на приносите, 
като се пише определени (какви именно?), за стойностите на параметрите се 
пише: значителни (какви еменно?; колко са значителни?) или резултатите са 
ефективни (В какво се изразява ефекта?; Какъв е ефекта?) и т.н. 

8. В раздела “Научна новост” докторантите грешат като говорят 
неоправдано (от гледна точка на фактическото съдържание на дисертацията) 
за голяма степен на обобщеност и некоректни формулировки. Не трябва да се 
стремим към глобализация, трябва да избираме формулировки на новостта, 
намиращи се в най-голям унисон с получените резултати и неразличаващи се 
от положенията, които се предлагат за защита. 

9. В рубриката ”Научна и приложна значимост” са недопустими декларации 
от вида: Резултатите представляват крупен принос в ....”; ”С разработената 
дисертация се решават глобалните проблеми на ...”. Заявката за научна и 
приложна значимост трябва да се направи, но в деликатна, безлична форма. 
Например, Според автора, в работата са решени проблеми, съществени за...”. 
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10. В рубликата “Личен принос”, която е много важна за идентификация на 
докторанта като изследовател в дадената научна специалност, не се вижда в 
какво точно е приносът на докторанта. Трябва да се направи анализ на 
собствения принос в съответствие с приоритетите на научната специалност. 

11. В раздела “Достоверност на резултатите”, докторантите често пишат 
общи неща за прилагания математически апарат и установените закони на 
природата, при което никога не показват, как тези закони и математически 
методи се трансформират в защитаване на резултати. При формулиране на 
достоверността на резултатите е необходимо да се обоснове на основата на 
какъв обем извадка или брой проведени опити се базират получените 
резултати и т.н. 

12. Основни изводи и резултати и положения предлагани за защита, 
независимо, че са сходни по формулировки, представляват различни 
характеристики на дисертацията. Понякога докторантите отъждествяват тези 
понятия и пишат така “Изводи, положения и резултати, представяни за защита. 

13. При излагане на съдържанието на дисертацията в автореферата 
понякога не се отразяват някои важни аспекти, например не се прави обосновка 
на границите на прилагане на разработените методики, диапазона на 
достоверност на получените изводи, коректността на изчислителната 
процедура, точност (грешка; средноквадратична неопределеност на 
резултатите) на проведените експерименти и т.н. Всичко това предизвиква 
законни въпроси в активните читатели на автореферата и се правят съответни 
забележки или се поставят въпроси. 

14. Ето и някои езикови грешки в авторефератите. 
● научният текст е наситен със специлана терминология, която по някога 

се използва неточно; 
● за съкращения на записа се използват абревиатури. Някои от тези 

съкращения са измислени от самия докторант, но в текста на автореферата не 
са разшифровани; 

● нерядко в авторефератите се срещат и непонятни обозначения, тясно 
професионални термини, некоректни англоезични понятия и т.н. 

15. При съставяне на списъка на научните работи по темата на 
дисертацията много докторанти, представят по две или три работи, които са 
подпечат, т.е. не са публикувани и научната общност не е запозната с тях. 

При подготовката на автореферата трябва да се обмисля всяка фраза, 
тъй като броя на лицата, които ще четат автореферата, ще бъде няколко 
десетки по-голям от тези, които ще четат дисертацията. Това е продиктувано 
от различния брой екземпляри: дисертацията – 5 броя, а автореферата – 
50 броя. 

Ограниченият обем на автореферата изисква да се включат най-
важните и необходими сведения за работата и да се получи пълна 
представа за дисертацията, при това той трябва да отговаря на всички 
изисквания предявявани към научна работа. В автореферата не трябва да 
има излишни подробности, а така също информация, която я няма в 
дисертацията. 

Подготовката на автореферата на дисертацията е завършващ етап от 
работата над дисертацията. В автореферата не трябва да се дава 
информация, която не съществува в дисертацията. Това се смята за 
грубо нарушение. Тук са недопустими орфографически грешки, жаргони и 
кабинетни изрази, несъгласувани по между си фрази. Автореферата трябва 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia  

 

300 

да има строго определена структура и последователност, която не трябва да 
се нарушава. 

Текстът на автореферата се пише на компютър на лист формат А4 
(210x297 mm). Като правило, шрифтът е Times New Roman № 12. 

 
Препоръчителни изрази за използване в автореферата 
1. Изрази за поставяне на задачите на изследване и формулиране на 

резултатите от изследването 
“Да се обоснове .....” - “Обосновано е, че ....”; 
“Да се разкрие ....” - Разкрито е ....”; 
“Да се систематизира...” - Систематизирани са ....”; 
“Да се предложи ....” - “Предложен е ...”; 
“Да се конкретизира ....” - “Конкретизирано е ....”; 
“Да се представни ....” - “Представено е ....”; 
“Да се оптимизира ...” - “Оптимизирани са ...”; 
“Да се постави проблемът ....” - “Поставен е проблема ...”; 
“Да се разкрие механизма на ...” - “Разкрит е маханизма на ...”; 
“Да се разкрие ролята на ....” - “Разкрита е ролята на ....”; 
“Да се определи възможността за ...” - “Определена е възможността за ...”; 
“Да се разкрие същността на ...” - “Разкрита е същността на ...”; 
“Да се разкрият причините за ...” - “Разкрити са п ричините за ...”; 
“Да се обясни феномена ...” - “Обяснен е феномена ...”; 
“Да се проследи връзката ...” - “Проследена е връзката ...”; 
“Да се набележи път за ...” - Набелязан е път за ...”; 
“Да се извърши съпоставяне на ...” - “Извършено е съпоставяне на ...”; 
“Да се въведе понятие за ....”-“Въведено е понятие за ...”; 
“Да се формулира определение за ...” - “Формулирано е определение за ...”; 
“Да се намерят границите на ...” - “Намерени са границзите за...”; 
“Да се издигне хипотеза за ...” - “Издигната е хипотеза за ...”; 
“Да се обоснове извода за ...” - “Обоснован е извода за ....”; 
“Да се развият аргументите за ...” - “Развити са аргумментите за ...”; 
“Да се предложи периодизация на ...” - “Предложена е периодизация на ...”; 
“Да се изясни зависимостта ...” - ”Изяснена е зависимостта ...”; 
“Да се даде оценка ...” - “Дадена е оценка ...”; 
“Да се въведат критерии за оценка ...” - “Въведени са критерии за оценка ...”; 
“Да се установи приоритета на...” - “Установен е приоритета на ...”; 
“Да се създаде база данни ...” - “Създадена е база данни ...”; 
“Да се разкрие законерността на ...” - Разкрита е закономерността на ...”; 
“Да се оцени влиянието на фактора ...” - “Оценено е в лиянието на фактора 

...” или “Изследвано и установено е в лиянието на фактора ....”; 
“Да се предложи и реализира принципа....” - Предложен и реализиран е 

принципа ...”; 
“Да се изгради класификация на ...” - “Изградена е квалификация на ...” или 

“Разработена е класификация на ...”; 
“Да се разкрие и охарактеризира структурата за ....” - “Охарактеризирана е 

структурата за ...”; 
“Да се документират положенията за ...” - “Документирани са положенията 

за...”; 
“Да се апробират предложенията за ...” - “Апробирани са предложенията 

за ...”; 
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“Да се намери и обоснове градация на ...” - “Намерена и обоснована е 
градация на ...”; 

“Да се намерят изключенията за ...” - “Намерени са изключения за ...”; 
“Да се въведат условия за подобие на...” - “Въведени са условия за 

подобие на...”; 
“Да се разработи нов концептуален подход ...” - Разработе е нов 

концептуален подход ...”; 
“Да се Да се оцени варианта за ...” - “Оценен е варианта за ...”; 
“Да се построи модел ...” - “Построен е модел за ...” или “Разработен е 

модел за ...”; 
“Да се определи областта и границите на приложение ...” - “Да се определи 

областта и границите на приложение ...”; 
“Да се уточнят базовите термини ...” - “Уточнени са основните (базовите) 

термини ...”; 
“Да се обоснове и п редложи типология за ....” - “Предложена и обоснована 

е типология за ...”; 
“Да се обоснове правилността на аналогията ...” - “Обоснована е 

правилността на аналогията ...”; 
“Да се разкрият необходимите и достатъчни условия за решаване на 

проблема ...” - “Разкрити са необходимите и достатъчни условия за ...”; 
“Да се предложи нова т рактовка за ...” - “Предложена е нова трактовка за ...”; 
“Да се обобщи фактическия материал ...” - Обобщен е фактическия 

материал за ... и е установено ...”; 
“Да се обобщят и сумират резултатите от изследването на ...” - “Обобщени 

и сумирани са резултатите от.изследването на ...”; 
“Да се разработи програма за ...” - “Разработена е програма за ...”; 
 
2. Изрази за характеризиране на новостите в дисертационното 

изследване 
За характеризиране на новостите в дисертационното изследване е 

целесъобразно да се използват следните наречия и глаголи: “за първи път”; “по 
новому са ...”; ”нетрадиционно ...”; ”в систематизиран вид...”; ”уточнено е ...”; 
”допълнена е ...”; ”развито е ...”; ”открито е ...”; ”предложена е нова трактовка на 
...”; ”детайлизирана е картината ...”; ”конкретизирана ...”; ”систематизирана е...”; 
”въведено е понятие ...”; ”въведен е принцип ...”; ”установени са по-рано 
неизвестни положения (факти) ...”; ”усъвършенствана е методиката ....”; 
”разработена е концепция ...”. 

 
Основни изводи: 
1. Въз основа на анализ на защитени дисертации и автореферати към тях 

са посочени и групирани най-често срещаните грешки.  
2. Предложени са препоръчителни изрази, които трябва да се използват в 

автореферата 
 
Литература: 
1. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация. -С., 2017 
2. Тасев Г., Кр. Георгиева, С. Андонова Как се разработва магистърска 

теза, -Ямбол, 2018 
3. Тасев Г., Д. Георгиева, Ст. Ковачева Как се разработва докторска 

дисертация, -С., 2012 
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СТРУКТУРА И АСПЕКТНИ РУБРИКИ НА АВТОРЕФЕРАТА 
 

проф. д-р М. Михов, проф. д.т.н. Г. Тасев 
 

Структурата и аспектните рубрики на автореферата са дадени на фиг. 1. 
Следователно, структурата на автореферата съдържа четири раздела (фиг. 2): 
заглавна част; обща характеристика на дисертацията; основно съдържание на 
дисертацията; списък на публикациите по темата на дисертацията. 

 
Заглавна част на автореферата. Този раздел се състои от външна 

обложка и нейната вътрешна страна. Следва вътрешна обложка и обратната й 
страна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАГЛАВНА ЧАСТ  

 
 
 
СРЧ 

 
ОХД 

●Актуалност на проблема 
●Цел на изследването 
●Обект на изследване 
●Предмет на изследване 
●Задачи на изследването 
●Място на изследването 
●Методи на изследване 
●Научна новост на 
 изследването 
●Практическа ценност 
 на изследването 
●Реализация на резултатите 
●Апробация на резултатите  
● Обемът и структурата на 
дисертацията 

 
СДР 

 ●Увод 
●Глава 1. 
●Глава 2. 

● 
● 
● 

●Глава 6. 

ОЗ ОИПП 

СПРАВОЧЕН АПАРАТ 

Фиг.1. Структура на автореферата на дисертационна работа СРЧ - 
същинска реферативна част; СДР-Същност на дисертационната работа; 

ОХД - обща по аспектна част на дисерта-цията; ОЗ - обобщено заключение; 
ОИПП - основни изводи и предложения за практиката 
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Фиг. 3.Структура и 
съдържание на рубриките 

на общата характеристика 
на дисертацията 

 
Обща характеристика на дисертацията 
В тази част на автореферата се отразява научният апарат на 

изследването в следната последователност по рубрики (в текста на 
автореферата рубриките се изписват с Bolt, без подчертавания). Рубриките на 
общата характеристика на дисертацията са дадени на фиг. 3. В рубриката 
«Актуалност на изследването» е необходимо да се покаже, че изследването 
е необходимо в две направления: първо, то отговаря на насъщната нужда на 
практиката; второ, получените резултати запълват празнота в науката. 
Причините за актуалността на изследването трябва да се класифицират: 
социални; професионални; личностни и др.; практически (необходими за ВУЗ-а; 
за системата за повишаване на квалификацията и др.); теоретически 
(недостатъчност на научното знание за решаване на актуални задачи на 
теорията и практиката). 

При обосноваване на актуалноста на изследването може да се спрете на 
следните моменти: ● нови условия и предпоставки, които обославят 
актуалността на изучаваното явление в дадения момент; ● отражение на 
проблема в нормативните документи; ● потребност от обществото, която може 

А 
В 
Т 
О 

РЕ- 
ФЕ- 
РАТ 

Заглавна част 

Обща характеристика на дисертацията 

Основно съдържание  

Списък на публикациите по темата на дисертацията 

Фиг. 2. Структура 
на автореферата 

Обща характеристика на дисертацията 

Р 
У 
Б 
Р 
И 
К 
И 

� Актуалност на изследването 
� Проблем на изследването 
� Тема на изследването 
� Обект на изследването 
� Предмет на изследването 
� Цел на изследването 
� Хипотеза на изследването 
� Задачи на изследването 
� Методологическа основа на изследването 
� Методи на изследване 
� Етапи на изследване 
� Място на изследване 
� Положения,които се защитават 
� Научна новост на резултатите на изследване 
� Теоретична значимост на резултатите на изследване 
� Достоверност на резултатите на изследване 
� Практическа ценност на резултатите от изследването 
� Апробация на резултатите 
� Внедряване на резултатите от изследването 
� Обем и структура на дисертацията 
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да бъде удоволетворена с решаване на този проблем; ● отражение на въпроса 
в научната литература; ● научните проблеми, с които е свързан проблема на 
изследването; ● потребности на науката, които могат да бъдат удоволетворени 
с рещаване на дадения проблем; ● обосноваване на проблема от позицията на 
развитие на другите науки; ● причини, поради които в настоящият момент 
изследвания проблем е актуален; ● причини, поради които дадения проблем 
привлича вниманието на специалистите от практиката; ● потребности на 
практиката, които могат да бъдат удоволетворени с решаването на дадения 
проблем; ● наличните достижения, които трябва да бъдат анализирани, 
обобщени и предложени за теорията и практиката. 

Обосноваването на актуалността на проблема на изследване може да се 
реализира с използване на различни подходи. Много важно е това да се 
представи многоаспектно, т.е. актуалноста да се докаже от различни позиции. 

Пример: Тема “Изследване на процесите на възстановяване на 
детайли от автотракторна и земеделска техника с флуидни 
покрития” 

Актуалност на проблема 
Възстановяването на детайли от машините и съоръженията е едно 

от главните направления в икономията за резервни части, суровини, 
материали и енергия. Проблемът за рационално използване на наличните 
ресурси стои пред всички страни, бедни на енергийни и материални ресурси, 
каквато е нашата страна. 

Годишните разходи за ремонт и поддържане на автотракторнта и 
земеделската техника представляват средно 25% от балансовата им 
стойност. Повече от 50% от тях са разходи за материали и резервни 
части, за закупуване и изразработване на които са необходими значителни 
средства, производствени мощности, енергия и работна сила. 

В рубриката «Проблем на изследването» се показва това, което още не е 
познато на учените в научната специалност, и се прогнозира пътя за развитие 
на новото знание. Проблемът винаги е на границата между известното и 
неизвестното в науката по даден въпрос. 

Проблемът е разновидност на въпроса, отговорът на който не се съдържа 
в натрупаните (известните) знания и затова са необходими съответни 
теоретически и практически действия, различни от простото информационно 
търсене, т.е. търсене в науката. Обаче не всеки проблем има вид на явен 
въпрос. 

Възможността да се намери истинското решение на проблема в голяма 
степен се определя от коректното, точно и оптимално формулиране. 
Коректността на постановката на проблема се обуславя от пълнотата и 
истинността на всички негови предпоставки (противоречия). Оптималността на 
проблема предвижда, от една страна, разгърнатост и пълнота, а от друга – 
краткост и ясност на формулировката. Степента на оптималност може да бъде 
разбрана само относно конкретна цел на изследването и води до категорията 
структура на проблема. 

В тази рубрика трябва да се покаже, в работите на кои автори са 
изследвани поставените в дисертацията въпроси. На основата на този обзор е 
необходимо да се отделят неизучените аспекти на проблема, поставена в 
дисертацията. 

Тук е нужно да се посочат родните и чужди учени, които са се 
занимавали с дадения проблем в различни аспекти и да се посочат 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia  

 

305 

недостатъчно разработените страни на проблема. 
Пример: Тема “Изследване на процесите на възстановяване на 

детайли от автотракторна и земеделска техника с флуидни 
покрития” 

Проблем на изследването. Съществено намаляване на тези разходи 
може да се постигне посредством възстановяване на износените детайли с 
различни методи и средства. Едни от високоефективните 
възстановителни методи са методите за възстановяване на детайли с 
флуидни покрития (наваряване в защитни газове и течности, плазменото 
наваряване и метализационното напластяване. Тези методи и процеси на 
възстановяване не са достатъчно изучени и разработени, което ограничава 
тяхното развитие и приложение.  

Формулировката на темата на изследване трябва да е ярка, 
изразителна, неординарна. Тя по правило, се състои от ключови думи на текста 
на дисертацията, недопустими са абревиатури, и съдържа научния проблем. 
При това темата се формулира с изискванията за яснота, пълнота, 
непротиворечивост и краткост. В нейната формулировка не трябва да има 
вмъкнати изречения, причастия, деепричастия, неопределености от 
вида ”някои”, щампи от вида ”Към въпроса на ...” и фразеологични изрази. 

Пример: Тема “Изследване на процесите на възстановяване на 
детайли от автотракторна и земеделска техника с флуидни 
покрития” 

Обектът на изследване е дадена реалност, съществуваща вън и 
независимо от нашето съзнание и подлежаща на опознаване от субекта в 
процеса на комплексното научно изследване. Обектът на изследване е 
конкретен фрагмент от реалността, където съществува проблема, който се 
подлага на непосредственото изучаване: организации, предприятия, фирми, 
хора, процеси, технологии и т.н 

Обектът включва в себе си като неотменна част предмета на изследване.  
Пример: Тема “Изследване на процесите на възстановяване на 

детайли от автотракторна и земеделска техника с флуидни 
покрития” 

Обект на изследване. Обект на изследване са възстановяваните 
детайли от автотракторна и земеделска техника. 

Предметът на изследване е допълнителна характеристика на обекта, 
която се отделя, установява и представлява интерес за изследване.  

Предмет на изследване са най-съществените свойства на изследвания 
обект, аналзът на които е особенно значим за решаване на задачите на 
изследване. 

Предметът на изследването е проблем, т.е. реалното противоречие, 
изискващо своето разрешение 

Формулировката на предмета на изследване може да се пресече с 
формулировката на темата, което ориентира изследователя за пътя на търсене 
на решение на проблема. 

На определянето на предмета влияят: 
● реални свойства на обекта; 
● знания на изследователя за тези свойства; 
● целева постановка; 
● задачи на изследване. 
Предметът на изследване винаги има системно-структурен характер, 
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предполагащ разноаспектен анализ на свойствата на обекта на изследване. 
За решаване на различни задачи един и същ обект може да се разглежда 

през призмата на различни предмети на изследване. 
Пример: Тема “Изследване на процесите на възстановяване на 

детайли от автотракторна и земеделска техника с флуидни 
покрития” 

Предмет на изследван са процесите, методите и средствата за 
нанасяне и изпитване на свойствата на флуидните покрития за 
възстановяване на детайли.  

Целта на изследването като очакван резултат още по-точно определя и 
конкретизира темата на изследване. 

 В този раздел трябва ясно да се отрази целта на работата. Като правило, 
целта на изследването трябва да следва от правилното формулиране на 
темата на изследване. 

Пример: Тема “Изследване на процесите на възстановяване на 
детайли от автотракторна и земеделска техника с флуидни 
покрития” 

Целта на изследването е разработване и усъвършенстване на 
процесите, методите и средствата за възстановяване на детайли от 
автотракторната и земеделската техника с флуидни покрития. 

Задачите на изследването трябва логически да разчленят целта на 
първичните й елементи. Формулирането на задачите на изследване се 
осъществява с помощта на глаголите: ”Да се разкрие ...”; ”Да се 
установи ...”; ”Да се отдели ...”; ”Да се установи ...”; ”Да се определи ...”; ”Да се 
разработи...”; ”Да се апробира ...” и т.н. Общите изисквания към 
формулировките на задачите на изследване са ясност и конкретност, тъй като 
тяхното решение е съдържанието на главите на дисертационната работа. 
Наименованието на главите и параграфите се формулират на основата на 
задачите на изследването. 

Пример: Тема “Изследване на процесите на възстановяване на 
детайли от автотракторна и земеделска техника с флуидни 
покрития” 

Задачи на изследването: 
1. Да се направи теоретичен анализ на процесите на нанасяне на 

флуидни покрития за възстановяване на детайли. 
2. Да се изследват експериментално процесите на получаване на 

флуидни покрития. 
3. Да се разработят методи за изпитване на уморната трайност на 

възстановителни покрития. 
4. Да се разработят методи и средства за изпитване на 

триботехническите свойства на възстановителните покрития. 
5. Да се приложат резултатите от изследването в практиката и да се 

определи ефекта от изследването 
Забележка: С дадения пример, до тук, искаме да покажем какво е 

съдържанието на посочените рубрики и как трябва да се формулират. 
Примерът е за дисертация за присъждане на научна степен ”Доктор на 
техническите науки”, но той може да се използва и за дисертация за 
“Доктор”, като се конкретизират възстановяемите детайли, процеса на 
възстановяване, метода, средствата, задачите и т.н. 

В рубриката “Хипотеза на изследването” се проследяват всички 
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последващи етапи в изследването, т.е. представлява движение от 
предположение на резултати, тяхната проверка, уточнение и конкретизация, 
тъй като хипотезата е достоверно недоказано обяснение на причините за 
някакво явление, предположение, имащо научно обяснение и е ориентирано 
към формулирания експеримент. В хипотезата има по-рано известни във 
формата на на предпоставки знания и нови знания, връзката между които се 
установява с помощта на предположения във формата на проблемни ситуации. 

В рубриката «Методологична основа» следва да се посочат научните 
школи и направления, в чиито направление са идеите, които се реализират в 
дисертационното изследване. За всяка школа и направление е целесъобразно 
да се посочат приоритетните идеи и основните им представители. 

В рубриката «Място на изследването» се посочват ВУЗ-а, НИИ и 
лаборатории, където е проведено изследването. 

В рубриката “Методологична, теоретична и експериментална база”, 
докторантът трябва да съобщи, какви методики на познанието е използвал в 
своето изследване. Методологическото знание е многопластово и това трябва 
да намери отражение в текста: 

Първо, могат да бъдат посочени общо научните методи, използвани от 
изследователя. Техният спектър е широк, а значението им е голямо при 
научните изследвания, затова ще приведем най-често използваните: системен 
подход, диалектически методи и др.; 

Второ, методите на фундаменталната наука: математически, 
икономически и др.; Допълнително трябва да обърнем внимание на 
класическите методи на логиката: метод на анализа, метод на индукцията, 
метод на дедукцията, метод на емперическото обобщение и т.н.;  

Трето, методи, пренадлежащи към избраната сфера на изследването: 
метод на експертните оценки, метод на анкетирането и т.н. 

Теоретичната база на изследването е теоретичната работа на учения, 
специалист в изучаваната научна област. Значението на този раздел се състои 
в това, че авторът показва своята компетентност, готовността да работи в 
научното направление, способността да се ориентира в многообразието от 
научни знания на различно ниво и различни направления. 

При изпълнение на рубриката «Теоретична основа на изследването” може 
да се придържате към следните правила: 

Първо, да се покаже, контекста, в който се провежда изследването. Като 
правило, да се покаже има ли доказателства за съществуването на проблема, 
спорни ли са те, т.е. докторантът да формулира своята авторова позиция. 

Второ, да посочи исторически първите теории, които са положени в 
основата на научното изследване на зададената предметна област, а също 
така съвременните фундаментални подходи и теории, признати от научната 
общност; 

Трето, да се посочат не много теории и теоретични положения, 
изразяващи най-съществените, водещи закономерности в избраната предметна 
област; 

Четвърто, да се посочат (по възможност) най-широкия спектър теории и 
школи, съвременени автори, в които се разглеждат различни, това число и 
частни, въпроси на избраната научна област. 

Ако в работата се критикуват изводите на някои автори, при излагане на 
неговата позицията е необходимо да се приведат цитати, само при това 
условие критиката може да бъде обективна. 
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Емпиричната база на изследване е тази извадкова съвкупност от 
обекти на изследване, която е била изучена в рамките на даденото 
дисертационно изследване . 

Методите на емперичното изследване са: наблюдението, измерването, 
описанието и експеримента. 

Научни резултати, които се предлагат за защита. 
Какво означава това? Научните резултати, които се предлагат за защита 

трябва да бъдат: първо, формулирани във формата на открит тезис, 
несъдържащ скрита информация и неизискващ за своето осмисляне 
използването на допълнителни разсъждения; второ, положенията не трябва 
да съдържат семантически неопределени, размити формулировки (термини); 
трето, положенията трябва да изразяват причинно-следствената връзка, 
разкритите закономерности, същността на новите резултати. 

В тази рублика докторантът трябва да посочи, какви научни резултати е 
получил лично, да покаже в какво се състои тяхната същност и значение. Те, 
трябва да бъдат формулирани във вид на твърдения, в които се изразяват 
закони на науката, нови закономерности, нови обяснения на явления и процеси, 
които са дело на докторанта. Научните резултати са отговори на 
изследователските задачи, не трябва да съдържат позовавания на други учени 
и не поясняват, по каква методика и методи докторантът е стигнал до тяхната 
същност. 

Най-съществените научни резултати, формулирани от автора на 
изследването, могат да бъдат: нови теоретични положения, нови идеи, нови 
факти, нови конкретни методики, моделии начини, концепции, закономерности 
и др. Във формулировката научният резултат задължително трябва да бъде 
представен съдържателно за всеки обект на тази формулировка. 

Структурата на «формулата» на научния резултат може да има следния 
вид: уводни думи, наименование на обекта на научната новост, съединителни 
думи, списък на съществените признаци на обекта на научно знание. 

Текстът на формулировката на научния резултат, имащ новост, трябва 
да започва с думите: доказано е, получено е, установено е, определено е, 
разкрито е, разработено е, предложено е и др. След това се посочва 
наименованието на обекта на научната новост (какво именно е създадено, 
доказано, методика, модел, начин, положение, концепция и т.н.). След това със 
съединителни думи (състоящ се, заключаващ се в това и това..., позволяващо 
да ...) се применава към излагане на нейните отличителни признаци. Тези 
признаци трябва да се посочат с такава пълнота, че читателят да може да 
разбере същността на обекта на научната новост без каквито и да са 
допълнителни коментари на автора. 

Ако в резултат на изследването са получени няколко научни резултата 
“формулата” трябва да се състои от няколко пункта, всеки от които трябва да 
има аналогична структура на описание (уводни думи, наименование на обекта 
на научна новост, съединителни думи, съществени признаци). 

Всяко положение, което се предлага на защита, трябва да бъде 
представено като конкретен научен резултат, оценяването на което се 
извършва по пътя на сравняване с аналози, които са вече признати в науката. 

Следователно е важно да се разкрие: 
а) същността на предложението; 
б) разликата (отличието) от др. подходи, резултати, теории, закономерности; 
в) значимост на научвния резултат. 
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Съдържателната страна на изследването се проверява с критериите за 
научна новост на получените резултати. При определяне на новостта често 
се допуска грешки. Първо, вместо да се характеризира новостта се изброяват 
резултатите от проведеното изследване: разкрита е ...; обоснована е .... и т.н. 
Второ, няма съдържателно описание на новостта, т.е. пише се допълнено, 
уточнено, конкретизирано, но не е посочено, в какво се състои допълнението, 
уточнението, конкретизацията. Трето, посочва се новостта не за всички 
резултати на изследването. 

Резултатите от научното изследване могат да бъдат: потвърдителни и 
нови резултати, а новите резултати трябва да притежават свойствата: 
значимост, достоверност и обоснованост. 

Научна новост на резултатите от изследване. Научната новост на 
изследването трябва да се потвърди с нови научни резултати, получени от 
докторанта, с отразяване на техните отличителни особености в сравнение със 
съществуващите подходи. 

Краткото описание (формула) на получения обект на научна новост на 
изследването – научен резултат - може да бъде изразен чрез съществени 
отличителни признаци на резултата на изследване, оказващ влияние на ефекта 
на използването му. 

При описването на научната новост на резултата е необходимо ясно да 
се разкрие съдържанието на съединителните думи ”отличаващ се” 

Същественноста на отличителния признак на обекта на научната новост 
трябва да се определи така, както това се прави за обекта на изобретение: 
мислено да се отдели проверявания признак от описанието на обекта на 
научната новост. Ако след това приедполагаемата отличителна същност на 
обекта остава разбираем, то дадения признак е несъществен и него не трябва 
да го включвате в описанието на обекта на научна новост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от научното изследване 

Потвърдитилни Нови резултати 
(НОВОСТ) 

Научни Приложни Методически 

Научно- приложни 

К л а с и ф и к а ц и я на п р и н о с и т е 

Съществен научен 

Фиг. 4. Взаимовръзка между резултатите от дисертационното 
изследване и приносите в дисертационното изследване 

 Значими  Достоверни Обосновани 

Изисквания 
за новост 
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Научната новост на резултатите от изследването трябва да бъде 
представена по следните параметри: ● тип на новия резултат (концепция, 
класификация, закономерност, метод, модел, подход, понятие, принцип, 
тенденция, направление, терминология, система, правило, препоръка, 
средство, изискване, методическа система и т.н.); ● ниво на новостта на 
резултата (първи (висш) - за първи път получен резултат се характеризира като 
принципно нов в дадената научна област на знанието по отношение на 
известните положения; втори - допълва (разширява) известни знания, внася в 
тях нови елементи без изменение на същността им; трети - уточнява известни в 
науката данни, конкретизира отделни положения); ● отличителни 
характеристики на резултата по сравнение с получените по-рано. 

Теоретическа и практическа значимост на дисертационната 
работа. 

Тук трябва да се покаже, какво конкретно се развива в науката: положения, 
методи, предложения, т.е. да се покаже, в какво се състои приносът за науката, 
благодарение на научния резултат, който е получен от докторанта. 

В рубриката «Теоретична значимост» е целесъобразно да се покаже, че 
резултата от изследването може да бъде насочен за обясняване, описание или 
прогнозиране на процеса, обобщаване на опита, сравняване на резултата с 
известни резултати на водещи изследователи или школи, анализ, 
систематизация, разкриване на закономерности в теорията и практиката на 
научната област. Затова значението на резултатите за теорията може да бъдат 
описани в няколко варианта. Първи: резултатът от изследването позволява да 
се решат нови проблеми (да се посочи един-два), които по-рано не са 
поставяни или са решени частично. Втори: резултатът дава възможност да се 
обясни и предскажат възникнали факти и явления, които с предишните 
познания и позиции не е било възможно да се разберат или обяснят. Трети: 
резултатът открива път за разработване на нови методи и подходи, подпомага 
за развитието и уточняването на нови идеи, формулиране на приоритетни 
изследователски задачи. 

Теоретичната значимост на резултата на изследеване може да се 
характеризира със следните параметри: ● издигнати (формулирани) идеи, 
аргументи, доказателства, тяхното потвърждаване или отрицание; 
● обосноваване на елементите на изложената теория: аксиоми, хипотези, 
научни факти, изводи, тенденции, етапи, стадии, фактори и условия; 
● формулиране на закони или закономерности, общи концепции като цяло; 
● разкриване на съществени проявления на теории:противоречия, 
несъответствия, възможности, трудности, опасности; ● отделяне на нов 
проблем, подлежащ на последващо изследване; ● характеристика на 
явлението в реалната действителност, което съставлява основа за практическа 
дейност в дадена научна област; ● установяване на връзката на даденото 
явление с другите. Основните признаци и показатели на практическата 
значимост на резултатите от изслведването може да са: брой на ползвателите, 
заинтересованите от резултатите на изследването, мащаба на възможното 
внедряване, икономическата и социалната ефективност на реализацията на 
резултатите, възможността и готовността за внедряване на резултатите от 
изследването. 

В рубриката «Достоверност...» е необходимо да се потвърди истинността 
на резултатите от изследването. В тази връзка докторантът трябва да осмисли, 
коректността на използваните изследователски методи ,да посочи тези 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia  

 

311 

ограничения, при които защитаваните положения са верни, в противен случай 
те може да се окажат не само невярна, но и вредни.. 

Достоверността на резултатите на изследването е, по същество, степента 
на точност на измерване и обективност на оценките. Тя се осигурява с редица 
фактори: ♦ използване на съвременни методики за събиране и обработка на 
изходната информация; ♦ съвпадение на резултатите на изследване с 
експерименталните данни; ♦ използавене на съвременни методики за събиране 
и обработка на изходната информация; ♦ непосредствено участие на 
докторанта в получаването на изходните данни и научните експерименти; 
♦ точност на измерване на параметрите на изследваниите обекти; ♦ правилен 
подбор на обектите (единиците) на наблюдение и измерване. 

Обоснованността на резултатите от изследването се изразява в 
доказателственост, убедителност на изводите и препоръките на докторанта. Тя 
се потвърждава от: ♦ коректното прилагане на апробирането в научната 
практика на изследователския и аналитичния апарат; ♦ съпоставяне на 
резултатите от изследването с данните на чуждия и нашия опит; 
♦ задълбочеността на изчисленията при които са получени изводите и 
закономерностите; ♦ потвърждаване на резултатите от експеримента с 
оценките на специалистите; ♦ доказателност на аналитичните изводи като 
основание за предложените препоръки; ♦ обсъждане на резулатите от 
изследването на международни и национални научни конференции; 
♦ публикация на резултатите на изследване в рецензирани научни издания. 

В рубриката “Практическа ценност” може да се посочи броят на 
организациите, които са използвали резултатите, какъв е ефекта от 
използването; целите на използване на резултатите от изследването (за 
разработване на технологии, концепции, ръководни материали, инструкции, 
стандарти и т.н.; мащабите на внедряване на резултатите (фирма, отрасъл; 
област; страната); сфера на използване на резултатите (образование; култура, 
земеделие, промишленост и т.н.). 

Практическа значимост на получените научни резултати може, 
например, да се състоят в това, че тяхното използване осигурява повишаване 
на ефективността на дейността на един или друг обект на изследване. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Форми на внедряване 

Изделие  Технология  Нормативен 
документ 

Публикация 
на резултата 

Включване 
в учебния 
процес 

Действащ 
макет 
Машина  
Уред 
Апарат  

Утвърдена 
документа
-ция 

Утвърден 
документ 
БДС 
Методика 

Отпечатан 
научен труд Утвърден 

учебен план 
Учебна 
програма 

Начини на потвърждаване на 
резултатите от внедряване 

Фиг. 5. Форми на внедряване на резултатите и начини на потвърждаване 
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Практическата значимост може да бъде също разкрита и оценена със 
следните показатели: ● определяне на сферата на прирожение на теорията на 
практика, областта на реализация в живота, където се проявява дадената 
закономерност, идея, концепция; ● създаване на нормативни модели за 
ефективно приложение на нови знания в реалната действителност; ● 
препоръки за по-високо равнище на организация на дейността; ● определяне 
на регламентиращи норми и изисквания в рамките на оптималната дейноста на 
личността и колектива в сферата на изследване. 

Основните форми на внедряване на резултатите са дадени на фиг. 5, а в 
таблица 1 - Съдържание на ефективността на научните изследвания. 
 

Таблица 1. 
Съдържание на ефективността на научните изследвания 

 
Съответствие на дисертацията на паспорта на научната 

специалност. 
Обосноваването на съответствието на дисертацията на паспорта на 

специалността е желателно да се отрази в автореферата на дисертацията, т.е. 
отговаря ли на акредитираната докторска програма от НАОА. 

При подготовката на обосновката за съответствие на дисертацията на 
паспорта на научната специалност е необходимо да се обоснове 
съответствието отразено в дисертациията на научните положения 
формулирани в специалността, по която тя се защитава и в какво обикновено 

Проявление Вид на ефекта Съдържание на ефекта 
Непосред-

ствено 
Теоретичен Закон; Теория; Закономерност; Понятия и категории 

Хипотези; Нови идеи в науката 
Приложен Икономия на суровини, материали и труд 

Методика и указания за усъвършенстване на 
конструкция, технология и др. видове дейности 
Национални програми 
Усъвършенстване на методи и форми на 
конструиране, изработване, експлоатация и 
управление 
Увеличаване на обема на произвежданата 
продукция 
Повишаване на качеството и надеждността на 
продукцията 
Ръст на производителността на труда 
Намаляване на материалоемкостта на продукцията 
Ръст на печалбата 
Икономия на капитални вложения 

Посредствено Социален Ръст на благосъстоянието на обществото 
Подобряване на условията на труд и бит 
Увеличаване на продължителността на живота 
Увеличаване на свободното време на членовете на 
обществото  
Повишаване на равнището на образованието и 
културата 
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се отразява, какви проблеми се изследват от дадената дисертация по дадената 
специалност, в каква сфера на дейността и в какво се състои нейното 
съдържание. 

Трябва също да се покаже, какви конкретно пунктове от паспорта на 
специалността съответстват на резултатите на научното изследване. 

Към формите на апробация на резултатите от дисертационното 
изследване е прието да се отнасят публикации, конференции, семинари, 
симпозиуми и други научни мероприятия, в които изследователя е участвал. 

Апробация и реализация на резултатите от дисертацията. 
В този раздел на автореферата трябва да се покаже, къде са апробирани 

или реализирани резултатите от изследването, например в: 
● производствената дейност на фирмата и организацията; 
● научната дейност, използване в научни отчети и т.н.; 
● учебния процес. 
Обемът и структурата на дисертацията може да се представят по 

следния начин: Дисертацията е с обем 150 страници и се състои от Увод и пет 
глави, заключение, литература (182 източника, от които 89 на кирилица и 93 на 
латиница) и 8 приложения. В текста има 24 фигури, 15 таблици и 27 формули. 

 
Основни и зводи: 
1. Разкрита е структурата на автореферата и взаимовръзката между 

елементите. 
2. Предложена е кавалификация на резултатите и приносите от 

дисертационното изследване. 
3. Обосновано е съдържанието на ефекта от провеждане на 

дисертационното изследване. 
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-Ямбол, 2018 
3. Михов М. Дисертация на тема ”Изследване разпределението на 
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5. Маджов С. Дисертация на тема „Изследване и оптимизиране на 
параметрите на системата за разпределение и управление на запаса от 
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ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
И РЕМОНТ НА МАШИНИТЕ 

 
Михо Михов, Невена Иванова 

 
В XXI век технологичното развитие на производството на продукти е 

достигнало нивото, когато основният фактор в конкурентната борба стават не 
толкова качеството и стойността на продуктите, колко степента на 
задоволяване на продукти на потребителите. Потребителите на сложни 
технически продукти все повече се интересуват, не от цената на придобиване, 
както от стойността на последващи разходи за притежаването на получената 
продукция. Реализацията на този подход към производството на сложни 
технически продукти е намерил отражение в концепцията за управление на 
разходите през жизнения цикъл. Тази концепция е широко приложена в 
промишлеността на развитите страни [2]. Методиката за оптимизиране на 
разходите, прилагани от търговските организации в рамките на концепцията, 
както обикновено, са насочени към получаване на максимална печалба и, както 
показва анализът, решават основната задача – търсене на минимални 
разходи [5].  

При производството и експлоатацията на продукцията, размерът на 
разходите като правило, е от второстепенно значение, на първо място е 
осигуряване на необходимия показател – коефицент на готовност [1-6].  

За постигане на желаният коефициент на готовност се прилагат следните 
стратегии: 

а) календарна стратегия за ТО и Р; 
б) стратегия за ТО и Р, предвиждаща изпълнение на меропирятия по ТО и 

постоянен мониторинг на техническото състояние;  
в) стратегия за ТО и Р, предвиждаща периодично изпълнение на 

мероприятията по ТО и периодичен мониторинг на техническото състояние; 
г) стратегия за ТО и Р без планово техническо обслужване. 
По полученнте стойности на коефициента на готовност и големината на 

разходите за ТОР по метода на динамичното програмиране се извършва синтез 
на системата за ТОР, при която зададената стойност на кофициента на 
готовност съответства на минимална стойност на експлоатационите разходи.  

Календарна стратегия за ТО и Р е 
представена на графа на фиг. 1. 

 
Рис. 1. Граф на модел на календарна 

система за обслужване: S1 – агрегатът 
е работоспособен, готов за използване 

по предназначение; S2 – извършва се 
проверка на функциониране, техническо 

обслужване; S3 – агрегатът е неработоспособен, 
провежда се ремонтно- възстановителна работа;  

 S4 – скрит отказ, агрегатът е неработоспособен,  
 в между регламентирания период отказът не се е 

изявил; S5 – проверка на функциониране, след скрит отказ; S6 – на агрегата 
се извършва планово метрологическо обслужване, мероприятия по 

техническо освидетелстване /диагностиране/. 
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;    (1)  

.  (2)  

В представения модел коефициентът на готовност на изделията и 
големината на експлоатационите разходи са функция на следните 
експлоатационни технически параметри: - периодичност на техническо 
обслужване (ТО); - продължителност на провеждане на ТО; - 
периодичност на провеждане на метерологичното  обслужване (МлОб);  - 
продължителност на провеждане на МлОб;  - параметър на распределение 
на Ерланг; - параметър на потока на отказите при ТО; - параметър на 
потока на лъжливите откази при ТО;  - параметър на потока на отказите при 
изпълнение на мероприятията МлОб;  - големина на разходите  при намиране 
на изделията във всяко състояние; - интензивност на отказите на i-тата 
съставна част на изелията.  

Календарната система ТО и Р в днешно време е широко представени в 
системата на експлоатацията на техника. Тя се отличава с високо ниво на 
осигуреност на коефициента на готовност, но тя е изпълнена със значителни 
експлоатационни разходи [4-10].  

През последните десетилетия във връзка с широкото разпространение на 
цифровите технологии, по-евтини различни системи за мониторинг на 
техническото състояние (TC) все по-голямо приложение придобива по-
прогресивна стратегия за експлоатация по състояние. В зависимост от размера 
на разходите за осигуряване на изделията средства за контрол на техническото 
състояние и характеристики на експлоатацията могат да се разграничат две от 
най-известните стратегии ТО и Р.  

 
1. Система за техническо обслужване и ремонт, предвиждаща 

периодично изпълнение на дейности за техническо обслужване и 
постоянен мониторинг на техническото състояние с граф е представен на 
фиг. 2. 
 
Фиг. 2. Граф на състоянията на 
системата за експлоатация по 
стратегия на обслужване по състояние с 
постоянен мониторинг на ТС: S7 – работоспо-  
собно състояние, провежда се мониторинг на 
техническото състояние; S8 – провеждат се 
ремонтно-профилактични работ; S9 – провеждат се 
ремонтно-възстановителни работи. 

 
Представеният модел се характеризира с аналитичните изрази:  

; (3)  

S 7 S 8 

S 9 
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, (4)  
 
Коефициентът на готовност и големината на разходите са функция на 

времивите величини  – диапазон на достигане на гранично състояние 

по контролиран параметър и начало на провеждане на РПР, -
продължителност на провеждане на ремонтно-профилактичната работа (РПР), 

- параметър на потока на отказите на работоспособния агрегат, - 
параметър на Ерланг, характеризиращ интенсивността на проведените 
ремонтно-възстановителни работи (РВР), - грешка на контрола на ТС от 

първи род, - грешка на контрола на ТС от втори род.  
 
2. Система за техническо обслужване и ремонт, предвиждащ 

периодическо провеждане на мероприятия за ТО и Р и периодически 
мориторинг на техническото състояние, граф на модела е представен на 
фиг.3.   

Фиг.3. Граф на състоянията на система за 
експлоатация по стратегия за ТО по 

състоянието с периодически 
мониторинг на ТС: S11 – 
работоспособно състояние; S12 – 

провежда се контрол на техническото 
състояние; S13 – провежда се ремонтно-

профилактична работа; S14 – провежда се 
 ремонтно-възстановителна работа; 
 

Аналитичните зависимости на модела се представят с изразите:  

; (5)  

, (6)  

В дадения модел коефициентът на готовност и големината на 

експлоатационните разходи са функция на променливите величини:  - 

периодичност на  мониторинга на ТС,  - продължителност на мониторинга на 

ТС,  - продължителност на РПР,  - параметър на потока на откази на 

работоспособния агрегат,  - параметъра на Ерланг, характеризиращ 
интензивоността на проведения РВР,  - грешката на контрола на ТС от 
първи род;  - грешка на контрола на ТС от втори род.  

 
През последното десетилетие на научно-техническия прогрес значително 

е намален жизнен цикъл на наукоемната продукция. Технологии за намаляване 
на разходите за производство са позволили да се формира нова група от 
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сложни технически продукти – това са наукоемки продукти, която не се нуждае 
от поддръжка в продължение на целия експлоатационен срок. Обикновено 
животът на подобен продукт е малък, а ремонтът е икономически не 
целесъобразен. Един от ярките примери за сложни технически продукти от тази 
категория всеки от нас ежедневно използва в ежедневието. Така че, във всеки 
от използваните от нас мобилни телефони може да бъде отстранена всяка 
неизправност, но разходите за отстраняване на отделни повреди могат 
многократно надвишат стойността на разходите за производство на ново 
подобно изделие. За моделиране на процесите на експлоатацията на 
посочените изделия е разработен графичен модел, графът на който е 
представен на фиг. 4. 

Фиг. 4. Граф на състоянията на 
система за ТО и Р без планово 
техническо обслужване: S15 – 
работоспособно състояние на 

изделието; S16 – състояние на 
провеждане на РВР 

 

Аналитическите зависимости за изчисляване на коефициента на готовност 
на изделията и големината на експлоатационите разходи имат вида: 

 

; (7)  

, (8)  

където  е интензивонстта на отказите;  - параметърът на Ерланг;  -
грешка от втори род,вероатност за лъжлив ремонт.  

Прилагане на представените модели дава възможност да се изчисли 
коефициентът на готовност на техника и стойността на експлоатационните 
разходи при различни стратегии на ТО и Р. Получените резултати могат да 
служат като основание за избора на най-ефективната стратегия за ТО и Р за 
отделен продукт. Обаче, ако трябва да се синтезира стратегия за ТО и Р на 
комплекс, състоящ се от множество сложни технически системи, е необходимо 
алгоритъм, който да позволи да се избере тази комбинация от стратегии за 
ТО и Р на отделните изделия, при който общият коефициент на готовност на 
комплекса ще бъде не по-нисък от зададения, а стойността на оперативните 
разходи да са минимални.  

 
Основни изводи: 
1. Предложена е методика, позволяваща да се моделира техническото 

обслужване и ремонта, а така също да се определят коефициентите на 
готовност и съответните разходи за различните стратегии за ТО и Р. 

2. Методиката позволява да се синтезира стратегия за ТО и Р на 
комплекс  

3. Методиката се различава от известните по това, че отчита 
вероятностни характер на възникване на неизправности, обхваща 
широк спектър от оперативни процеси и съвременни форми за 
техническо обслужване и ремонт.  
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ОСНОВНИ ГРЕШКИ ПРИ ПИСАНЕ НА НАУЧНИ РАБОТИ 
 

доц. д-р Снежина Андонова, проф. д-р Красимира Георгиева 
 

MAIN ERRORS IN WRITING SCIENTIFIC WORKS 
 

Assoc. Prof. Snezhina Andonova, PhD, Prof. Dr. Krasimira Georgieva 
 
 

Най-често допусканите грешки, свързани със структурата и логиката на 
научните работи, проведените изследвания и писането на научни статии, се 
изразяват в следното: 

1. Непознаване на структурата на работата.  
Дипломантите знаят, че работата трябва да има увод, теоретическа и 

практическа част и заключение, но не винаги правилно разпределят 
материалът в тях. 

В увода трябва да се обосно актуалността на темата, обекта, предмета и 
целта на научната работа, също така методите за провеждане на изследването 
и мястото на провеждане на основното изследване. 

Теоретичната и практическата част съдържа следните глави: Анализ на 
състоянието на проблема и задачи на изследването; Теоретична част, където 
се формулира хипотезата на изследване; Методика на експерименталното 
изследване. Практическата част трябва да съдържа резултатите от 
експерименталното изследване, методите на обработка и анализ;изводи от 
изследването. Заключението включва основни изводи и предложения за 
теорията и практиката. Всяка друга структура на научната работа е неправилна, 
защото е нарушена структурата и елементите на логиката на проведане на 
научни изследвания. 

 
2. Не разбиране на логиката на научната работа. 
Логиката на научната работа трябва да се изгради в следния ред: 
‒ издигане на работната хипотез, определяне на обекта, предмета, целта 

и задачите на изследване; 
‒ анализ на теорията за събиране на информация на мнения за и против 

хипотезата. Хипотезата трябва да бъде теоретически обоснована; 
‒ въз основа на анализа на теорията /изследванията на 

предшествениците/, се доработва работната хипотеза, т.е формулира 
се емперическата хипотеза; 

‒ изследване за проверка на емперичната хипотеза 
‒ изводи на основата от резултатите на проверка на емперичната 

хипотеза. С това хипотезата са доказва напълно, частично или се 
отхвърля. 

 
3. Пренебрегване на раздела „Увод”. 
Често слушаме следните фрази:”Напиши работата, а после увода”; 

Проведи изследването, а след това напиши работата”или „Уводът се пише, 
когата работата е готова”. В увода изкристализира замисъла на работата, 
защото там се конкретитизира научната потребност, областта на изследването, 
обекта, предмета и задачите на изследване и т.н. 

Уводът се пише първо, но това не означава, че той остава непроменен. 
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Основните елементи на увода са: 
� Актуалност. В този елемент се отговаря на въпроса: защо избраният 

проблема и тема трябва да се изследват. В актуалността влиза 
проблема на работата - научното противоречие между известното и 
неизвестното в науката и той се решава с помащта на проверка на 
хипотезата. 

� Обект на изследване. Общата сфера на изследване. 
� Предмет на изследване. Това което се изследва конкретно; 
� Хипотеза. Обосноваване на научното предположение, което се 

проверява с нашето изследване; 
� Цел на изследването. Представлява желаният резултат от нашата 

работа; 
� Задачи на изследване. Конкретните стъпки за достигане на целта. 
 
4. Желанието отначало да се проведе изследването, а след това да 

се пише работата. 
Не допустимо е първо да се проведе експеримента и след това да се пише 

научната работа. Защо? 
Първо, трябва да се помни, че научната работа се движи по пътя на 

издигане и проверка на хипотезата, а хипотезата трябва да бъде теоретически 
обоснована. В противен случай може да се окаже, че се прави излишно и 
ненужно изследване. 

Второ, научната работа се пише бързо, ако е организирана в научно 
логичен ред. 

Трето, след написване на анализа на състоянието на проблема и 
теоретическата частт се изясняват много факти, появяват се нови емперични 
хипотези, които логично се съчетават с целта на работата и изискват своята 
проверка. Следователно, ако проведем изследването до написване на 
теоретическата част ние ще направим много разходи на време и средства за 
ново изследване, ще намалим качеството на изследването. 

 
5. Научнопопулярно мислене. 
Тези, които са чели Е. Берн, А. Пиза, Р. Бендлер и Д. Гриндер, и други 

чужди автори са забелязали, че при тях езикът на излагане е много красив, 
ясен и прост, което значително помага да се разбере и осмисли идеята на 
автора. Младият учен трябва да се стреми да бъде така разбираем от 
читателската аудитория, но в научната работа е неприемлив популярният стил 
на изразяване. Защо? 

а/ в популярната работа, при излагане на научните факти, често се смесва 
битовото и научно раозбиране на думите. 

б/ научната работа, както е известно се пише за други учени. 
в/ в процеса на написване на работата, нейният текст, често се налага да 

се пренаписва, редактира и така авторът много често се налага да 
преформулира цели изречения, да сменя структурата на изреченията и т.н.  

 
6. Не разбиране ролята на статистиката в научното изследване. 
Съвременните научни изследвания са немислими без анализа и 

обработката на статистическа информация с което се осигуряват достоверни 
изводи, получени на основата на богата статистическа информация. 

 
7. Неправилно оформяне на текста. Не са спазени изискванията за 
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вида на шрифта, разстоянието между редовете и т.н. 
 
8. Не са посочени авторите на цитатите и постановки, които са в 

заимствани от други автори. Това е важно правило на научната етика.  
За да не се допускат такива грешки при писане на научни работи е 

необходимо: -да се проучи и спазва стандартната структура на научната 
работа; - да се разучи логиката на научното изследване и логиката на научната 
работа; - първо да се напише Увод; - не бързайте да направите изледването, а 
първо напишете теоретичната част; - четете статии в научни списания и 
сборници с научни трудове, за да се запознаете с особеностите на научния 
стил на писане; - учете методите на математическата статистика за обработка и 
анализ на резултатите от изследването; - съобразявайте се с изискванията на 
научната етика. 

Има ли разлика във формулирането на заглавията в различни 
жанрове на писмената научна работа? 

Жанровете на писмената научна работа (реч) са: научно-учебен жанр; 
научнопопулярен жанр; собствено научен жанр; научно-информационен жанр; 
научно-справочен жанр; жанр на научно-техническите документи. 

Има разлика във формулировката на заглавията в различните жанрове, 
т.е. разлика има и по названието на текста или по заглавието вие може да 
определите към кой жанр е текстът (собствено научен, научнопопулярен, 
учебно-научен и т.н.). 

Отличителната черта на научно-популярния жанр е това, че заглавието 
може да има форма на въпрос (Как да видим невидимото?), възклицание 
(Колко е хубаво, че нашата звезда е слънцето?), повествователно изречение с 
подлог и глаголно сказуемо (“Електричеството се превръща  в светлина”), 
заглавието може да съдържа несъвместими понятия (Несъвместимото се 
съвместява”), да бъде образно (“Слънчев платно”), дори парадоксално 
(“Загряваме се, отдавайки  своята топлина”). 

Нищо подобно няма да срещнем в собствено научния или научно-учебния 
жанр. Ето един паралел, който добре ще Ви покаже разликата: 

 
Заглавие на научнопопулярна 

статия Заглавие на статия в учебник 

Къде да търсим откритие? Перспективни отрасли на науката 

Стрес в света на животните Животните са подложени на стрес 

Как вие се отнасяте към себе си ? Проблеми на само оценката 

Япония е естетически повик Художествено възпитание в Япония 
Ценообразуване - фактор в пазарната 
икономика Пазарно ценообразуване 

 
Примери за другите жанрове. 
� Собствено научен жанр - “Особености на структурно-семантична 

организация на научния текст”; - “Изследване на свойствата на 
надеждност на зърнокомбайните”. 

� �Научно-информационен жанр - “Вулканите в Камчатка”; - “Динамика 
на макроикономическите показатели”. 

� �Научно-справочен жанр - “Каталог на новите книги и списания”;  
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- “Своден каталог на книгите в софийските библиотеки”. 
� Жанр на научно-техническата документация -“Инструкция за ...”;  

-“Справка за ...”; - “Заповед за ...”; - “Постановление за ...”. 
Давайки заглавие на своята научна работа, запомнете, че в него не трябва 

да има сложни синтактични конструкции с вмъкнати изречения, причастия и 
деепричастия. Въвеждането в заглавието на спомагателен елемент (например, 
подзаглавие) трябва да има уточняващо значение. В заглавието на дисертация 
за научна степен не трябва да има подзаглавие. Това е недопустимо. Тези 
спомагателни конструкции на заглавието утежняват конструкцията му, а 
словосъчетания и щампи от вида:”Към въпроса ...”; “Някои въпроси...”; “По  
повод на ...”; “По някои  проблеми на ...”; “Във връзка с ...”; “За някои свойства 
на...” и т.н. не спомагат за  неговата яснота. 

Заглавието трябва да се разглежда не само от информационна, но и от 
юридическа гледна точка. Именно затова заглавията на някои първични 
документи не трябва да се изменят (например, названията на дисертация; 
научноизследователска работа, чиито теми се утвърждават със специални 
решения още преди получаване на резултати и написване на отчетите, а така 
също и заглавията на описание на изобретенията). Оттук и извода: заглавията 
на първичните документи е необходимо строго да се отработи още на етапа на 
съставянето им, т.е. трябва да формулира точно и информативно. 

Каква е взаимовръзката или йерархията на заглавието, анотацията и 
съдържанието на научния текст? Какво внимание трябва да се отделя на 
заглавието на научния текст? Каква е неговата роля? 

Заглавието на научния текст (впрочем, не само на научния текст) носи в 
себе си определена информация за същността на означения от него текст, 
кратко, но достатъчно пълно отразява основното съдържание на работата и 
нейната идея. То е, образно казано, квинтесенция (нещо най-съществено, най-
важно, което може да се извлече от даден текст) на цялото произведение, в 
стегнат, концентриран вид и отразява основното смислово съдържание на 
текста. 

Заглавието на работата първо акцентира вниманието на читателя върху 
основната идея на авторската концепция. Това, което в заглавието е изразено в 
пределно кратка форма, в текста след това се разкрива в нужната степен 
подробно. Заглавието е най-високото ниво на обобщение на съдържанието на 
текста. 

Второто ниво на обобщение на съдържанието на научния текст е 
анотацията. В анотацията се обобщава съдържанието на целия текст.Тя 
изпълнява “осведомителна, сигнална функция”, съдържаща ориентиращи 
сведения. Това е неголям по обем вторичен текст (обикновено от 5-6 
изречения), съдържащ цял ред концептуални мисли. 

Главната цел на анотацията е да констатира основния проблем, решаван 
от автора в основния текст. По същество, това е някакво повторение на 
заглавието, но в различен вид. 

Третото ниво на обобщение на текста е съдържанието. 
В съдържанието научната работа е кратко представена, по същество, с 

висока най-важна смислова концепция на съдържанието, основните теми, 
съдържащи всички под теми и микро теми на дадения текст. Съдържанието 
служи като основа, на която се разгръща цялото обширно (в сравнение със 
съдържанието) съдържание. 
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Основни грешки в заглавието: 
1. Заглавието не съответства на съдържанието на научната работа 

/магистърска теза, статия, доклад и т.н./ или обратно, съдържанието на 
научната работа не съответства на заглавието. Среща ли ли сте такава 
ситуация? Това често се случва в статии в жълтата преса. Ако се случи при 
написване на сериозни научни работи, то ние ще заблуюдим читателя, който 
гледайки съдържанието на някакъв информационен източник и поиска да се 
запознае с вашата научна работа и като я изтегли от интернет или вземе 
списание и я прочете ще остане разочарован от същността на работата. Защо? 
Ето защо: 

Прекалено гръмко, много обещаващо заглавие заблюждава потребителя 
на информация и неговите очаквания не се оправдават; Няма интрига. Ако 
заглавието не предизвиква любопитство, професионален интерес, то до четене 
няма да се стигне; Пишета научни работи, отчитайки интереса на читателската 
аудитория от дадено научно направление, в противен случай ще прилича на 
стрелба по измислена мишена; Заглавието не показва полза от прочитане на 
научната работа. Ако това е така, то няма смисъл да се чете тази научна 
работа; Наперени ГОЛЕМИ букви в заглавието „натискат” очите и ушите ни. 
Особенно в съчетание с възклицателен знак; В заглавието липсват ключови 
думи от същността на научната работа. Тогава целевата аудитория може да не 
намери научната работа и да я прочете. Това е ключов момент, който често се 
среща; Много дългото заглавие разкрива част от съдържанието, то трябва да 
създаде учитателя интрига, любознателност; Пословично глупаво заглавие или 
заглавие „за нищо”. Например «Вярно ли е ?” Така може да се озаглави научна 
работа на почти всякаква тема; Без действащо заглавие, т.е заглавие, което не 
съдържа глагол, а значи не подбужда към действие. 

Запомнете ! Заглавието е цена, то продава, то заинтригува, то насочва 
читателската аудитория към съответната научна работа. То помага на 
читателската аудитория  да вземе решение - да купи или да не купи; да прочете 
или да не прочете, съответната научна работа. 

 
Основни изводи: 
1. Систематизирани са видовете грешки, които се допускат при 

структуриране и оформяне на писмени научни работи. 
2. Дадени са много примери на правилно писане на основните елементи 

на писмените научни работи. 
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запасите от основни елементи за тракторите” -С., 1993 
3. Иванова Н. Дисертация на тема „Изследване и оптимизиране 

параметрите на логистична система за сервиз на земеделска техника“ 
за присъждане на ОНС “Доктор“ – РУ „Ангел Кънчев“ 05.11.2015 г. 

4. Маджов С. Дисертация на тема „Изследване и оптимизиране на 
параметрите на системата за разпределение и управление на запаса от 
резервни части за двигатели на трактори ТК-80”, -С., 2006 
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Реферат е кратко изложение на съдържанието на научен документ. Под 

автореферат разбираме реферат, написан от автора на първичния документ 
(дисертацията). 

Автореферата на практика не се редактира и така докторантът се явява 
автор и редактор на текста на автореферата. 

Рефератиге се разделят на типове в зависимост от редица 
класификационно признаци и те са дадени в таблица 1. 

Таблица 1. 
Класификационни признаци на автореферат на дисертационно изследване 

 
Класификационен 

признак Характеристика 

Информативен  

Доминиращите свойства на автореферата са 
информативност, съдържателност; в него се излага 
основното съдържание на дисертацията, дават се 
сведения за научните факти 

Индикативен 
Авнтореферата има свойството индикативност - показва 
такива важни аспекти, като: новост, научна и практическа 
значимост и др. 

Едноисточников  Предмет на рефериране в автореферата е единственият 
първоизточник - дисертацията 

Общ  

Автореферата се съставя с отчитане на всички основни 
елементи на дисертацията и е адресиран към този кръг 
потребители (специалисти), за които е предназначена 
дисертацията. 

Разширен  Авторефератът на дисертацията, като правило, е с обем 
10-15% от обема на дисертацията. 

Текстов 
Автореферата на дисертацията се представя в текстова 
форма, където наред с текста (той служи за основното 
изложение) има таблици, фигури и формули. 

 
Както и в сички научни автореферати, автореферата на 

дисертацията е многофункционален документ. Функците на автореферата са 
дадени в таблица 2 и в съвпупност пълно характеризират неговото целево 
предназначение. 
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Таблица 2 
Функции на автореферат на дисертация 

Функция Характеристика 
Информативна Представя в цялостност и пределно точно, семантически в 

адекватен вид съдържанието на дисертацията и 
изложените в нея научни факти  

Индикативна  Отделени са в текста на автореферата важни смислови 
аспекти, съдържащи сведения за актуалността на 
работата, нейната практическа и научна ценност, 
методите на изследване и т.н. 

Оценъчна Допускането на дисертационната работа до защита 
свидетества за предварително проведена експертиза, за 
наличие в нея на актуална и ценна информация 

Прогностична  Материалът на дисертацията и автореферата са 
систематизирани, което позволява специалистите да дадат 
своята оценказа перспективността на представеното 
научно направление, да се проведе поставяне на 
допълнителни класове задачи за решаване в бъдеще 

Комуникативна  Разпространението на автореферата е специфичен канал 
за професионална комуникация. Автореферата е 
посредник между неговия автор (производителя на 
знания) и специалистите (потребители на тези знания). 
Той спомага да се формират научни контакти. 

Справочна  Автореферата съдържа библиографски материал, 
сведения за общия обем на рботата, степен на апробация, 
брой на илюстративния материал 

Търсеща  Материалът на автореферата дава основа за документално 
(библиографическо) и фактографическо (свързано с 
описание на конкретни факти и явления) търсене 

Индексираща  Автореферата съдържа указания за отрасъла на науката и 
специалностт, които съответстват на съдържанието на 
дисертацията. Освен това, наименованието на 
дисертацията определя ключовите думи, по които е 
възможно по-нататък да се класифицира работата за 
информационните издания и системи. 

Сигнална и 
адресна  

Аовтореферата информира за престоящата защита на 
дисертацията, времето и мястото на защита, мястото на 
съхранение на дисертацията, научния ръководител 
(консултант), официалните рецензенти, научната 
органицзация и членовете на научното жури, пред което е 
защитена дисертацията. 

Правова  Излизането на автореферата от печат означава, че 
докторантът е допуснат до официална защита пред 
Научно жури 

Персонално-
репрезентативна 

Отразява нивото на лингводисциплинарната компетентност н
автора, неговото владеене на собствения език и приема на 
вербалното описание на новите резултати в конкретната 
научна специалност на работата. 
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Естествено, че главната функция на автореферата е да служи за източник 
на научна информация. Както следва от табл.1, 2, съдържанието и факта на 
издаване на автореферата са призвани да реализират и редица други функции 
индикативна, комуникативна, прогностична, оценъчна, справочна, 
индексировъчна, търсеща, сигнала и адресна. Невъзможно е да се защити 
дисертация без наличието на автореферат. Езикът и стилът, а особенно 
(поради по-голямата достъпност) езика и с тила на автореферата се 
разглеждат като показатели на общата и професионалната култура на 
докторанта, коитно иска да получи научна степен. Затова с разработването на 
автореферата докторантът трябва да се отнесе с особенно внимание към 
персонално-репрезентативна функция (табл.1). 
 

Общи изисквания към съдържанието на автореферата 
Съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република 

Българиа и Правилника за неговото приложение, в автореферата трябва да 
бъдат отразени основните идеи и изводи на дисертацията,да бъде показан 
приноса на автора в проведеното изследване, степен на новост и 
практическата значимост на резултатите на изследването. 

Авторефератът на дисертацията за научната степен “Доктор на 
науките”трябва да формира представа и да покаже стегната информация за 
дисертационното изследване като научно-квалификационна работа, 
съдържаща крупен принос в съответния отрасъл на знанието. Както се 
подчертава в ЗРАСРБ и ПП, в дисертацията за научната степен “Доктор на 
науките” авторът е длъжен да разработи теоретични положения, съвкупността 
на които може да се класифицзира като ново крупно научно достижение, или 
да е решен научен проблем, който има важно социално-културноили стопанско 
значение, или са изложени научно обосновани технически, икономически или 
технологически решения, внедряването на които ще внесе значителен принос 
в развитието на икономиката на страната. 

В рубриката «Актуалност на изследването» е необходимо да се покаже, 
че изследването е необходимо в две напр Съответно автореферата на 
дисертацията за образователно-научна степен “Доктор” е предназначен ясно да 
отрази спецификата и съдържанието на научно-квалификационната работа, в 
която се съдържа решение на задачи, имащи съществено значение за 
съответния отрасъл на знанието, или излагане на научно обосновани 
технически, икономически или технологически разработки, които имат 
съществено значение за икономиката на страната. 

В информационно отношение авторефератът на дисертацията е призван 
да замени първоизточника - дисертацията, т.е. в цялостен вид за се отрази 
главното в нейното съдържание, при това в съответствие с жанра на 
дисертационната работа в автореферата трябва да бъде изградена логична 
верига от доказателства за истинността на получените в работата нови 
резултати и да са формулирани на тяхна основа положения, които се предлагат 
на защита за научна степен. Като оптимален начин за решаване на този 
проблем е п ризвано така нареченото поаспектно рефериране. 

Редът на представяне на рубриките поаспектно, харакктеризиращи 
работата не са произволни и следват от общата методология на провеждане на 
научното изследване и представяне на резултатите от научното творчество. 
Схематично тази методологическа концепция е представена на фиг. 1 в три 



ХХVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’  2018  
14 ÷ 15 June 2018,  Blagoevgrad,  Bulgar ia  

 

327 

укрупнени блока и отразява триединството на процеса:  
а) постановка на задачите; 
б) достижения и демонстрация на тяхното решение и 
в) доказателства за новостта и истинността на получените резултати. 
 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1. Схема на представяне на резултатите от 
научното изследване при защита на дисертация 

 
Основни изводи: 
1. Обосновани и формулирани са класификационните признаци на 

автореферат на дисертационно изследване 
2. Уточнени са функциите на автореферат на дисертация и тяхната 

важност за представяне и защита на дисертация за ОС „Доктор” 
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1. Постановка на задачите 

Анализ на състоянието на проблема; избор на обект и предмет 
на изследване; формулиране на целта и задачите на изследване; 

избор и обосноваване на методите за изследване 

2. Положения и резултати, предлагани за защита 

Кратко изложение на достиженията на докторанта при 
провеждане на комплексното научно изследване 

3. Верификация на получените резултати 

Обосноваване на достоверността, научен приоритет, теоретическа и 
практическа значимостна предлаганите за защита предложения и резултати 
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Abstract 
The paper examines theoretical perspectives of scientific thinking development 

in university students as an element of quality. Scientific thinking is a key element 
that serves as a base in scientific and professional formation of university students. 
The problem of its development in students was first raised in 20th century. Students 
encounter the activities in line with their professional goals but there are no specific 
activities oriented specifically towards scientific thinking development. As a result of 
this study, a theoretical model of scientific thinking development is proposed. It is 
based on three components that suggest a solution to improve quality in university 
studies, and enable ways for students to explore the concepts of spinning across the 
science projects. It is also presented a psychological portrait of a student with high 
level of scientific thinking and the most important traits that emphasize cognitive 
dispositions are highlighted. This can engage and also help students to make a 
research and to be creative in their own scientific activity.  

Keywords: scientific thinking, skills, students, quality, studies, development, 
components of scientific thinking.  
 

1. INTRODUCTION 
At the end of the twentieth century, the popularization of science became a defining 
phenomenon. With the emergence of global information networks, the role of the 
teacher changes, associating with the pretense of building the learning process from 
the perspective of research technology accessible to those who live a daily 
investigative practice [31]. Synthesizing the concerns about capitalizing on the 
personality of the student and ensuring quality education, we note one of the 
priorities of quality of university studies - the formation/development of scientific 
thinking in university students. Scientific policy is a phenomenon of the third 
millennium. Under the new conditions, the formation of research competence 
becomes an educational priority, which explains the concern of researchers with this 
subject [24]. 
Whereas the need for scientific advances is at its peak, adolescent learning about 
science in school is facing critical challenges [6] and there is no connection between 
high school and undergraduate studies in the field of science education.  
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“Scientific inquiry has its roots in the inherent restlessness of the human mind. We 
humans have pursued our passion to explore far beyond any other inhabitant of the 
planet. Curiosity is the basic human trait that has ensured both our survival as a 
species and our continuous cultural evolution” [18, p. 5]. 
That’s why scientific thinking as a process that facilitate scientific inquiry, has been 
worldwide the source of both technological superiority, economic and social well-
being.  
J. S. Woolley and other scholars identified notions such as scientific process skills, 
procedural skills, experimental and investigative science, habits of mind, scientific 
inquiry abilities, or scientific reasoning skills intentional knowledge-seeking behaviors 
and the coordination of theory and evidence; the skills involved in inquiry, 
experimentation, evidence evaluation, and inference that are done in the service of 
conceptual change or scientific understanding [29, p. 102]. 
Others have defined them as “critical thinking skills” or just “critical thinking” [22] or 
‘science process skills’ encompassing the skills used by scientists, such as 
identifying causal questions, proposing hypotheses, predicting outcomes, modeling, 
using mathematical reasoning, interpreting graphs, etc. [10]. 
According to C. Magno, a psychological perspective in the study of scientific thought 
can provide a model to understand and further explain expertise and exemplified 
skills, derive processes that help educators develop students with potential scientific-
related careers, focus on skills that further strengthen the scientific thinking for 
practitioners in science, and integrate other psychological variables to create theories 
to explain it [16]. 
The aim of this paper is to reveal essential characteristics of a good scientific thinker 
and the possibilities to develop scientific thinking in university students under 
specially organized conditions integrated into a special course dedicated to this 
purpose, to advance in scientific creativity and discovery in an appropriate time.  

 
2. THEORETICAL BACKGROUND 
There are two paths that can lead us to what scientific thinking is, how to develop it, 
and what are its components. The first vision is philosophical one and it involves 
aspects of truth, reality, subjectivity of thinking and where did it actually come from 
[13].  
The second approach (direction) is based on psychopedagogical aspects, how to 
motivate students to do science in educational context, to think like a scientist, to 
develop specific research skills and how to actively participate in it, presented in John 
Dewey’s model of learning through reflective inquiry [4, 5], W. R. Torbert [27], B.L. 
Hall, R. Tandon [9], W. F. White [28] and others (Participatory Approach to 
Research); Poddyakov A.N. (research behaviour) [34]; W. H. Kilpatrick [20], N. Iu. 
Pahomova [33], V.V. Guzeev [32], O.G. Smolyaninova [35], (project method); J. 
Bruner [2] D. Patrascu [19] (research technology and discovery learning). D. Klahr, 
D. Kuhn, C. Zimmerman [30], Schauble L. [23], C. Magno [16] (scientific thinking and 
reasoning skills). R. S. Mansfield and T. V. Busse, D. W. MacKinnon [26] D. N. 
Jackson and J. P. Rushton [11], G. J. Feist [8] (personality traits in scientific 
creativity).  
There are a lot of factors that contribute to scientific thinking development such as 
creativity, skills, behavior, personality treats and others. These factors can be divided 
into intrinsic (internal factors such as personality traits or experience) and extrinsic 
(external factors, which are mainly related to the external environment). There are 
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factors that include natural development of scientific thinking and are closely related 
to psychological developmental aspects and elements that consist of artificial 
intervention in development of scientific thinking and represent an infrastructure of 
scientific thinking forming. In our opinion these can be divided in three main units: 
operational side, intellectual aspect and personality components.  
At first, a highly capable science student, in order to advance in scientific thinking has 
to possess specific personality qualities. Therefore, in case of scientific creativity, R. 
S. Mansfield and T. V. Busse summarized the existing findings and concluded that 
six personality and motivational variables have consistently been shown to correlate 
with success in science and proposed a model consisting of four entities: autonomy, 
personal flexibility and openness to new experiences, as well as aesthetic sensitivity, 
that helps the “creator” both to set and change constraints; and commitment to work 
and need for professional recognition are essential for the process of elaboration and 
verification [26, p. 232]. 
D. N. Jackson and J. P. Rushton have found other important personality 
characteristics associated with scientific creativity that include low sociability, 
aggressiveness, dominance, and introversion [26, p. 232]. 
The same conclusion was found in another study dedicated to the personality of 
scientists. It was argued, that scientists are less sociable, outgoing, affiliative, 
gregarious, and expressive; in short, they are less extraverted, less stable, less 
assertive, anxious, and more emotionally reactive; gloomy, and cynical; immersed 
with their own thoughts, and unaffiliated; pessimistic but more open to new (and 
sometimes radical) ideas, willing to experiment, and inclined to seek out variety and 
novel experiences. 
J. W. Lounsbury and others investigated the personality traits of scientists versus 
nonscientists and their relationship with career satisfaction. They concluded that 
scientists tend to be more pessimistic and they were also distinguished by lower 
levels of assertiveness. Scientists scored lower on conscientiousness than 
nonscientists, but at the same they have such characteristics as time tough – 
mindedness, introversion and openness [8, 15]. 
According to G. Feist, relative to nonscientists, scientists are confident, secure, 
conventional, dominant, skeptical and disciplined. G. Feist has concluded that 
openness is one of the clearest factors differentiating scientists from nonscientists [8, 
p. 294]. 
There are manifold practical implications of openness being a key trait for scientists. 
First, openness has relevance for career planning, both for students contemplating 
majoring in science in school, and for individuals who are thinking about becoming a 
scientist [15, p. 53]. 
Based on the previous studies, it can be concluded that psychologists still need 
research focused on the field of science that include a broad range of topics related 
to students’ scientific thinking and formation. For a student to be considered as a 
potentially highly able scientific thinker, as a scientific creator, these particularities 
should be inherent. 
R. J. Sternberg postulates that new scientific discoveries require the disposition or 
preference for engaging but also involves intellectual abilities, knowledge, and 
motivation, as does the problem solving capacity. He characterizes these 
dispositions as “thinking styles” [25]. 
D. W. MacKinnon highlighted the problem of most studies that are retrospective more 
as creative and are focused on problem solving attempts that finally are successful. 
Because the less able scientific thinkers try to copy, not to create with the desire of 
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something new, or he cannot do it as well as highly able scientific thinker. The 
scientist posits, as far as this stage is concerned, psychologists need a better 
understanding of the cognitive and motivational processes involved [26, p. 238]. 
To support the idea of personality qualities of university students that are in process 
of their professional training, it was outlined the psychological portrait of university 
student with high level of scientific thinking based on a research made in different 
faculties and universities from Republic of Moldova [21]. 
As it can be seen, a student with high level of scientific thinking is characterized 
through high implication in research action and collective implication in an inquiry 
doing; is able to impose its own point of view; to acts quickly and takes risks 
efficiently; is self-confident, optimistic, energetic; prefers variation and diversion; has 
an ability to get into the essence of the problem; is tolerant and understanding; 
manifests independence in action, self-criticism; is willing to experiment. Compared 
to deliberate scientific thinkers, young scientists that are still in process of scientific 
and professional development are prone to be: more affiliative, optimistic, tolerant 
and understanding. But in both cases the important common element is openness 
that creates conditions to different perspectives, ideas, people, and situations, and 
disposal to a wide range of thoughts, feelings, and new scientific problem-solving 
strategies.  
The disposition of openness involves first and foremost a response style of approach 
or avoidance of new ideas, people, or situations [8, p.300]. 

 

 
Figure 1. The psychological portrait of the student  

with high level of scientific thinking [21, p.150] 

The psychological 
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Finally, it can be mentioned that there are certain personality traits that favor the 
development of students’ scientific thinking and at the same time the lack of these 
personality traits or, more precisely, their negative polarity create remarkable 
shortcomings to persevere in scientific thinking skills. Therefore, a good young 
scientific thinker will always have the boldness to face the obstacles, which will allow 
him or her to persevere in work and will seek to meet new people to exchange 
experience, being permanently ready to learn something new [21]. 
Another issue in forming scientific thinking is related to operational side. Operational 
component means how students think, what it is involved in problem solving, how 
they finally act. This component demonstrates the ability to integrate information and 
concepts into existing knowledge base, sees connections between science and other 
disciplines, supports thinking with logical reasoning, the ability to make judgements 
using criteria and standards, the ability to apply what is learned to new situations, 
makes generalizations and assumptions based on data. Most of these skills are 
related to the ability to think critically and logically. From the functional perspective of 
scientific thinking, critical and logical thinking appear to be operational components of 
scientific thinking. Critical thinking is in immediate proximity to scientific thinking, 
constituting the precursor it, thus creating the necessary conditions for its further 
development. In this case we can mention that the critical thinking structure is very 
similar to that of scientific thinking [16, 21]. 
M. Demirel M and B. Gücüm, argue that in order to have a high level of scientific 
thinking, it has to be formed from the initial training stage and then developed 
through continuous training. But this is not possible without a high level of critical 
thinking, creative and research and problem solving skills [3]. 
According to J. S. Woolley the common false strategies used by undergraduate 
students lead to critical failures in using scientific reasoning [29]. 
The last factor implied in scientific thinking development is intellectual one and 
supposes extensive scientific knowledge based in science and ability to relate that 
knowledge base to new problems and topics, problems view in a scientific manner, 
understanding and applying advanced scientific vocabulary, persistence in the 
pursuit of science knowledge or solving a problem, experiencing the world as 
structured by causal connections between phenomena, understanding, explanation 
and beliefs about the nature of knowledge and knowing [6, 7]. 
Sufficient content knowledge is necessary to reason and think critically and 
scientifically. According to Alexander’s Model of Domain Learning [1], students need 
to move toward the proficiency stage of knowledge development before they have 
sufficient knowledge with which to reason critically [6, p 25]. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The present paper involves the construction of the concept of “scientific thinking” 
derived from the conceptualizations of different authors like K. Dunbar, C. 
Zimmerman, D. Kuhn, C. Mango and others in order to facilitate the process of 
scientific thinking development in university students, the ability to think adaptively 
and reason about complex of scientific problems that requires weighing issues and 
arguments and considering alternative points of views. Even if a teacher or a trainer 
provides the appropriate environment to support scientific thinking and reasoning, 
students often lack the requisite background knowledge and skills to do so 
effectively. 
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According to presented theoretical model, the scientific thinking can be developed 
only if specific conditions and principals are respected. At first, there are some 
components that cannot be neglected. These components are strongly related with 
every part of scientific thinking starting with: scientific knowledge, skills, capacity of 
reasoning and understanding, metacognition, and ending with scientific methods.  

 

Figure 2. Theoretical scientific thinking model 
Note: ST - scientific thinking; CT - critical thinking; LT - logical thinking;  

I - intelligence; OS - organizational skills; CS - communicative skills 
 

All factors are interdependent. The critical thinking as the operational component is in 
direct proximity to scientific thinking, being the basic operational component that 
assures the good functioning of scientific thinking. At the base of the model stay 
personality peculiarities that form a solid base consists from attitudes, beliefs, 
orientation. 
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„101 ВЪПРОСИ“ НА ДОКТОРАНТИ 
«101 DOCTORAL» QUESTIONS 

 
доц. д-р Тоше Крстев / Ass. Prof. Krstev Toshe, PhD 

Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Р. Македония 
University “Goce Delcev” - Stip R. Macedonia, tose.krstev@ugd.edu.mk 

 
 

1. Правилно ли е да се изисква списък на цитирания за докторски 
дисертации за образователна и научна степен? 

За образователната и научна степен “Доктор” не е необходимо да се 
представя списък на цитиранията, тъй като е необходимо време. Защо? 
Необходимо е след излизането на списанието на “бял свят”, то трябва да 
стигне до учените, да го използват и едва тогава, публикувайки своите 
резултати да се позоват на използваните научни работи. Що се отнася за 
научната степен “Доктор на науките”, то там този списък е задължителен. Тази 
дисертация се работи 10-15 и повече години и време за отзвук в научните 
среди има. 

Емпиричните изследвания, разглеждащи като показател за “стареене” на 
информацията по броя на цитиранията или търсенето на дадена публикация 
във времето, дават основания да се отделят два процеса и съответно два 
участъка на кривата, но “стареене”: нарастване на цитиранията /възходящия 
клон на кривата/ и след това постепенно намаляване /низходящ клон на 
кривата/ /фиг.1/. 

 
      f(t)              1  
 
                                               4   
                                                                    
                                         2 
 
                        3 
 
                                                                      
 

                                                                                t, год.  
 

Фиг. 1. Плътност на разпределение на броя на цитиранията в зависимост 
от сферата на използуване: 1 - промишленост; 2 - техническо творчество; 

3 - управление; 4 - научни изследвания 
 

2. Ценността на информацията в различните сфери на използване 
как се изменя? 

Правилно поставяте този въпрос. Има изследвания, които показват, че в 
различните сфери на използване на информацията, ценността й се изменя 
приблизително по един и същ начин, но времето, през което се запазва или е 
актуална различно /фиг. 2/. 
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Фиг. 2. Изменение на ценността на информацията в зависимост от 
източниците на информация: 1 - рекламни материали и техническа 

документация; 2 - експресна информация; 3 - научно-приложни списания;  
4 - научни списания; 5 - монографии; 6 – патенти и изобретения 

 
3. Каква е същността, характерните черти и особености на научното 

изследване? 
Научно изследване е процес на изучаване на определен обект /предмет 

или явление/ за да се разкрият закономерностите за неговото възникване, 
развитие и преобразуване в интерес на обществото. 

Изследването може да е емпирично /Е/, теоретично /Т/ и комплексно /К/  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Много явления явления и процеси в природата и техниката са такива и 
толкова сложни, че да се открие закон, по който те функционират и да се 
приложат за изучаването им теоретически методи на изследване не винаги е 
възможно. В тези случаи за решаване на поставените задачи, свързани с 
анализа и синтеза на параметрите на механизираните технологични процеси, 
машини, машинни агрегати, поточни линии и др. се провежда емпирично 
изследване, т.с. на основата на опитни данни се установяват необходимите за 
това закономерности на процесите. Следователно, само експериментът, който 
представлява научно поставен опит при точно отчетени условия, позволяващи 
да се следи хода на явлението и пресъздавайки го всеки път при повтаряне на 
тези условия, е единственият надежден начин да се получат научни знания и се 
решат поставените задачи.  

Теоретически изследвания са тези, които се базират на аксиоми, закони, 
принципи, постулати и теореми, т.е. на тези логически построения, които са 

Фиг. 3. Видове научно изследване: Е – емпирично, Т – теоретично, 
К – комплексно(дисертационно) научно изследване 

Т Е К 

НИ 
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резултат на обобщение на многовековния опит на човешкото общество. 
В болшинството си изследванията биват комплексни изследвания, т.е. 

експериментално-теоретически, защото в основата на теоретичните 
изследвания лежи опита, а в обобщението на опитните данни се раждат новите 
теоретически положения, които намират по-широко приложение в практиката, 
отколкото закономерностите, установени само на основата на експеримента. 

В съвременните научни изследвания успешно се използват 
експерименталните и теоретични изследвания, които взаимно се допълват и 
обогатяват. 

Експериментът се провежда за: 
► откриване на нови свойства на обекта (изследователски експеримент); 
► проверка на правилността на теоретичните положения (проверочни; 

потвърдителни); 
► демонстрация на някакво явление (демонстрационни или илюстративни). 
От тук и научните изследвания се провеждат за: 
■ изучаване на нови явления, открити  в хода на развитие на  съответната 

област на научното знание; 
■ обясняване на по-рано не известни факти, с които се сблъсква човек в 

процеса на своя живот и работа  заобикалящия го свят; 
■ разкриване на същността на противоречията на старите представи за 

известни факти с нови данни, опровергаващи тяхното традиционно развитие 
В дисертацията за "Доктор по...” трябва да има нови научно обосновани 

теоретически и/или експериментални резултати, чиято съвкупност е принос в 
развитието на съответното научно направление или осигурява решаването на 
важна приложна задача. 

В дисертацията за "Доктор на науките" трябва да има нови научно 
обосновани теоретически и/или експериментални резултати, с чиято съвкупност 
се решава голям научен проблем и/или голям приложен проблем или 
голямо достижение в развитието на дадено или ново научно направление. 

Дисертацията като научен труд, въз основа на който се дава 
квалификационна оценка на автора й, трябва: 

► да бъде изпълнена самостоятелно по актуално научно направление; 
► да представя авторът й като ерудиран учен; 
► дадените в нея резултати да са достоверни;  
► получените нови резултати трябва да притежават научна новост и/или 

научно-приложна значимост. 
 
4. Каква е разликата между "теоретични" и "приложими" 

изследвания? 
Когато резултатите от решаването на изследвания проблем нямат 

приложение за решаване на нито един практически проблем, а са приложими 
само за обогатяване на теоретичните познания на дадено научно направление 
се наричат теоретически изследвания. Когато резултатите от изследвания 
проблем имат практическо приложение, се наричат приложни изследвания. 

 
5. Какви проблеми, трябва да реши младия учен? 
Основният документ, регламентиращ съдържанието на етапите на 

работа на докторанта върху дисертационното изследване и сроковете на 
изпълнение е Индивидуалният план на докторанта /ИПД/. 
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ИПД се разработва от научния ръководител (научния консултант) и 
докторанта, обсъжда се и се приема с явно гласуване в първичното научно 
звено и факултетния съвет и се Утвърждава от Ректора на ВУЗ или Директора 
на НИИ. 

В ИПД се отразява разпределението по години на основните мероприятия 
по обучението и работата по докторската дисертация, а именно: 

► подготовката и явяването на изпитите от докторантския минимум; 
► допълнителни курсове и семинари по повишаване на квалификацията 

на докторанта( посещаване на цикъл лекции, участие в учебния процес и др.); 
► основните етапи от провеждане на изследването по темата на 

дисертацията (изпълнение на теоретичното изследване, провеждане на 
експеримента, статистическа обработка и анализ на резултатите и т.н.); 

►подготовката на публикации по темата на дисертацията, доклади за 
участи е в научни конференции и симпозиуми и др.); 

► основни етапи от работата по написване и оформяне на дисертацията ( 
подготовка на литературния анализ, методическата част и др.). 

 
Възможни са няколко случаи за достигане до идеята за разработване 

на докторска дисертация: 
Първият, идеята за докторска дисертация е узряла в ума на самия 

докторант, “изстрадана" е от него и се подкрепя от научния ръководител. 
Тогава ИПД е оптимален и предвидените в него срокове за изпълнение на 
етапите са реални. Това е идеалният вариант за разработване на 
докторантура. 

Вторият, идеята за докторска дисертация е предложена от научния 
ръководител и тя е по направлението, по което работи и се ръководи от 
ръководителя на научната школа. Този вариант също не е лош. В този случай 
бъдещата дисертационна работа е нещо като пореден етап от общ научен 
проблем, който се разработва от тази школа. И в този случай ИПД може да се 
състави с достатъчно ясни и точни срокове за подготовка на докторанта и 
провеждане на научните изследвания. 

Третият подход е рисков, тъй като в основата на замисъла на бъдещата 
дисертационна работа е заложена идея за която няма достатъчно научен 
задел,т.е. която е съвършено нова. Тук може да се обоснове дисертабилността, 
да се формулира целта и ясно да се очертае обекта и предмета на изследване, 
но всичко е в сферата на предположенията на научния ръководител, които се 
градят на неговия опит и интуиция. 

Научният ръководител носи персонална отговорност както за качеството 
на подготовката на докторанта по време на обучението, така и за 
съответствието на дисертацията на изискванията на ЗНСНЗ и Правилника за 
неговото приложение. 

 
6. Каква е взаимовръзката между научен проблем, тема и научен 

въпрос? 
Научно направление - това е изследване, в процеса на което се решават 

големи задачи в определени отрасли на науката. Съставни части на научното 
направление са: комплексни проблеми, проблеми, теми и въпроси. 

Под проблем разбираме сложна научна задача, която обхваща 
значителна област от изследването и има перспективно значение. Проблемът 
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се състои от няколко теми. 
Формулирането на проблема предполага следното: 
1. Извеждане на централния въпрос. 
2. Разкриване на противоречието, което лежи в основата на проблема. 

3.Предполагаемо описание на очакваните резултати, т.е. определяне на 
крайните резултати от изследването, които предполага да постигне докторанта 
с дисертационното изследване. 

Окончателното изясняване и формулиране на проблема включва 
следното: 

► Разделяне на проблема на частни задачи и въпроси за изследване. 
Техният брой да бъде такъв, че по най-добрия начин да подпомогне 
разкриването на поставената цел. Не трябва да се стремим към поставяне на 
голям брой въпроси. За разработване на дисертация за Доктор по... трябва да 
има от 3-5 задачи на изследване. 

► Композиция от взаимосвързани  въпроси, съставляващи проблема. 
Въпросите разкриващи същността на проблема, трябва да се разглеждат в 
такава последователност, така че всеки предшестващ въпрос, да създава 
основа за следващия, който трябва да произтича от предходния. По такъв 
начин, композицията на проблема представлява ред от рубрика чии: тема и 
основни въпроси на проблема. 

► Определяне на границите на изследване, т.е. установяване на такива 
рамки, които ще позволят целесъобразно да се съсредоточат усилията на 
докторанта, и да не излезе извън очертанията на целта на изследването. 

 
Комплексен  проблем - включва няколко проблема. 
Тема - това е научна задача, обхващаща определена област на научните 

изследвания. Тя се базира на отделни научни въпроси, които се наричат и 
научни задачи или задачи на изследване. 

Под научни въпроси разбираме малки научни задачи, които са съставна 
част на темата. 

На фиг. 4. е даден обхватът на дисертациите за образователна и научна 
степен “Доктор” и научната степен “Доктор на науките”. 

При разработването на докторски дисертации възниква необходимост от 
избор и поставяне на научен проблем. Понятието “научен проблем” не трябва 
да се отъждествява с понятието “въпрос”. 

Научните въпроси /научна задача/ на изследването могат да бъдат: 
� разработване или уточняване на общи или частни методи и средства на 

провеждане на изследването; 
� изучаване на физикомеханични свойства на материали или среда; 
� установяване на стабилните връзки на изучавания процес; 
� съставяне или разработване на математически модел, целеви 

икономически функции;  
� установяване на оптимални параметри и оптимални режими на 

изследвания процес;  
� начини за внедряване на резултати от изследване, оценка на 

икономическия ефект.  
Критериите за обособяване и формулиране на научните проблеми се 

свеждат до следните основни изисквания, играещи важна роля в 
обособяването и обмислянето на научните проблеми: 
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� Всеки научен проблем трябва да се формулира за конкретен, реален 
обект или предметна област; 

� Научният проблем трябва да има такива теми на научни изследвания, в 
които отделните научни въпроси могат да получат осмисляне и решаване. 

 

НО 

НН1 НН2 ННn 

П1 П2 П3 Пm 

Т1 Т2 Т3  Тi  Тq 

НВ1 НВ2 НВ3 НВk ДДН 
ДД 

НИР 

НО 

НН 

П 

Т 

НВ 

 
Фиг. 4 . Схема на взаимовръзката между научно направление (НН),  

проблем (П), тема (Т) и научен въпрос (НВ) в дадена научна област (НО) 
 

� Научният проблем, трябва да се съгласува с всички части на 
структурата на научния процес на познанието; 

� Научният проблем, трябва да има свойството разрешимост. Това 
означава да се получат такива резултати, които да се приемат за решени при 
дадена ситуация в науката; 

За правилна насока на усилията на търсене на научен проблем е 
необходимо да се класифицират проблемите, чието решаване води до прогрес 
в науката и практиката. Установено е, че най-важна роля играят следните 
проблеми: 

� Проблеми, отнасящи се към социални и природни обекти; 
� Проблеми, свързани с усъвършенстване и развитие на средствата на 

познанието /машини, прибори, уреди/; 
� Проблеми, отнасящи се към самата наука и нейните методи за научни 

изследвания; 
� Проблеми, възникващи при изучаване, обосноваване и оценка на 

резултатите от познавателната дейност в науката и практиката; 
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СРАВНЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДВА МЕТОДА 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МУСКУЛЕН ХИПЕРТОНУС 
 

ас. д-р Тамара Страторска, доц. д-р Ленче Николовска 
Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Р. Македония 

 

Резюме 
Мускулите като източник на болка се явяват почти при всяко заболяване 

и/или дисфункция на опорно - двигателния апарат. Патологията възниква в 
нарушените обмени процеси в самия мускул. Характерна е появата максимални 
болезнени точки (тригерни точки). Методи за намаляване на мускулния тонус се 
предлагат от всички медицински гранки с различно естество и механизъм на 
въздействие. Целта на това изследване е да се сравни ефективността на две 
методики за намаляване на мускулен хипертонус. От една страна прилагането 
на исхемичен натиск проследен с приложение на конопена маст, а от друга 
прилагане на акупунктурни игли в тригерните точки. Изследването се проведе 
от октомври до декември 2016 година в Рекреативния център на Университет 
„Гоце Делчев“ – Щип. В изследването бяха включени 32 индивиди с мускулна 
болка глутеалната група мускули. Пациентите бяха поделени в две групи: Група 
А (n=17) (контролна) които бяха лекувани с исхемична обработка на тригерните 
точки и прилагане на конопена маст и Група Б (n=15) (експериментална), 
лекувани с методата (dry needling). При двете групи се получи намаляване на 
мускулната болка и хипертонус. Резултатите от изследването на болката по 
ВАС са представени в Таблица 2. Резултати следят същият тренд както и при 
измерванията за болка. При Група А се получи по-изразено намаляване на 
болката. Разликите между първото и второто измерване е със статистическа 
значимост както и разликите между групите. 

Ключови думи: болка, хипертонус, болезнени точки, ВАС, игли, konopne 
mazani, dry needling 

 
Увод 
Мускулите като източник на болка се явяват почти при всяко заболяване 

и/или дисфункция на опорно - двигателния апарат. Предразположение към 
проблема възниква от несъответен режим на активност и почивка, задържане 
на едно положение за дълъг период на време, стереотипна мускулна активност, 
погрешен режим на мускулна контракция, несъответно и ненавременно лечение 
на травматични и дегенеративни състояния и пр.  Патологията възниква в 
нарушените обмени процеси в самия мускул. В началото пациента усеща 
увеличение на тонуса и ограничение на движенията, понякога се явява и 
усещане на парене или разтягане. Състоянието еволюира в болезнен 
хипертонус които със самоподдържане се хронифицира. Характерно в тази 
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фаза от развитието е появата максимални болезнени точки (тригерни точки). 
Методи за намаляване на мускулния тонус се предлагат от всички медицински 
гранки с различно естество и механизъм на въздействие. От една страна стоят 
фармакологичните продукти като медикаменти с общо и локално въздействие, 
а от друга страна, методите и техниките на физиотерапията под формата на 
изкуствени физикални фактори и мануално мобилизационни техники. Въпреки 
положителните ефекти на известните методи на лечение, колегията постояно 
търси нови, по-ефективни, по-бързи методи на лечение както и на оптимизация 
на вече известните чрез тяхно комбиниране.  

 

Цел 
Целта на това изследване е да се сравни ефективността на две методики 

за намаляване на мускулен хипертонус. От една страна прилагането на 
исхемичен натиск проследен с приложение на конопена маст, а от друга 
прилагане на акупунктурни игли в тригерните точки. 

 

Материали и методи 
Изследването се проведе от октомври до декември 2016 година в 

Рекреативния център на Университет „Гоце Делчев“ – Щип. В изследването 
бяха включени 32 индивиди с мускулна болка глутеалната група мускули. 
Пациентите бяха поделени в две групи: Група А (n=17) (контролна) които бяха 
лекувани с исхемична обработка на тригерните точки и прилагане на конопена 
маст и Група Б (n=15) (експериментална), лекувани с методата (dry needling) на 
прилагане на акупунктурни игли на тригерните точки. Особеностите на групите 
са представени в таблица 1 

 

 Възраст Пол 
Мъже Жени 

Група А (n=17) 32,96 ± 4,67 6 11 
Група Б (n=15) 35,47 ± 3,87 7 8 

общо 34,21 ± 4,12 13 19 
 

Таблица 1: Демографични особености на изследвания контингент 
 

Лечението и при двете групи се проведе в продължение на 15 дни в които 
пациентите поминаха курс от 10 процедури. При Група А приложихме 10 - 12 
исхемични натиска върху болезнените точки в продължение от 6 – 8 секунди с 
12 секунди пауза, след което приложихме маст от коноп, KONOPNE MAZANI с 
10 % съдържание на конопено масло. При Група Б, лечебната програма 
съдържаше прилагане на акупунктурни игли в тригерните точки за няколко 
минути с повременно завъртане на иглите в двете посоки. За оценяване на 
ефективността на двете програми както и за сравнение на резултатите между 
групите, преди и след лечението оценихме нивото на мускулен хипертонус по 
теста предложен от Г. Каранешев (1991), а модифициран от Л. Кайджикова и 
колектив (1999). За оценка на болката използвахме визуално аналогова скала 
(ВАС). 

 

Резултати и анализ 
При двете групи се получи намаляване на мускулната болка и хипертонус. 

Резултатите от изследването на болката по ВАС са представени в Таблица 2. 
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Резултати следят същият тренд както и при измерванията за болка. При Група 
А се получи по-изразено намаляване на болката. Разликите между първото и 
второто измерване е със статистическа значимост както и разликите между 
групите. Смятаме че по-добрите резултати на Група А се дължат на начина 
които използвахме за обработка на тригерните точки. Резултатите от 
изследването на мускулния тонус са представени в Таблица 3 Исхемичният 
натиск предизвиква първоначално увеличение на болката която до края се 
намалява до пълно изчезване. Подобно е чувството и при техника на сухи игли 
но дозирането на предизвиканата болка във втория случай много по-трудно се 
получава и пациентите по време на процедурата задържат определено ниво на 
възбуденост и предпазен мускулен гард. Това намалява възможността за 
пълно отпускане на засегналите мускули и намалява пълноценния ефект от 
лечението. От друга страна прилагането на маст от коноп „konopne mazani” има 
допълнително влияние на мускулния тонус и негово намаляване. Съборния 
ефект от лечение се манифестира с постепенно намаляване на мускулния 
тонус и нормализиране на обмените процеси в мускула. Конопната маст 
удължава и засилва ефекта от мануалната обработка на точките и след като 
пациента приключи с лечебната процедура.  
 

ВАС N X1 X2 X2-X1 ±S (X2-X1) t Df p 

Група А 17 8,97 1.24 7.73 1.26 39.12 16 0,00 

Група Б 15 8.06 1.36 6,70 1,93 18.98 14 0,00 
 

Таблица 2: Резултати от изследването на болката 
 

Тестуване 
Изследване на хипертонус 

m. gluteus maximus m. gluteus medius m. gluteus minimus 
N % N % N % 

Група А 
преди 17 100 17 100 16 94,11 
след 2 11,76 3 17,64 1 6,25 

Група Б 
преди 15 100 15 100 15 100 
след 3 20 4 26,66 3 20 

 
Таблица 3: Палпаторно изследване на мускулния хипертонус 

 
Заключение 
От получените резултати можем да заключим че двете методики помагат 

за намаляване на мускулната болка и нормализиране на мускулния тонус. 
Прилагането на исхемичен натиск върху болезнените точки в сравнение в 
убождането на акупунктурни игли остава повече възможност за точно дозиране 
на предизвиканата болка. Пациенти изпитват по-малка болка и повече 
възможност за свястно отпускане. Прилагането на маст от коноп има отпускащ 
ефект върху мускулите и поддържа ефекта от мануалната обработка за по-
дълъг период. Това дава по-голяма възможност за нормализиране на 
трофичните процеси в мускулите и намалява възможността от рецидиви. 
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THE ROLE OF THE EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND 
HEALTH AT WORK FOR IMPROVING WORKING CONDITIONS 

AND DEFINING PROFESSIONAL DISEASES 
 

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
ПРИ РАБОТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И 

НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 

Милена Пробойска-Иванова / Milena Probovska-Ivanova 
ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград / SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad 

Международна Асоциация за Качество ЕООД 
International Association for Quality EOOD, milena1@abv.bg 

 
Увод 
Милиони трудещи се по цял свят са изложени на работните си места на влиянието 

на вредни фактори. Неконтролирането на свързаните с тях рискове може да навреди на 
здравето им по много и различни начини. От друга страна, когато работното място е 
обезопасено и хората разбират, че за тяхното здраве се полагат грижи, е много вероятно 
мотивацията им за работа да се подобри. Този факт намира всe по-широко признание в 
съвременната практика, при която здравето и удовлетворението от извършената работа 
водят до повишаване на ефективността и качеството на труда. 

Добрите условия на труд и оптималната безопасност трябва да бъдат една от 
първостепенните грижи на работодателят, тъй като БЗР, както и качеството и 
опазването на околната среда са неделим аспект от неговите отговорности. 
Осъзнаването, че безопасността и здравето на работещите са важни показатели както за 
производителността, така и за икономическите и организационни ползи. Добрата 
бизнес политика означава да се осигури безопасен и здравословен труд и да се 
реализира на пазара безопасен и търсен продукт. 

Осигуряването на здраве и безопасност е всеобхватна мултидисциплинарна 
област и изисква познания в широк спектър от дисциплини – право, управление на 
риска и безопасността, професионално здраве при работа. Управлението на БЗР има 
съществено значение при предотвратяване на трудовите злополуки, професионалните 
заболявания и психосоциалните проблеми, свързани с работната среда.  

 
Изложение 
Европейската агенция (EU-OSHA) за безопасност и здраве при работа (БЗР) 

години наред проучва, анализира и дава насоки за подобряване живота на работещите, 
намаляването и ограничаването доколкото е възможно на професионалните 
заболявания и свеждането до минимум на трудонвите злопулуки. 

Много са както причините за професионалните заболявания, така и видовете 
заболявания, включително ракови заболявания, респираторни разстройства, 
сърдечносъдови заболявания, кожни заболявания, мускулно-скелетни смущения и 
проблеми с психичното здраве, могат да бъдат причинени или влошени вследствие 
условията на труд. Въпреки че, основните причини за тези заболявания могат да бъдат 
комплексни, някои експозиции на работното място допринасят за развитието или 
прогресирането на дадено заболяване, включително: 

� опасни вещества, например химични и биологични агенти, включително 
канцерогенни вещества; 

� лъчение, вкл. йонизиращо лъчение и ултравиолетово лъчение от слънцето; 
� физични фактори, включително вибрации, шум, вдигане на тежки предмети на 
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ръка и работа в седнало положение; 
� работно-организационни и психосоциални рискови фактори, например работа 

на смени и стрес. 
Важно е да се следят отблизо рисковете, свързани с тези експозиции, както и 

тяхното взаимодействие помежду им и с променящите се модели на работа. 
Добрите практики включват насърчаването на култура на предотвратяване на 

риска и повишаване на благосъстоянието на работното място; използване на постоянно 
наблюдение с цел предотвратяване на здравословните проблеми на работното място и 
насърчаване на по-здравословни работни места посредством дейности за насърчаване 
на здравето на работното място. Важно е също така предприятията да оценяват и 
управляват рисковете и да спазват йерархията на превенцията. 

В съответствие със Стратегическата рамка на ЕС в областта на БЗР за периода 
2014 - 2020 г., един от приоритетите на EU-OSHA е подкрепата на предотвратяването 
на свързаните с работата заболявания. Целта е не само да се подобри животът на 
отделните работници и служители, но също така да се сведат до минимум разходите за 
свързаните с работата заболявания и смъртните случаи. 

Броят на злополуките на работното място е намалял с 25 % през последните 10 
години. Въпреки това свързаните с работата заболявания все още причиняват смъртта 
на около 2,4 милиона души в световен мащаб всяка година, 200 000 от които са в 
Европа. Свързаните с работата заболявания най-често включват, но не се ограничават 
до: стрес и психични разстройства; свързани с работата ракови заболявания; кожни 
заболявания; свързани с работата заболявания, причинени от опасни вещества и 
биологични агенти и много други. 

Дейността на EU-OSHA във връзка със свързаните с работата заболявания има за 
цел да предостави доказателствен материал във връзка с профилактиката, политиката и 
практиката, както и да се осигури по-добър преглед на тежестта на професионалните 
заболявания. През 2015 г. EU-OSHA започна мащабен проект, който обхваща три 
области от научните изследвания, политиката и практиката по отношение на 
свързаните с работата заболявания: 

� трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване; 
� свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти и 
� системи за ранно предупреждение и оповестяване в областта на БЗР. 
„Свързано с работата заболяване“ е всяко заболяване, причинено или влошено 

от фактори на работното място. Тук влизат много заболявания, причините за които са 
по-сложни и включват комбинация от професионални и непрофесионални фактори. 

„Професионално заболяване“ е заболяване, предизвикано преди всичко от 
експозиция на работното място на физичен, организационен, химичен или биологичен 
рисков фактор, или на комбинация от тези фактори. Професионални заболявания са 
предимно тези, изброени в националното законодателство като резултат от експозиция 
на рискови фактори по време на работа. Признаването на професионално заболяване 
може да бъде свързано с обезщетение, ако е ясно, че е налице причинно-следствена 
връзка между професионалната експозиция и заболяването. 

В Европейския списък на професионалните заболявания се съдържат препоръки 
относно професионалните заболявания, които следва да бъдат включени в 
националните списъци на държавите членки. Освен това в него се отправят препоръки 
за въвеждането на правила за компенсация, профилактиката и събирането на 
статистически данни. Документи с насоки на равнището на ЕС и на национално 
равнище определят диагностичните критерии и критериите, свързани с експозицията, 
за признаване на професионални заболявания като такива, включени в списъка. 
Допълнителни критерии се прилагат за обезщетения, свързани най-вече с минимална 
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степен на увреждане или нетрудоспособност.  
 
1. Най-често срещаните свързани с работа заболявания. 
А. Мускулно-скелетни смущения 
Мускулно-скелетните смущения засягат милиони работници в Европа и струват 

милиарди евро на работодателите. Те са най-често срещания проблем, свързан с труда в 
Европа - 25% от работещите в 27-те държави-членки на ЕС съобщават за болки в гърба, 
а около 23% се оплакват от мускулни болки. На първо място е уместно да се 
предприемат превантивни мерки. Работниците, които вече имат мускулно скелетни 
смущения са изправени пред предизвикателството да запазят своята работоспособност 
и при необходимост да бъдат реинтегрирани на работното място. Решаването на 
проблема с мускулно-скелетните смущения допринася за подобряване на живота на 
работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса. 

Мускулно-скелетните смущения обикновено засягат гърба, врата, раменете и 
горните крайници и по-рядко долните крайници. Те могат да бъдат резултат от 
увреждане или проблеми на ставите или други тъкани. Здравословните проблеми 
варират от неразположение и незначителна болка до сериозни заболявания, изискващи 
отпуск по болест или медицинско лечение. При повечето хронични състояния 
резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работата. Двете основни групи 
мускулно-скелетните смущения са болка/травма на гърба и свързани с работата 
увреждания на горните крайници (познати най-вече като „травми от продължително 
напрежение“). Повечето свързани с работата мускулно-скелетните смущения се 
развиват в течение на продължителен период от време. Обикновено причината за 
мускулно-скелетните смущения не е само една, а съчетание от няколко фактора. 
Физическите причини и организационните рискови фактори са: 

� вдигане на тежести, особено при навеждане и усукване, 
� повтарящи се или принудителни движения, 
� непривична и статична поза, 
� вибрации, слабо осветление или ниски температури на работната среда, 
� високи обороти на работа, 
� продължително стоене прав или седнал в едно и също положение. 
Има все повече доказателства за връзката на мускулно-скелетните смущения с 

психосоциалните рискови фактори (особено в съчетание с физическите рискове), като 
високите изисквания и липса на самостоятелност при работа и ниска степен на 
удовлетвореност от работата. 

Съществуват доста опасности и рискове при ръчно обработване на товари - 
дейности, извършвани от един или повече работещи: вдигане, поддържане, сваляне, 
бутане, теглене, носене или преместване на товар (човек, животно или предмет). 
Въпреки че непрекъснато намалява, процентът на работещите в ЕС, които носят или 
преместват тежки товари, е все още висок – около 35 %. 

Няма едностранно решение за превенции във връзка с ръчното обработване на 
товари, но често се използва експертна помощ. Доста от решенията са лесни и евтини, 
например осигуряване на количка за съдействие при пренасяне на тежести или промяна 
на местоположението на предмети на бюрото. За решаване на проблема с мускулно 
скелетнитге смущения работодателите трябва да използват съчетание от: 

� Оценка на риска: чрез цялостен подход се прави анализ и оценка на пълния 
набор от причини за тези смущения. 

� Участие на работещите: включване на работещите и техни представители в 
дискусии по евентуални проблеми и решения 
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Превантивни действия при мускулно скелетни смущения 
� Промяна на: разположението на работното място - за да се избегнат статични 

или непривични пози на работа; оборудване - ергономично проектирано и 
пригодно за изпълнение на задачите; работни задачи - промяна работните 
методи или инструменти 

� Работа с работещите: повишаване осведомеността за риска, осигуряване 
обучение, по добри работни методи 

� Управление на труда: работно планиране, при което се избягва повторяемост на 
движенията или задържане в неудобна поза. Организиране на почивки, ротация 
на работните места или преразпределение на задачите 

� Организационни фактори: изготвяне политика за мускулно скелетните смущения. 
Управленският подход към мускулно скелетните смущения включва наблюдение 

и насърчаване на здравето, рехабилитация и реинтеграция на работниците, страдащи от 
мускулно скелетните смущения. 

Значението на превенцията на мускулно скелетните смущения се признава в 
европейските директиви, нормативните документи на държавите членки и насоките за 
добри практики. Мускулно скелетните смущения са признати за приоритет на 
държавите членки на ЕС и на европейските социални партньори. 

Б. Психосоциални рискове и стрес на работното място 
Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите 

предизвикателства за БЗР. Те оказват значително въздействие върху здравето на 
отделните лица, организациите и националните икономики. 

Приблизително половината европейски работници смятат стреса за обичайно 
явление на своето работно място, на което се дължи почти половината от всички 
загубени работни дни. Подобно на много други проблеми, засягащи психичното здраве, 
стресът често пъти е неправилно разбиран или заклеймяван. Ако се разгледат обаче 
като организационен проблем, а не като личен недостатък, психосоциалните рискове и 
стресът могат да бъдат управлявани като всеки друг риск на БЗР. 

Психосоциалните рискове са резултат от лошо планиране, организиране и 
управление на труда, както и от лоши социални условия на работното място; те могат 
да доведат до отрицателни психологически, физически и социални последици, като 
стрес на работното място, изтощение или депресия. Ето някои примери на условия на 
труд, водещи до психосоциални рискове: 

� прекомерно работно натоварване; 
� противоречиви изисквания и неизяснена роля; 
� липса на участие при вземането на решения, които засягат работника, и липса 

на влияние върху начина, по който се извършва работата; 
� лошо управлявани организационни промени, несигурност на работното място; 
� неефективна комуникация, липса на подкрепа от ръководството или от колегите; 
� психологически и социален тормоз, насилие от трета страна. 
При обсъждане на изискванията на работното място е важно да се разграничат 

психосоциалните рискове, като прекомерното работно натоварване, от условията, които 
макар и да са стимулиращи и понякога проблемни, създават отзивчива околна среда, в 
която работниците са добре обучени и мотивирани да работят с максималните си 
възможности. Добрата психосоциална среда стимулира добри производствени 
резултати и лично развитие, както и психично и физическо благоденствие на 
работниците и служителите. 

Работниците изпитват стрес, когато работата поставя пред тях изисквания, които 
са по-високи от възможностите им да се справят с тях. Освен проблемите с психичното 
здраве, работниците, изпитващи продължителен стрес, могат по-нататък да развият 
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сериозни проблеми с физическото здраве, като сърдечносъдови заболявания или 
мускулно-скелетни проблеми. 

На ниво организация отрицателното въздействие включва незадоволителни 
цялостни бизнес резултати, висок процент на отсъствията от работа, презентизъм 
(служители и работници, които ходят на работа, когато са болни и не могат да 
изпълняват ефективно своите задължения), както и повишени нива на злополуките и 
нараняванията. Отсъствията стават по-продължителни от тези, които се дължат на 
други причини, а стресът на работното място може да допринесе за повишаване на 
процента на ранно пенсиониране. Приблизителните оценки на разходите за бизнеса и 
обществото са значителни и възлизат на милиарди евро на национално равнище. 

Според поведено от EU-OSHA европейско проучване на общественото мнение 
около половината от работниците считат, че на работното им място има проблем със 
стреса. Сред най-често посочваните причини за стрес са реорганизацията или 
несигурността във връзка с работата, продължителното работно време или 
прекомерното работно натоварване, както и тормоз и насилие на работното място. EU-
OSHA представя актуални данни и доказателства от проучвания относно наличието на 
стрес на работното място, влиянието му върху безопасността и здравето, както и за 
психосоциалните рискове. 

Смята се, че най-ефективен е превантивният, цялостен и систематичен подход за 
управление на психосоциалните рискове. Проведеното от EU-OSHA Европейско 
проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) изследва 
как се възприемат и управляват психосоциалните рискове в европейските предприятия, 
като идентифицира основните фактори, пречките и нуждите от подкрепа. Проучването 
показва, че в сравнение с „традиционните“ рискове за БЗР, психосоциалните рискове се 
считат за по-сложни и трудни за овладяване. Необходими са повишаване на 
осведомеността и прости практики, които улесняват преодоляването на стреса, 
насилието и тормоза на работното място. 

При правилен подход психосоциалните рискове и стресът на работното място 
могат да бъдат предотвратени и успешно управлявани, независимо от размера и вида на 
предприятието. Те могат да се преодолеят по същия логичен и систематичен начин, по 
който се преодоляват всички други рискове, свързани със БЗР. 

Управлението на стреса е не само морално задължение и добра инвестиция за 
работодателите, но и правно изискване, определено в Рамкова директива 89/391/ЕИО и 
подкрепено от рамковите споразумения на социалните партньори относно стреса, 
тормоза и насилието на работното място. 

Работодателите се насърчават да прилагат допълнителни, доброволни мерки в 
подкрепа на психичното благоденствие. 

Въпреки че работодателите имат законовата отговорност да гарантират, че 
рисковете на работното място правилно се оценяват и контролират, от съществено 
значение е и участието на работниците и служителите. Работниците и служителите и 
техните представители най-добре разбират проблемите, които могат да възникнат на 
работното място. Включването им гарантира, че въведените мерки са както адекватни, 
така и ефективни. 

В. Свързани с работата ракови заболявания 
Един от най-големите здравни проблеми за работните места в Европа и дори в 

световен мащаб е свързаният с работата рак. Оценено е, че 53 % от всички свързани с 
работата смъртни случаи в ЕС и други развити държави се дължат на този вид 
заболявания. Според Пътната карта за канцерогените всяка година в резултат на 
експозиция на канцерогени на работното място в ЕС възникват около 120 000 случая на 
свързани с работата ракови заболявания, водещи до около 80000 смъртни случая годишно. 
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Въпреки това лъчението, стресът и други фактори, свързани с организацията и 
условията на труда, винаги са били асоциирани със свързаните с работата ракови 
заболявания. Освен това нови данни сочат, че професионалната експозиция на 
вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система (напр. някои пестициди), 
или наноматериали може да причини раково заболяване. 

Тези тревожни статистически данни са довели до предприемане на мерки. В нова 
инициатива относно БЗР Европейската комисия се ангажира със защитата на 
работниците от свързани с работата ракови заболявания. Това ще бъде постигнато чрез 
преразглеждане на Директивата относно канцерогените и мутагените, за да се 
определят гранични стойности на експозиция за общите за работните места в Европа 
химикали, причиняващи ракови заболявания 

Г. Свързани с работата заболявания, причинени от опасни вещества и 
биологични агенти 

Опасни вещества - всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на 
риск здравето или безопасността на работниците, могат да се намерят на почти всички 
работни места. В цяла Европа милиони работници попадат в контакт с химични и 
биологични агенти, които могат да им навредят. 

Фактически през 2015 г. 17 % от работниците в ЕС съобщават, че са изложени на 
въздействието на химически продукти или вещества в продължение на най-малко една 
четвърт от работното си време, като тази стойност остава на практика без промяна от 
2000 г., а 15 % съобщават, че вдишват дим, пушек, прахообразни продукти или прах, 
когато са на работа. 

Някои силно опасни вещества, като азбест или полихлорирани бифенили (PCBs), 
днес са забранени или поставени под строг контрол. Други потенциално вредни 
вещества обаче са все още широко използвани, като е въведено законодателство, което 
да гарантира, че свързаните с тях рискове се управляват адекватно. 

Рисковете за здравето, които могат да бъдат причинени от работа с опасни 
вещества, са от леко очно и кожно възпаление до тежки последици, като вродени 
малформации и рак. Последиците могат да бъдат остри или дългосрочни, а някои 
вещества е възможно да имат кумулативен ефект. Някои от най-честите заболявания са: 
алергии; кожни заболявания; ракови образувания; репродуктивни проблеми и вродени 
малформации; респираторни заболявания; отравяне 

Биологичните агенти  
Според Европейското проучване на условията на труд от 2015 г. все по-голяма 

част от европейските работници (13 %, което е 1,5 пъти повече в сравнение с преди 10 
години) са изложени на инфекциозни агенти по време на работа. Биологичните агенти 
се срещат в много сектори и включват вируси, бактерии, гъбички и паразити, като 
могат да причинят здравословни проблеми пряко или чрез експозиция на свързаните с 
тях токсини или алергени. Те обикновено са невидими, което означава, че създаваните 
от тях рискове може да не се вземат под внимание. 

Свързаната с условията на труд експозиция на биологични агенти може да бъде 
свързана с редица здравословни проблеми, включително инфекциозни заболявания, 
ракови заболявания кожни заболявания и алергии. Освен това някои биологични агенти 
могат да доведат и до увреждане на плода при бременни жени. В някои сектори за 
работниците има особен риск да бъдат изложени на въздействието на вредни 
биологични агенти: здравеопазване, селско стопанство, ветеринарни услуги, 
почистване и поддръжка, канализационни услуги и управление на отпадъци, 
градинарство и работа в лаборатория са особено изложени на риск. Те могат да работят 
директно с микроби или да бъдат изложени на тях чрез контакт, например с телесни 
течности или почва. Ако източникът на експозиция на биологичен агент е известен, 
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относително лесно е да се предотвратят неблагоприятните ефекти върху здравето. 
Управлението на риска от неизвестни източници на експозиция е много по-трудно. 

Развиващите се нови технологии, разширяващите се сектори и промените в 
организацията на труда могат да доведат до по-голям риск от увреждане от биологични 
или химични агенти. В сектора на екологията например иновационните технологии 
могат да причинят недостатъчно разбрани рискове. Друг пример е, че все повече 
работници са изложени на опасни вещества в тежки професии, като грижи в домашни 
условия и управление на отпадъците, където експозицията варира, но осведомеността 
за съществуващите опасности е слаба. Повече от всякога е жизненоважно 
работодателите и работещите да разберат потенциалните рискове и да предприемат 
превантивни действия. 

За да се защитят работниците от вредни вещества, първата стъпка е да се направи 
оценка на риска. След това трябва да се вземат мерки за отстраняване или намаляване 
на рисковете, доколкото е възможно. И не на последно мясно е редовното наблюдение 
пре разглеждане на ефективността на предприетите стъпки. 

Държавите членки и EU-OSHA са разработили различни модели, които да 
помогнат на малките и средните предприятия да извършват оценка на риска. Е-
инструментът за опасните вещества осигурява на работодателите съдействие и съвети, 
които са им нужни за ефективно управление на опасните вещества на работното място. 
Базата данни с практически инструменти и насоки съдържа практически мерки за 
работните места, например насоки за оценки на риска и за това как да се замести или 
отстрани употребата на опасни вещества, както и примери от практиката и 
разнообразни 

Работодателите трябва да вземат под внимание евентуални уязвими групи, като 
работници, които са млади, бременни или кърмещи, за които по закон се изисква 
специална защита. Необходимо е също така да се вземат под внимание и други групи 
работещи, например мигранти, необучен или неопитен персонал и външни 
изпълнители, като работници по почистването, и превенцията да бъде съобразена с 
техните нужди. 

Европейското законодателство за защита на работниците е разработила мерки, 
които работодателите са длъжни да предприемат за контрол на рисковете за 
работниците от опасни вещества. Тези мерки не се изчерпват с описаните: 

� Отстраняването и заместването оглавяват йерархията на контролните мерки. 
Когато е възможно, отстранете използването на опасни вещества, като промените 
процеса или продукта, в който се използва веществото. 

� Ако отстраняването е невъзможно, заместете опасното вещество с безопасно 
или по-малко опасно. 

� Ако дадено вещество или процес не могат да бъдат отстранени или заместени, 
експозицията може да бъде предотвратена или намалена чрез технически и 
организационни решения. Такива са например контролът на емисиите при източника 
(затворена система или локална отвеждаща вентилационна система) или намаляването 
на броя на работниците изложени на въздействието на вредното вещество, както и на 
продължителността и интензивността на експозицията. 

� По закон към използване на лични предпазни средства се пристъпва само в 
краен случай, когато експозицията не може да бъде адекватно контролирана по други 
начини. 

За да се гарантира безопасността е необходима успешна комуникация между 
работодател и работник, като работниците следва да се информират относно: 

� Констатациите на оценките на риска на техния работодател 
� Опасностите, на които са изложени, и как те могат да ги засегнат 
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� Какво следва да правят, за да бъдат те и другите в безопасност 
� Как да проверяват и установяват, когато нещата не са в ред 
� На кого следва да съобщават за евентуални проблеми 
� Резултатите от мониторинг на експозицията или от наблюдение на здравето 
� Превантивни мерки, които да се вземат при дейности по поддръжката 
� Процедури за първа помощ и при извънредни ситуации 
 
2. Законодателната уредба в областта на опасните вещества в ЕС 
Всички, които участват в дейностите по управление на опасните вещества на 

работните места, трябва да са запознати със законодателната уредба в областта на 
опасните вещества в Европейския съюз. 

Законодателството в областта на БЗР има за цел защита на работниците от 
рисковете за безопасността и здравето като цяло, както и от опасните вещества на 
работното място (напр. директивата за химическите агенти, директивата за 
канцерогените и директивите за граничните стойности). То изисква от работодателите 
да извършват оценка на риска на работното място за всички рисковете за безопасността 
и здравето, включително рисковете от опасни вещества, и да определят адекватни 
мерки за защита и превантивни мерки.  

Целта е да се вземат мерки, така че рисковете се контролират при източника, и да 
се осигури приоритетният характер на колективните мерки, т.е. мерките, насочени към 
осигуряване на защитата на група работници по систематичен начин. 

Регламентите REACH/REACH – Регистрация, оценка, разрешаване, ограничаване 
на производство, внос и употреба на химикали (Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals) и CLP 2017 (Регламента за класифициране, етикетиране и 
опаковане на вещества и смеси) задължават производителите и доставчиците на 
химикали да предоставят стандартизирани етикети за безопасност, пиктограми за 
опасност и информационни листове за безопасност. Тези документи съдържат 
информация за свойствата на веществата и свързаните с тях опасности, а също така 
предоставят насоки относно съхранението и работата с веществата, както и 
превенцията на риска. Други разпоредби и насоки обхващат специфични аспекти като 
производството, доставките, транспорта и етикетирането на опасни вещества и в много 
случаи те имат значение и за работните места. 

Разпоредбите на ЕС относно БЗР са включени в националното законодателство, 
но държавите членки имат право да включват допълнителни или по-строги разпоредби 
за защита на работниците. Ето защо е важно предприятията да проверяват 
специфичното законодателство във всяка съответна държава. 

Съгласно законодателството за работни помещения задължение на работодателя е 
да извърши оценка на риска и да гарантира, че работниците са защитени и са им 
предоставени информация, указания и обучение относно безопасното използване на 
химикали на работното място въз основа на информация от етикетите и 
информационния лист за безопасност.  

REACH събира постоянно данни относно рисковете за здравето и безопасността, 
свързани с използването на химикали. Регламентът е в сила от 1.6.2007 г. и определя 
три етапа на регистрация, завършващи на 30.11.2010 г., 30.05.2013 г. и 30.05.2018 г. 

 
3. Добри практики и международни стандарти  
Добрите практики на ниво предприятие включват насърчаването на култура на 

предотвратяване на риска и повишаване на благосъстоянието на работното място.  
Съществуват редица доброволни международни, национални и частни стандарти, 
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които дават добри практики по отношение управление БЗР. Най важният аспект за 
подобряване здравето на работещите е участието и на двете страни – ръководството и 
служителите в дружеството. 

Силното, ефективно и активно ръководство е от най-голямо значение за БЗР. От 
своя страна, безопасността и здравето са съществен фактор за успеха на бизнеса. 

Защитата на служителите от злополуки и болести е не само правно и етично 
задължение - това е знак за устойчивост и стабилност на бизнеса. 

Ръководителите на предприятието - висшето ръководство, управители, съвети и 
т.н. – носят най-голяма отговорност за предотвратяване на злополуките и болестите на 
работното място. Те могат да постигат това чрез: 

� ангажиране и популяризиране на ефективна стратегия за управление на БЗР, 
� разработване на стабилни системи за управление на здравето и безопасността, 
� проследяване на ефективността на тези системи, 
� добър пример чрез постоянно спазване на всички процедури за безопасност, 
� мотивиране на персонала да активно да гарантира добра безопасност и здраве. 
Неефективното ръководство или липсата на такова по отношение на БЗР могат да 

доведат до злополуки и дори смъртни случаи, както и до влошаване на психическото и 
физическото здраве на служителите. Те могат да накърнят репутацията на компанията. 
Лошото ръководство може да причини значителни финансови вреди в резултат на 
отпуски по болест, загубено време и изплащане на компенсации. И обратно, доброто 
ръководство по отношение на БЗР: предотвратява злополуки и болести; увеличава 
производителността и ефикасността; повдига духа на служителите; осигурява 
възможности за спечелване на нови договори и привличане на висококвалифицирани 
служители. 

Ето няколко практични съвета от ръководството, разработено от Изпълнителния 
орган по здраве и безопасност на Обединеното кралство: 

� редовно извършване оценки на риска и предприемане на необходимите действия, 
� отчитане на въздействието на безопасността и здравето при въвеждането на 

нови служители, процедури или методи на работа, 
� спазване на принципа „активното ръководство е ефективно ръководство“ 

ръководителите трябва да редовно да слизат в „производството“, за да разговарят със 
служителите за проблемите в областта на БЗР и за възможните решения, 

� демонстриране на ангажираност чрез своевременно информиране на 
Управителния съвет за проблеми, свързани с безопасността и здравето, 

� организиране на обучения по безопасност и здраве за всички ръководители, с 
цел насърчаване на по-добра осведоменост за значението на БЗР 

Към момента все още е действащ британският стандарт BS OHSAS 18001:2007, 
който бе признат от редица страни за стандарт по отношение на БЗР. От март 2018 г. 
действа международен стандарт ISO 45001:2018 - Здравословни и безопасни условия на 
труд, който ще замени, след 3 годишен период на преход британския стандарт и ще се 
прилага в цял свят. 

Един от начините за постигане на добро ръководство по отношение на БЗР е 
ангажиране на служителите. Работодателите са задължени по закон да предоставят на 
служителите си съвети по въпроси, свързани с безопасността и здравето, но ползите са 
по-големи, когато се излезе извън рамките на минималните изисквания. Управлението 
на БЗР е по-успешно, ако се насърчава активното участие на работещите и се създават 
условия за диалог между служителите и ръководството. В Р. България работодателят 
осигурява на работещите всичко, което е законово регулирано чрез Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд. 
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4. Младите хора и безопасността и здравете при работа 
Статистиката показва, че вероятността от сериозна злополука на работното място 

е по-голяма при хората на възраст между 18 и 24 години, отколкото при по-възрастните 
служители. Има голяма опасност те да бъдат изложени на лоши условия на труд, 
водещи до възникването на професионални заболявания още в млада възраст или по-
късно в живота. 

Младите хора, които отскоро са започнали трудов живот, може да нямат 
достатъчно опит, а често им липсва физическа и психологическа зрялост. Възможно е 
да не обърнат достатъчно внимание на рискове, на които са изложени. Други фактори, 
които поставят младите хора на по-голям риск, са: липсата на умения и обучение; 
непознаване на собствените си права и задълженията на работодателя; липса на 
увереност да говорят за проблема; работодателите не осъзнават необходимостта от 
допълнителна подкрепа за младите служители. 

Задължение на работодателя е да осигурява безопасността и здравето на 
работещите и да обръща специално внимание на младите служители. Работодателите 
трябва да извършват оценка на риска, преди младият човек да започне работа, и да 
вземат мерки, гарантиращи неговата безопасност. 

Младите служители трябва да получават подходяща работа, адекватно обучение и 
надзор. Работодателите трябва да насърчават култура на безопасност и да ангажират 
младите служители с въпросите на безопасността. За младите хора на възраст под 
18 години са приложими специални правила. 

Националните органи по здравословни и безопасни условия на труд и 
профсъюзите са пряко ангажирани в процеса по БЗР. 

Младите хора имат право да задават въпроси, да излагат съображения и да 
отказват работа, ако са изложени на риск. 

В същото време те са длъжни да спазват политиките за БЗР и да се грижат за 
своята безопасност и за безопасността на колегите си. 

Въвеждане на БЗР в образователните програми е важно и все повече темите за 
безопасност и здраве се разглеждат в учебните замедения. 

Ако детето започне да учи за безопасността и здравето, така както се учи да чете и 
пише, те ще се превърнат в естествена част от работата, игрите и живота му. Ще развие 
правилно отношение към безопасността и здравето, което ще го съпътства през целия 
му професионален живот. 

Знанията за БЗР се усвояват най-добре, ако са интегрирани в отделните изучавани 
предмети, вместо да се преподават като самостоятелна дисциплина. Практическото 
обучение и примери от реалния живот помагат на децата и младите хора да пренесат 
посланията у дома. Различните възрастови групи — от основното училище до 
професионалните гимназии и висшите училища, усвояват по различни начини. 
Цялостният подход включва както образователните, така и административните процеси 
в училището. Учениците и администрацията обединяват усилията си за превръщане на 
училището в по-безопасно и по-здравословно място за работа и учене чрез: 

� обучение по превенция на риска и управление на БЗР, напр. чрез ангажиране на 
учениците в установяване на опасностите, 

� здравно образование и насърчаване, напр. здравни инициативи в училищата, 
� насърчаване на достойнство и уважение към всички, 
� опазване на околната среда, напр. повторна употреба и рециклиране. 
 
5. Управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила 
По-възрастните работници представляват все по-голяма част от работната сила. 

Тъй като хората работят по-дълго, управлението на БЗР по отношение на възрастта се 
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превръща в приоритет. 
Повишаването на равнищата на заетост и удължаването на трудовия живот на 

хората са важни цели на националните и европейските политики от края на 90-те 
години на ХХ в. до днес. Равнището на заетост в ЕС-28 сред населението на възраст 
между 55 и 64 години се е увеличило от 39,9% през 2003 г. до 50,1% през 2013 г. Тази 
стойност обаче е далеч под общото равнище на заетост на хората във възрастовата 
група 22–64 години. Средната възраст на напускане на пазара на труда се е покачила от 
59,9 години през 2001 г. на 61,5 години през 2010 г. 

В стратегията „Европа 2020“ е заложена целта за увеличаване на равнището на 
заетост сред населението на възраст между 20 и 64 години до 75%, което означава, че 
европейските граждани трябва да работят по-дълго. 

Обичайните промени, свързани с възрастта, могат да имат положителен или 
отрицателен характер. Много личностни качества като мъдрост, стратегическо 
мислене, цялостно възприемане и способност за обмисляне се усъвършенстват или се 
пораждат с напредване на възрастта. Трудовият опит и професионалният капацитет 
също се натрупват с възрастта. 

Свързаните с възрастта промени във функционалния капацитет не са еднакви за 
всички хора поради индивидуалните различия в начина на живот, храненето, 
физическата подготовка, наличието на генетична предразположеност към конкретни 
заболявания, ниво на образование и работната и други среди.Свързаното с възрастта 
намаляване на капацитета влияе предимно на физическите и сетивните способности, 
които са най-важни за тежкия физически труд.  

Възрастта е само един от аспектите на многообразието на работната сила. 
Съобразена с възрастта оценка на риска означава да се отчетат свързаните с възрастта 
аспекти на отделните възрастови групи при оценяване на рисковете, което включва 
потенциалните промени във функционалния капацитет и здравословното състояние. 

Рисковете, характерни за по-възрастните служители, включват: тежък физически 
труд; опасности, свързани с работата на смени; работа в гореща, студена или шумна 
работна среда. 

Тъй като обаче различията между отделните хора нарастват с възрастта, не бива 
да се правят допускания само въз основа на възрастта. Оценката на риска трябва да 
отчита работното натоварване във връзка с индивидуалните възможности и 
здравословното състояние на работника. 

Насърчаване на трудоспособност и здраве на работното място 
Работоспособността е балансът между работата и ресурсите на индивида; когато 

работата и ресурсите на индивида си съответстват, налице е добро ниво на 
работоспособност. Основните фактори, които оказват влияние върху нея, са: 

� здраве и функционален капацитет, 
� образование и компетентности, 
� ценности, нагласи и мотивация, 
� работна среда и трудова общност, 
� съдържание, натовареност и организация на работа. 
Работооспособността може да се измери чрез индекса за работоспособност. 

Понятието за работоспособност предполага, че дейностите на работното място за 
повишаване на способността за работа обхващат всички тези фактори. 

Здравето на по-възрастните хора се влияе от това, дали са водили здравословен 
живот на по-млада възраст. Намаляването на функционалния капацитет може да бъде 
забавено и сведено до минимум чрез здравословен начин на живот, например редовни 
упражнения и здравословно хранене. Работното място има важно значение за 
насърчаване на здравословен начин на живот и за стимулиране на дейности за 
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превенция на намаляването на функционалните способности с цел поддържане на 
добри нива на работоспособност. Дейностите за подобряване на здравето на работното 
място обхващат различни теми, сред които диета и хранене, консумация на алкохол, 
преустановяване на тютюнопушенето, физически упражнения, възстановяване и сън. 

 
6. Трудова рехабилитация и връщане на работа 
Работната ръка в Европа застарява: възрастта за пенсиониране се увеличава в 

много държави членки и много работници и служители вероятно ще имат по-дълъг 
трудов живот. Това означава също така, че повече работници ще страдат от 
заболявания, като все по-голяма важност за поддържането на устойчиви работни места 
ще бъдат добрите политики за връщане на работното място. 

Завръщането на работа след средносрочни или дългосрочни отсъствия по болест е 
сложен процес. Тук се включват следването на няколко стъпки и комбинираното 
въздействие от различни професии, които не е необходимо да бъдат използвани 
съвместно. Работното място трябва да заема централно място в системите за връщане 
на работа. 

Приспособяване към работата и работната среда 
Добре организираното работно място е полезно за всички възрастови групи, 

включително за по-възрастните работници. С промяната на способностите трябва да се 
променя и естеството на работа, например чрез: 

� реорганизация или ротация на работното място, 
� повече кратки почивки, 
� по-добра организация на работата на смени, 
� подходящо осветление и контрол на нивото на шума, 
� добър ергономичен дизайн на оборудването. 
Политики за връщане на работа 
Продължителният отпуск по болест може да провокира психични проблеми, 

социално изключване и ранно напускане на пазара на труда. Улесняването на 
връщането на работа след отпуск по болест е от решаващо значение за по-възрастните 
работещи. Примери за инициативи за насърчаване на връщането на работа в 
европейските страни са издаването на „свидетелства за трудоспособност“ вместо 
свидетелство за нетрудоспособност във Великобритания и проектът „Връщане на 
работа“ в Дания. 

Всяка година около 1,6 милиона души в Европа са диагностицирани с рак. Според 
изследване, представено по време на семинар на EU-OSHA относно свързаните с 
работата ракови заболявания, съществуват мерки по отношение на МСС във връзка със 
стреса и проблемите, свързани със здравето, но са налице по-малко мерки за 
реинтеграция и връщане на работа за работниците, засегнати от ракови заболявания, 
включително такива, свързани с работата. 

Все повече и повече хора, преживели раково заболяване, се завръщат на работа. 
Важно е да се улесни тяхната трудова рехабилитация за насърчаване на 
благосъстоянието на тази уязвима група, както и за намаляване на свързаните с това 
обществени и икономически въздействия. EU-OSHA проучи този въпрос и публикува 
прегледи на трудова рехабилитация и връщане на работа след преживяно раково 
заболяване и препоръки към предприятията. 

 
7. Жените и безопасността и здравето при работа 
Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които 

извършват, условията на труд и отношението на обществото към тях също са различни. 
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Някои различия засягат опасностите, пред които работещите мъже и жени се 
изправят в работата си, и начините за тяхната оценка и контрол. Поради това се 
извършват проучвания и се повишава осведомеността по проблемите, свързани с БЗР 
на работещите жени. 

Между мъжете и жените има разлики, които влияят на опасностите, пред които са 
изправени двата пола. Жените: 

� работят в определени сектори и извършват специфичен труд, 
� баланс между отговорностите на работното място и у дома, 
� нямат достатъчно представителство на наставническо и управленско ниво, 
� физически се различават от мъжете, въпреки че често има повече различия м/у 

жените, отколкото между мъже и жени, напр. по отношение на физическата сила, 
� заемат работни меса, които често погрешно се приемат за лесни и безопасни. 
Често тези различия не са отразени в практиката за БЗР. Освен това често се 

подценяват ефектите от работното натоварване и рисковете, свързани със стреса, при 
жените на работното място.  

Подход по отношение на БЗР, който отчита въпросите на пола, означава 
признаване и вземане предвид на различията между работещите жени и мъже. 
Работодателите могат да: 

� полагат усилия за осигуряване на по-безопасни и по-спокойни условия на труд 
за всички, 

� включват въпросите на пола при оценка на риска, 
� анализират постигнатото и да избягват предположения по отношение на това 

кой е изложен на риск и защо; 
� проявяват гъвкавост по отношение на работното време; 
� ангажират жените в процесите на вземане на решения, свързани с БЗР. 
Такъв подход носи ползи за всички работещи, не само за жените. 
 
Заключение 
Огромна е положителната роля на Европейската агенция за БЗР за подобряване на 

условията на труд и намаляване на професионалните заболявания във всички сектори и 
отнесена към всички възрастови групи работещи. 

Проучванията, анализите, които се правят Европейската агенция за БЗР 
допринасят за намаляването на професионалните заболявания. Но най-важното е, че 
условията на труд се подобряват и работещите упражняват своето право на труд в така 
наречената „приятелска работна среда”  

 
Използвана литература 
Информация от https://osha.europa.eu/bg 
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ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ 
(комедия в едно действие) 

 
На сцената е председателят на научното журе /НЖ/ проф. д.т.н. Иван 

Димитров. На преден план: дълга маса, покрита с красива плюшена покривка, а 
на катедрата гарафа и чаша с вода, и ваза с цветя. На масата са заели местата 
си членовете на НЖ, а в ляво до Председателят на НЖ на отделна маса е 
протоколчика на заседанието. Залата е изпъстрена със слушатели, най-често 
колеги на докторанта, приятели, роднини. 

(Председателят на НЖ е известен учен в научната специалност по която 
се защитава докторската дисертация. Той е учен с много опит и многократно е 
бил председател или член на НЖ за защита на докторски дисертации или в НЖ 
за академичните длъжности - доцент или професор, т.е. той е авторитет). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: (Става) Колеги, днес сме се събрали на това второ 
заседание на НЖ да обсъдим дисертационната работа на инж. Иван Димитров 
Петров на тема ”Изследване на периодичността на диагностиране на 
тракторите ТК-80” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по 
научната специалност „Механизация на растениевъдството”. 

Председателят съобщава, че всички документи, необходими за 
провеждане на защитата са предадени в срок в Отдела за развитие на 
академичния състав в Университета. Те са оформени по надлежния ред, т.е. 
нямаме процедурни нарушения и може да започнем нашата работа по 
същество. 

Глас от залата 
ДАМЯНОВ: Разрешете ми да кажа няколко думи! 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Моля! 
ДАМЯНОВ: Господин Председателю, смятате ли за нормално Вие като 

ръководител на докторанта да сте Председател на НЖ? 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Не виждам никакво нарушение на ЗРАСРБ и 

Правилника за приложението му. Каквото не е забрането е разрешено! 
ДАМЯНОВ: В състава на НЖ е и научният консултант. Един от 

рецензентите /външен член/ е Ваш съавтор на монография по проблема на 
дисертацията, а имате и съвместни работи с него Вие и Вашият докторант. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: И тук не виждам никакво нарушение на ЗРАСРБ и 
Правилника за неговото внедряване. 

ДАМЯНОВ: Господин Председателю, но не виждате ли, че нарушавате 
етичните норми в научните среди. Как рецензентът ще рецензира дисертация 
на която Вие сте ръководител на докторанта и сте съавтор на рецензента? 
Смятам, че това е недопустимо! И какво се получава в крайна сметка? В НЖ 
Председателят е научен ръководител на докторанта, член е научният 
консултант на докторанта, ръководителят на катедрата в която е разработена 
дисертацията е член на НЖ и рецензент. Другият рецензент е съавтор с 
научния ръководител и Председател на НЖ и остава само един член на НЖ, 
който не е свързан с докторанта и останалите членове на НЖ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Господа, не издавам аз заповедта за членове на НЖ, 
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Ректорът на Университета! 
Глас от залата. 
ЗАМАНОВ: Господин Председателю, Вие не издавате заповедтта за НЖ, 

но Вие и Ръководителят на катедрата предлагате на Ректора, състава на НЖ. 
Следователно, Вие формирате състава и така сте го формирали, че сте 
бетонирали успешната защита на дисертацията на докторанта Петров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ако няма въпроси по документите /пауза/ давам думата 
на докторанта в продължение на 20 минути да представи резултатите от своето 
комплексно научно изследване по посочената тема. 

ПЕТРОВ: Основният научен подход по проблема е използван от проф. 
Казарцев от Ленинградския институт още през 60-те години на ХХ век. 

След това последователно представя: актуалността на проблема, 
формулира самия проблем, обосновава обекта на изследване, предмета на 
изследване и целта на изследване. Кратко назовава методите, които е 
използвал при провеждане на научното изследване, мястото където е 
проведено изследването и накрая благодари на няколко колеги учени, които са 
допринесли за получаване на докладваните резултати. Оказва се, че това са 
членовете на НЖ , начело с Председателя на НЖ.  

Петров знае на кого да благодари и да се кланя. Та нали от тях зависи 
успешния изход на защитата. 

След това докторантът започва вяла разходка по съдържанието на 
дисертацията, подчертавайки какво е получил, но нито един път не сравни 
неговите резултати с резултатите на предшествениците в научната област за 
да се види, къде е неговото място в научното познание. 

И накрая когато трябваше да формулира своите приноси от изследването, 
той ги класифицира на научно-приложни и приложни, но не се разбра негови ли 
са тези приноси, тъй като той започваше всеки принос с думите: Изследвано 
е...; Проведено е изследване на .... и т.н., без да каже какво е получено и по 
какво се различава от известното в литературата. 

Накрая благодари за вниманието!. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Давам последователно думата на двамата рецензенти: 

Единият беше съавтора на Председателя на НЖ и на докторанта, а другият 
Ръководителят на катедрата в която е бил зачислен в докторантура Петров. 

Първо ръководителят на катедрата прочете вяло и монотонно своята 
рецензия, в която разказа съдържанието на дисертацията глава по глава. 
Защо? Докторантът също така представи дисертацията, като обясняваше къде 
какво е направено. Рецензията беше изцяло хвалебствена, без нито една 
забележка. 

Ние в залата се учудихме. Как е възможно в дисертационен труд на 160 
страници да няма поне една забележка, та макар да е незначителна. 

Оставаме с очакване другият рецензент /наречен външен, но съавтор на 
Научния ръководител на докторанта/ в своята рецензия да направи научен 
анализ на резултатите от изследването. Та нали той е светило в научната 
област. Уви, той ни запозна с автобиографията на докторанта, декларира, че го 
познава от студент. Бил е много прилежен, постоянно е посещавал лекциите му 
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и е стоял на първата банка. След това започна да ни разказва съдържанието 
на дисертацията от А до Я, както вече беше направил докторанта и първият 
рецензент. Накрая завърши, че предлага на инж. Петров да му бъде присъдена 
ОНС „Доктор”. 

Рецензията и на този рецензент прозвуча като скучна лекция, без нито 
една оценка или забележка. 

Председателят даде последователно думата на останалите членове на 
НЖ. Единият член е научния консултант, другият член е научният ръководител 
на докторанта и Председател на НЖ, а третият е външен член - приятел на 
научния ръководител и те двамата много често публикуват научни статии 
заедно. В някои от статиите и докладите се забелязва и името на докторанта 
Петров. 

Становищата на тримата господа, приближени до докторанта и 
заинтересовани от успешната му защита бяха кратки, с незначителни 
забалежки и с изключително хвалебствени слова. 

Човек да завиди на такъв докторант. Във всекидневието се нарича „Идеал 
Петров”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Благодари на членовете на НЖ за задълбочените 
рецензи и становища и даде думата на докторанта да отговори на забележките 
в тях. 

ПЕТРОВ: Съгласен съм със забележките на рецензентите и членовете на 
НЖ и ще ги взема под внимание в бъдещата ми научноизследователска 
работа, но все пак ще отговоря на забалежките в становищата. 

И вместо да отговори на забележките докторантът показа презентация от 
3 слайда, където беше написал името на члена на НЖ, забележките и 
отговорите. Обърна се към аудиторията с думите: Колеги, това са забележките 
/те не са съществени/ и отговорите и всеки може сам да ги прочете. И 
последователно смени слайдовете без да отрони дума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Колеги, членове на НЖ, съгласни ли сте с отговорите на 
докторанта по забележките в становищата? 

Членовете на НЖ: В един глас: Съгласни сме. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. Към членовете на НЖ и залата :Какви въпроси имате 

към докторанта ? 
(Пауза). 
Глас от залата 
МИНЧЕВ: Като чух рецензиите стигнах до следните заключения: 

Оптималният рецензент трябва да има добра представа за предмета на 
дисертацията, но не трябва да бъде голям специалист в конкретната област. 
Недобре запознат с проблема рецензент може да окаже мечешка услуга, като 
хвали точно онова, което би трябвало умерено да ругае. Корифеят пък може да 
намери някоя дребна грешка и да направи от мухата слон. 

Не са предложени млади доценти за членове на НЖ, тъй като те тепърва 
се борят за "място под слънцето" и в стремежа да изтъкнат себе си, ще 
преровят дисертацията Ви за неточности, пропуски и грешки. Вие сте се 
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обърнали към беловласи деятели на науката и техниката, тъй като с 
приближаване на старостта всички стават, ако не по-добри, то във всеки случай 
по-лениви. 

БЕЛОПИТОВ: Разрешете ми да кажа няколко думи! 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯШ: Моля! 
БЕЛОПИТОВ: Не съм съгласен с формулираните приноси в двете 

рецензии. Та те са преписани от автореферата на докторанта. Как е въз можно 
това? Смятам, че рецензентите, като учени с висока квалификация в научната 
област трябва сами да разкрият приносните моменти в дисертационното 
изследване и да се съгласят или не с докторанта. И нещо повече: рецензентите 
може да открият приноси в изследванията, които докторантът не е 
формулирал, поради недостатъчната квалификация.  

Уважаеми рецензенти и членове на НЖ: Това е недостойно и 
непрофесионално. Да оставим това, че Вие получавате хонорар за участие в 
НЖ, но какъв пример давате на по-младите колеги, които утре ще трябва да 
оценяват дисертационни изследвания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Кой иска да вземе отношение, колеги? Какви пожелания 
има към докторанта? 

ГЛАС: Разрешете? 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Моля! Давам думата на проф. д.т.н. Калоянов. 
проф. КАЛОЯНОВ: Научният ръководител и ръководителят на катедрата 

са се постарали да направят потенциалните рецензенти свои съучастници, 
имат съвместни работи, а докторантът непрекъснато е бил между тях, обръщал 
се е към тях за съвети и им благодарил за ценната помощ. С това докторантът 
е демонстрирал своето нищожество и тяхното превъзходство. Така "врагът" е 
станал заинтересуван от успеха на защитата, тъй като кой би се обявил против 
собствените си препоръки?! 

ГЛАС: Разрешете? 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Моля! Давам Ви думата. 
проф.И.ИВАНОВ: Имам въпроси към докторанта? Колега Петров, къде 

Вашите резултатити могат да се използват? Вие предлагате математически 
модели за оптимизиране на периодичността на диагностиране на тракторите 
ТК-80, но в земеделските кооперации има и други марки трактори, самоходни 
машини, автомобили. 

ДОКТОРАНТА ПЕТРОВ: Разработените математически модели може да 
се използват и за други обекти /трактори, земеделскщи машини, автомобили/, 
но трябва да се изследват характеристиките на надеждност на тези обекти и да 
се заложат като входна информация в предложените математически модели. 

ГЛАС: Разрешете проф. Димитров? 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Моля. Има думата проф. Янакиев. 
проф. ЯНАКИЕВ: Колеги, искам да се спра на няколко момента от 

рецензиите и становищата на членовете на НЖ. Смятам за неправилно: 
Първо, да се преписват данни от Автобиографията на докторанта и да се 
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чете по време на заседанието на НЖ. Автобиографията е приложена в 
документите за провеждане на защитата, има я на сайта на Университета и 
всеки може да се запознае, ако желае. Тук е по-важно да се чуят и видят 
резултатите от научното изследване и да се оцени качеството на изследването. 

Второ, не бива рецензентите и другите членове на НЖ да разказват 
съдържанието на дисертацията: Какво е направено? Необходимо е да се 
оценява качеството на получените нови резултати във всяка от главите. Има ли 
нови резултати или резултатите са потвърдителни. Ако резултатите са нови да 
се класифицират по категории: научни, научно-приложни, приложни или 
методични. 

Трето, не приемам рецензии и становища без забележки! Или не звучи 
правдоподобно в рецензиите да се правят забележки за неправилно изписани 
думи, липсата на запетаи или пълен член. Такива може да има, но при 
положение, че има няколко съществени забележки и с последните се акцентира 
върху неграмотността на докторанта. 

Четвърто, не прави добро впечатление, когато членовете на НЖ 
декларират, че позвнават докторанта още като студент и че той е бил много 
изпълнителен, внимателен, ученолюбив и т.н. Важни са получените резултати 
от комплексното дисертационно изследване, а не, че е бил добър студент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Други въпроси и изказвания ? Моля. Давам думата на 
проф. Кънчев. 

ПРОФ. КЪНЧЕВ: Имам въпрос към докторанта. Предложените 
математически модели в каква степен са Ваше дело? 

ДОКТОРАНТЪТ ПЕТРОВ: Основа за разработване на математическите 
модели сме използвали известни модели за оптимизиране на периодичността 
на профилактика, които са разгледани в книгата на И.Герцбах „Модели 
профилактике”, но сме ги усъвършенствали. 

ПРОФ. КЪНЧЕВ: В какво се състои Вашето усъвършенстване? 
ДОКТОРАНТЪТ ПЕТРОВ: В известните модели се използва най-често 

характеристиката вероятност за безотказна работа, а ние предлагаме да се 
използват комплексните характеристики на надеждност: коефициент на 
готовност; коефициент на техническо използване и коефициент на разходите за 
техническо обслужване, диагностика и ремонт. 

ЗРИТЕЛ ОТ ЗАЛАТА: Господин Председателю! 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Да? 
ЗРИТЕЛ: Господин Председателлю, а Вие не мислите ли, че тези 

резултати, които ни се представиха тук са смехотворни? Всичките тези 
експерименти и теории, кому са нужни? Може би само за докторанта и неговият 
научен ръководител, коийто се бори за една бройка защитил докторант, че да 
може да кандидатства за академична длъжност „Професор”. Извинете, но не 
мисля, че това е наука, а още една измислица и защитена дисертация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: (Помълча, много сериозно) Не, не мисля Господине. 
ЗРИТЕЛЯ: Не мислите? И Вие намирате за напълно нормално, че в това 

време когато истински учени и конструктори изстрелват космически кораби, 
строят атомни ледоходи и изкуствени спътници, други учени в кавички 
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изследват не актуални, а елементарни въпроси и залагат експерименти, които 
нямат никаква стойност за науката? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: Намирам всичко за нормално. 
ЗРИТЕЛЯ: Да? Нормално? Значи, така и трябва да бъде, извинете ме за 

рязкостта, но така не се прави наука! Вие убивате желанието на младите хора 
да се занимават с наука! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Вие, драги господине, съвършенно неправилно 
оценявате нашата научна работа. Дисертацията на инж. Петров е нужна. 
Разбира се, това не е сериозен пробив в науката, но това е необходимо, 
собствениците на машини ще ги диагностират, използвайки резултатите на 
докторанта. Той ще продължи и ще задълбочи своите изследвания в бъдеще.  

Ето така .... Между впрочем, аз мисля, че публиката няма смисъл да чака 
гласуването. Аз съм сто процента уверен, че на докторанта Петров ще бъде 
присъдена ОНС „Доктор” по достойнство от членовете на Уважаемото НЖ. И 
това той напълно заслужава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Има ли други желаещи да вземат отношение или 
въпроси? /Мълчание/. Няма желаещи. Моля, членовете на НЖ да изразят на 
глас своето отношение. Моля, проф. Д. Христов: Вие гласувате с ДА или НЕ? 

Проф. Христов: Гласувам убедено с ДА! Вие проф. И. Игнатов: Гласувам с 
ДА! И така гласуваха и останалите членове на НЖ. 

ПРЕДСЕДАТЯЛЯ: Уважаеми членове на НЖ, гости разрешете да обявя 
решението: НЖ единодушно гласува с ДА! С това гласуване на инж. Иван 
Димитров Петров се присъжда ОНС „Доктор”. Да му е честита. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: Давам думата на докторанта. 
ПЕТРОВ: В заключение искам да изразя дълбоката си благодарност на 

моя научен ръководител, на рецензентите и другите членове на НЖ за 
задълбоченото и компетентно обсъждане на дисертационната ми работа. 
Всичики забележки и препоръки ще отчета в бъдещети си научни изследвания. 
Моля, членовете на НЖ на другарска вечеря в ресторант „Победа”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: Довиждане, господа! Благодаря за вниманието! 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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