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Abstract: The aim of the paper is to outline the prerequisites for innovation application by 
tourism companies in a specific region of Bulgaria - the district of Plovdiv - and on that basis to 
offer concrete guidelines in which spheres and what innovations are appropriate to develop in 
order to achieve success. The methods of research used are analysis and evaluation of statistical 
data for Plodviv region attained from the National Statistical Institute (NSI) of Bulgaria, as well as 
study of scientific literature. The results of the survey show that it is appropriate for tourism and 
hotel businesses in the Plovdiv region to implement innovations in the following fields: (1) 
innovations, focusing on the culture and historical heritage of the region; (2) innovations, 
presenting new ways of performing the activities and the processes of the organizations; and (3) 
innovations, which focus is the protection of natural environment. Applying these types of 
innovations, hotel establishments are expected to achieve positive values of the main performance 
indicators, namely: occupancy; average daily ratio and revenues on available bed, as well as 
length of stay at the accommodations in the region. 
Key Words: innovation, tourism, opportunities, prerequisites, Plovdiv district 
 
1. Въведение в проблематиката 
 Развитието на туризма съживява икономиките на регионите и съответно повишава 
жизнения стандарт на хората. Кои обаче са механизмите за развитие и растеж на туризма? 
 Като преминаване от едно състояние в друго, развитието представлява промяна. 
Тази промяна се осъществява чрез иновации. Именно иновациите са носители на промяна. 
Това становище се подкрепя и от П. Дракър, според който иновацията е инструмент, 
средство, чрез което се оползотворява промяната като възможност в даден бизнес или 
услуга (Дракър, 2002). Дори незначително изменение или подобрение в едно туристическо 
предприятие може да се разглежда като иновация. В този смисъл "иновацията" би могла да 
бъде едно много обширно понятие. "Иновацията" е синоним на обновление, въвеждане на 
нещо ново.  Една промяна на туристическото предприятие може да бъде относително 
незначителна, с незначителни последици или доста значима, със значими за него и неговите 
резултати последици. По своя характер може да наблюдаваме трансфер на иновации - 
туристическото предприятие въвежда нещо, което вече се прилага в конкурентните 
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туристически предприятия в същия или в друг регион, или нещо, което не се прилага в 
отрасъла Туризъм, но се прилага в други отрасли. Съвсем различно е разработването на 
напълно нови иновации и изобретения, които да се приложат в стопанската дейност на 
туристическото предприятие за пръв път. 
 Ако туристическото предприятие не въвежда иновации, то изостава, не се развива. 
Ако това се отнася и за останалите туристически предприятия в региона, настъпва спад в 
туризма, което може да доведе и до изоставане на региона в икономическо отношение и 
съответно до влошаване на жизнения стандарт на населението. За да не се случва това е 
необходимо въвеждане на иновации в туристическите предприятия в региона.  
Проучванията, представени в научната литература, показват, че туристическите 
предприятия, които разработват и прилагат иновации, постигат успех и положителни 
икономически резултати. В тази насока са проведени редица научни изследвания на места 
за настаняване, като основни туристически обекти, разположени в различни части на света, 
които прилагат иновации (Azmi, Ariffin, Norzalita, 2012; Cainelli, Evangelista, Savona, 2006: 
Esmaeilifar, Mirzaei, Shafiei, Albattat, 2015; Hilman, Kaliappen, 2015; Khoung, Giang, 2014; 
Orfila-Sintes, Mattson, 2009; Tigu, Iorgulescu, Ravar, 2013; Tseng, Kuo, Chou, 2008; Tugores, 
Valle, 2016; Victorino, Verma, Plaschka, Dev, 2005). Резултатите от тези проучвания 
показват, че иновативните туристически и хотелиерски предприятия отчитат сходни 
значими положителни резултати и ползи, които могат да се обобщят по следния начин: (1) 
Положителна гледна точка от страна на потребителя, благоприятно възприемане на 
качеството на услугите на мястото за настаняване и по-голяма удовлетвореност; (2) 
Благоприятно влияние върху избора на хотел и върху намерението на клиентите да се 
завърнат в обекта; (3) Повишаване на цената и стойността на хотела и постигане на 
конкурентно предимство на предприятието; (4) По-ефективни вътрешни процеси и 
повишаване на перспективите за обучение и растеж на персонала на обекта: (5) 
Благоприятно влияние върху растежа и производителността и постигане на положителни 
стойности на резултатните индикаторите за дейността на мястото за настаняване: (6) 
Повишаване на заетостта на обекта, като се реализират повече нощувки и се отчитат повече 
покупки на хотелиерски услуги; (7) Растеж на пазарния дял и на приходите от продажби, 
както и по-голяма възвращаемост на инвестициите; (8) Положително влияние и върху 
продуктивността, добавената стойност и заетостта в останалите сектори на икономиката и 
отчитане на икономически растеж в региона. 
 С оглед на гореизложеното целта на статията е да се очертае необходимостта от 
прилагане на иновации от страна на туристическите предприятия в конкретен регион на 
България - Пловдивска област - и на тази основа да се дадат конкретни предложения към 
тези обекти в кои сфери и какви иновации е подходящо да развиват, за да постигнат успех. 
Използваните методи на изследване включват анализ и оценка на статистическа 
информация за Пловдивска област, получена от Националния статистически институт 
(НСИ) на България, както и проучване на постановки, представени в научната литература. 
Резултатите от изследването показват, че подходящо за туристическите и хотелиерските 
предприятия в Пловдивска област е да прилагат иновации в следните насоки: (1) иновации, 
в чиито фокус са културата и историческото наследство на областта; (2) иновации на нови 
начини на изпълнение на дейността и процесите на организациите; и (3) иновации, в чиито 
фокус е опазването на околната и природната среда. Прилагайки тези иновации, 
хотелиерските предприятия се очаква да постигнат положителни стойности на основните 
показатели за резултатите от дейността, а именно: повишаване на заетостта, средната 
дневна цена и приходите на налично легло, както и продължителността на престоя в 
местата за настаняване в региона. 
2.1. Необходимост от развитие на иновации в туризма в Пловдивска област 
 Нуждата от разработване и въвеждане на иновации в Пловдивска област се 
определя от състоянието и развитието на туризма. В тази насока могат да се направят 
следните обобщения: 
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 (1) Относно туристическото предлагане: наблюдава се намаляване в броя на 
местата за настаняване (-12%), по-малък спад в продължителността на периода на 
експлоатация (-5%) и в броя на леглоденонощията, въпреки че капацитетът на обектите, 
който се изразява с броя легла нараства (с 4%) общо за периода 2010-2017 г.. Следователно, 
в Пловдивска област постепенно се изграждат места за настаняване с по-голям капацитет. 
Най-малка е била стойността на четирите показателя през 2012 г., което вероятно се дължи 
на икономическата криза.  
 (2) През 2010-2017 г. значителен ръст е отчетен по отношение на туристическото 
търсене, показателно, за което е нарастването на реализираните нощувки и пренощувалите 
лица общо (съответно с 63% и 66%) и на българи (45% и 56%) и чужденци (116% и 100%) в 
частност. Най-висока е била стойността на тези показатели в края на периода (2016 г./ 2017 
г.), а най-ниска - в началото (2010 г.). Все пак продължителността на престоя в региона е 
ниска - около 2 нощувки на посетителите общо и на българите в частност, и 2-3 нощувки - 
на чужденците.  
 (3) Относно резултатните показатели за дейността на местата за настаняване в 
Пловдивска област, за периода 2010-2017 г. се отчита значителен ръст в приходите от 
нощувки общо (с 94%), от чужденци (107%) и от българи (86%) в частност. Най-висока е 
стойността на показателя в края на периода (2017 г.), а най-ниска - в началото (2010 г.) (вж. 
Таблица 1). 
Таблица 1. Показатели за туристическо предлагане и търсене, и за резултати от дейността 
на местата за настаняване в Пловдивска област за периода 2010-2017 г. 

 Места за настаняване  Легла  Леглоденонощ.  Експл. период  
Минимум 141 (2012) 8890 (2012) 2968138 (2012) 355 (2010) 
Максимум 243 (2011) 9659 (2015) 3320001 (2015) 334 (2012) 
2017/ 2010 г. -12% 4% -1% -5% 
 Общо нощувки  Нощувки на чужденци Нощувки на българи 
Минимум 631683 (2010) 161319 (2010) 470364 (2010) 
Максимум 1031111 (2017) 347947 (2017) 703306 (2016) 
Средно  29% 71%% 
2017/ 2010 г. 63% 116% 45% 
 Пренощували лица  Нощували чужденци Нощували българи 
Минимум 294377 (2010) 65848 (2010) 228529 (2010) 
Максимум 489022 (2017) 131540 (2017) 369428 (2016) 
Средно  24% 76% 
2017/ 2010 г. 66% 100% 56% 
 Продължит. престой Престой на чужденец Престой на българин 
Средно 2 2-3 2 
2017/ 2010 г. -2% 8% -7% 
 Приходи от нощувки Приходи от чужденци Приходи от българи 
Минимум 23719385 (2010) 8732059 (2010) 14987326 (2010) 
Максимум 45945294 (2017) 18105580 (2017) 27839714 (2017) 
Средно  36% 64% 
2017/ 2010 г. 94% 107% 86% 

Източник: НСИ, 2018 г. и собствени изчисления 
  (4) За целия период 2010-2017 г. се отчита ръст на стойностите на трите ключовите 
показатели за хотелиерския сектор,: заетост (с 65%), средна дневна цена (19%) и приходи 
на налично легло (96%). Приходите на налично легло са нараснали в по-голяма степен 
поради растежа в заетостта и в по-малка, но отново значителна, поради ръста в цените на 
нощувките в местата за настаняване. Въпреки значителният ръст в заетостта, тя е 
сравнително ниска за целия период (2010-2017 г.), като само от около една четвърт (26%) от 
настанителната база е била заета. Най-ниска е била заетостта в началото на периода (19% за 
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2010 г. и 20% за 2011 г.), а най-висока - в края (31% за 2016 г. и 32% - за 2017 г.).  
Стойностите на показателите средна дневна цена и приходи на налично легло също са най-
ниски в началото на периода (съответно 37,55 лв. и 7,23 лв. за 2010 г.), а най-високи - в края 
(44,56 лв. и 14,17 лв. за 2017 г.) (вж. Таблица 2). 
 
Таблица 2. Ключови показатели за дейността на местата за настаняване в Пловдивска 
област за периода 2010-2017 г. 

Година Заетост, % Средна дневна цена, лв. Приходи на налично легло, лв. 
2010 19% 37,55 7,23 
2011 20% 42,13 8,55 
2012 27% 44,00 11,71 
2013 26% 38,71 10,17 
2014 27% 42,38 11,55 
2015 28% 42,54 12,04 
2016 31% 43,19 13,54 
2017 32% 44,56 14,17 
Средно 26% 42,12 11,11 
2017/ 2010 г. (65%) (19%) (96%) 

Източник: НСИ, 2018 г. и собствени изчисления  
 
 (5) През 2017 г. в Пловдивска област преобладават местата за настаняване от ниска 
категория - 1 и 2 звезди (53% от всички), които осигуряват и най-голям дял от легловия 
капацитет (36%). Въпреки това туристическото предлагане се разпределя почти равномерно 
между трите групи категории места за настаняване - висока (4-5 звезди) (31%), средна (3 
звезди) (36%) и ниска (1-2 звезди) (33%) - около една трета за всяка. Местата за настаняване 
от висока категория са функционирали почти през цялата година (363 дни), а най-кратък е 
периодът на експлоатация на нискокатегорийните обекти (304 дни). Нискокатегорийните 
обекти отчитат най-неблагоприятни стойности и на показателите, свързани с 
туристическото търсене: реализирани нощувки (общо - 21%, от чужденци - 7% и от българи 
- 29%) и пренощували лица (общо - 22%, чужденци - 9% и българи - 26%), както и на 
резултатните показатели: приходи от нощувки (общо - 13%, от чужденци - 4% и от българи 
- 19%).  
 (6) Най-благоприятна е заетостта на висококатегорийните обекти (40%), макар че и 
при тях над половината от базата не е била използвана ефективно. Най-ниска е била 
заетостта на нискокатегорийните обекти (два пъти по-малка от тази на обектите висока 
категория или 21%). Показателите средна дневна цена и приходи на налично легло отново 
имат най-високи стойности при обектите от висока категория, а най-ниски - при тези от 
ниска категория, като местата за настаняване от средна категория заемат междинно 
положение (вж. Таблица 3). 
 
 
 
 
Таблица 3. Туристическо търсене и предлагане, и резултати от дейността на местата за 
настаняване в Пловдивска област за 2017 г. по категория 

Показател 1 и 2 звезди 3 звезди 4 и 5 звезди Общо/ средно 
Места за 
настаняване 

106 (53%) 75 (38%) 18 (9%) 199 (100%) 

Легла  3497 3363 2783 9643 
Леглоденонощия 1064707 

(33%) 
1167331 (36%) 1010097 (31%) 3242135 (100%) 
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Период 
експлоатация 

304 347 363 336 

Общо нощувки 221566 
(21%) 

403359 (39%) 406186 (39%) 1031111 (100%) 

Нощувки 
чужденци 

23680 (7%) 123155 (35%) 201112 (58%) 347947 (100%) 

Нощувки на 
българи 

197886 
(29%) 

280204 (41%) 205074 (30%) 683164 (100%) 

Пренощували 
лица 

105645 
(22%) 

192000 (39%) 191377 (39%) 489022 (100%) 

Пренощ. 
чужденци 

11949 (9%) 43853 (33%) 75738 (58%) 131540 (100%) 

Пренощ. българи 93696 (26%) 148147 (41%) 115639 (32%) 357482 (100%) 
Продължит. 
престой 

2 2 2 2 

Престой на 
чужденец 

2 3 3 3 

Престой на 
българин 

2 2 2 2 

Приходи от 
нощувки 

5956895 
(13%) 

16239550(35%) 23748849(52%) 45945294(100%) 

Приходи 
чужденци 

649405 (4%) 5034480 (28%) 12421695(69%) 18105580(100%) 

Приходи от 
българи 

5307490 
(19%) 

11205070(40%) 11327154(41%) 27839714(100%) 

Заетост 21% 35% 40% 32% 
Средна дневна 
цена 

26,89 40,26 58,47 44,56 

Приходи на легло 5,59 13,91 23,51 14,17 
Източник: НСИ, 2018 г. и собствени изчисления  
 
 Тези констатации за състоянието на туризма в Пловдивска област дават 
възможност да се изведат някои важни изводи. Благоприятен е фактът, че в Пловдивска 
област се появяват по-големи по капацитет места за настаняване. По принцип големите 
обекти разполагат с повече финансови средства, човешки, материални и други ресурси, 
които биха могли да отделят за развитие на иновации. От друга страна, обаче, понякога 
разработването и въвеждането на нововъведения в големите обекти отнема повече време, 
тази дейност е по-трудно да се организира, координира и изпълни, поради сложни 
организационни отношения и съществуване на голям брой процедури, които следва да се 
спазват при въвеждане на промени и иновации. Като значим проблем в Пловдивска област 
се очертава кратката продължителност на престоя на посетителите в местата за настаняване 
(средно около 2-3 нощувки). Това би могло да доведе до проблеми, свързани с опазването 
на околната среда, тъй като по този начин по-интензивно се използва транспорта, който се 
счита за един от основните замърсители в туризма. Ето защо е необходимо ръководителите 
на места за настаняване в Пловдивска област да насърчават разработването на иновативни 
начини за удължаване на престоя на клиентите, свързани с предлагането на по-голямо 
разнообразие от качествени и атрактивни дейности. Друг проблем е ниската заетост на 
местата за настаняване в Пловдивска област. Той до известна степен също може да се реши 
чрез удължаване на престоя на туристите. За повишаването на заетостта на хотелиерските 
предприятия може да допринесе и привличането на по-голям брой туристи от 
съществуващи или нови пазари от различни региони по света. Това изисква да се работи за 
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развитието на иновации, свързани с намиране на нови начини и възможности за привличане 
на туристи. Туристическите и хотелиерските обекти следва да работят и в насоки на 
повишаване на качеството и атрактивността на своите услуги, така че да привлекат по-
голям брой клиенти, както и клиенти с по-високи доходи. Показателен е факта, че обектите 
от по-висока категория, които се предполага, че предлагат услуги с по-високо качество, 
отчитат по-голяма заетост и реализират повече приходи, които биха могли да влагат за 
иновации и развитие. Като благоприятна тенденция се очертава нарастването на 
туристическото търсене и съответно на приходите от нощувки в Пловдивска област. Следва 
обаче част от тези приходи да се влагат за разработване и въвеждане на иновации, така че 
местата за настаняване в региона да останат конкурентоспособни на туристическия пазар, 
като извършват промени, така че да привличат и задържат клиенти, отчитайки постоянно 
изменящите се техни изисквания и предпочитания. 
 
2.2. Предложения за развитие на иновации в туризма в Пловдивска област 
 Анализът на туризма в предходната част на статията показва, че Пловдивска област 
разполага с достатъчно като брой и капацитет места за настаняване. Отчита се ръст и в 
туристическото търсене. Все още заетостта на базата обаче е значително ниска, а престоят в 
региона - твърде кратък. За решаването на тези проблеми е необходимо туристическите 
обекти да бъдат достатъчно иновативни. В тази насока могат да се направят предложения за 
разработване и въвеждане на иновации от страна на местата за настаняване в Пловдивска 
област в следните три сфери: (1) иновации, в чиито фокус са културата и историческото 
наследство на региона; (2) иновации, които включват нови начини за изпълнение на 
дейността и на процесите на туристическите организации; и (3) иновации, в чиито фокус е 
опазването на околната и природната среда. Пловдивска област разполага с достатъчно 
предпоставки и ресурси за осъществяване на иновации в тези три сфери. От своя страна, 
именно тези видове иновации водят и до значими резултати и успех на организациите, 
които ги прилагат.  
 Относно първия вид иновации, чиито фокус е културата и историческото 
наследство, може да се констатира, че това са иновации за създаване на нови и 
разнообразни продукти, т.е. продуктови иновации. Тяхното развитие се обосновава с факта, 
че Пловдивска област разполага с богато културно-историческо наследство, паметници и 
забележителности от различни исторически епохи: Античността и Средновековието 
(археологическият комплекс с крепост Небеттепе с тракийски останки; останки от 
крепостни стени и порти в Стария Пловдив, като пората Хисар капия и др., Античният 
театър, Римският стадион, Римският одеон, Римският форум; римската сграда Ейрене; 
римски мозайки, акведукти, базилики и др.); Османското владичество и Възраждането 
(Турската баня, Часовниковата кула на Сахаттепе; Капана; Старият Пловдив с 
възрожденските къщи, сред които: Блабановата, Дановата и Куюмджиевата къща, къщите 
на д-р Стоян Чомаков, на Сотир Антониади, на Георгиади, на Ламартин, на Недкович, на 
Хиндлиян, на Клианти, Жълтото училище  и др.); периода след Освобождението и по-
новото време (Пловдивският панаир; главната пешеходна улица и централният площад в 
Пловдив; паметниците на Альоша, Съединението, Филип Македонски и др.). Налични са и: 
религиозни сгради от различни епохи: редица православни църкви (Света Богородица, Св. 
Св. Константин и Елена, Света Марина, Света Петка и др.; католически църкви - храм Св. 
Лудвиг и др.; джамии - Джумая джамия, Имарет джамия и др.); музеи и други културни 
институции (Исторически, Етнографски, Природонаучен и Археологически музей, 
културен център музей Тракарт, Драматичният и Летният театър, Лятното кино, Операта, 
концертната зала на Пловдивския филхармоничен оркестър; Художествената галерия, Арт 
галерия Пловдив и др.). Местата за настаняване могат да организират специализирани 
програми с културна и познавателна насоченост. Възможно е да се провеждат културни 
мероприятия на място в местата за настаняване, като изложби, концерти и представления. 
По-малките обекти могат да организират тези събития съвместно като наемат зала, 



10

привлекат артисти, музиканти и т.н. и поканят своите клиенти.  Друга възможност е местата 
за настаняване да организират обиколки, маршрути и познавателни турове за своите 
клиенти в Пловдивска област, които включват значими забележителности, запознаване с 
историята и начина на живот в региона, опитване на местни ястия и напитки, посещение на 
фестивали, събития и тържества, осигуряване на транспорт и т.н. Могат да се създадат 
следните видове маршрути: с различно времетраене - няколко часа, един ден и др.; за 
различни групи клиенти - проявяващи интерес към разнообразие и голям брой 
забележителности и събития или специализирани, интересуващи се от определена 
конкретна област на културата и наследството, тясноспециализирани. За клиентите на 
местата за настаняване в Пловдивска област могат да се организират тематични маршрути, 
основаващи се на дадена тема, например: (а) Антични паметници; (б) Пловдивска област по 
време на Средновековието; (в) Пловдивска област по време на Османското владичество; (г) 
Пловдивска област след Освобождението на България от турско владичество; (д) 
религиозен плурализъм; и (е) Културно развитие на град Пловдив. Предложените маршрути 
се базират на факта, че тези теми представляват съответно силни страни и периоди от 
историческото развитие на града и региона. Посочените теми са защитени и със значими 
културно-исторически паметници и обекти, които могат да бъдат включени в маршрутите. 
 Вторият вид иновации включват нови начини за изпълнение на дейността и 
процесите на местата за настаняване в Пловдивска област и съответно представляват 
иновации на процеса. При разработване и прилагане на процесни иновации, ръководството 
на местата за настаняване трябва да определи кои са ключовите процеси от дейността и да 
разработи иновативни и креативни начини за извършването на тези процеси в 
организациите. В този смисъла, според Хамър и Чампи като част от цялостната дейност 
процесът представлява група от задачи, които взимат един или няколко ресурси на входа и 
създават продукт на изхода, който има стойност, ценност за потребителя (Hammer, Champy, 
1994).  По-важни процеси в хотелиерството, които биха могли да бъдат иновирани и 
обновени са: обслужване при предоставяне на основната услуга на местата за настаняване - 
условия за нощувка и престой, в т.ч. обслужване при настаняване, по време на престоя и 
при напускане и почистване на хотелската стая; обслужване при предоставяне на 
допълнителни услуги - изхранване, обслужване при бизнес и конференции, балнеолечение, 
спа и уелнес, спортни услуги и др.; доставка на ресурси; продажба на продукти; техническа 
поддръжка и охрана; управление на човешките ресурси; финансово управление; общо-
управленски процеси и др. (Петкова, 2013; Петкова, 2015). Процесните иновациите могат 
да се извършат по следните начини: (а) няколко длъжности се обединяват в една; (б) 
работниците взимат самостоятелни решения; (в) стъпките в процеса се извършват в 
естествен ред; (г) процесите се характеризират с множество варианти на изпълнение; (д) 
работата се върши там, където има смисъл; (е) намаляват проверките и контрола; (ж) 
минимизират се съгласуванията; (з) един ръководител представлява единствено място за 
контакт; и (и) преобладават хибридни централизирани/ децентрализирани операции 
(Hammer, Champy, 1994).Обновяването и преобразуването на процесите в хотелиерството 
ще доведе до: по-качествено обслужване и по-голямо удовлетворение на клиентите, 
намаляване на разходите на организациите, осъществяване на по-голям брой продажби, 
намаляване на времето за изпълнение на дейността и др. Можем да се поучим и от 
представените в научната литература редица примери на организации в хотелиерството, 
които се фокусират върху управлението на процесите в своята дейност - тяхното 
разработване, развитие и усъвършенстване - като по този начин създават стойност за своите 
клиенти и постигат успех. Такъв е луксозният хотел Ritz-Carlton, който е обособил 
ключовите процеси от своята дейност, сред които са: признаване и поздравяване на 
редовните гости; почистване и зареждане на стаите; посрещане нуждите на клиентите по 
време на срещи и събития в хотела; изпълнение на превантивната поддръжка в стаите; 
осигуряване на обслужване от различни звена на хотела; предлагане на разумни цени на 
услугите; осигуряване на работна сила и др. (Dube, Renaghan, 1999). В допълнение, 
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представени са конкретни примери за реални хотели, които са въвели иновации на основни 
процеси от своята дейност - почистване на хотелските стаи и регистрация на клиента. Grand 
Theme Hotel е иновирал процеса "Почистване на хотелската стая" чрез измерване на 
времето и на тази основа определяне на стандартното средно време за изпълнение на 
всички варианти на процеса. Трите хотела Marriott USPS Conference Center, Hilton Newark 
Gateway  и Ritz-Carlton- Dearborn са извършили иновация на процеса на регистрация на 
клиенти, при което тази регистрация вместо на рецепцията се извършва предварително - на 
летището, в автобуса или посредством програма за редовни клиенти  (Siguaw, Enz, 1999). 
 Третият вид иновации, в чиито фокус е опазването на околната природна среда 
могат да представляват както разработване и въвеждане на нови услуги - продуктови 
иновации, така и на нови процеси на работа - процесни иновации. Ръководството на 
хотелиерските предприятия в Пловдивска област следва да организира разработването и 
въвеждането на иновации, които водят до опазване и съхранение на околната среда и 
природните ресурси в следните осем основни групи: (а) иновации, които повишават 
енергийната ефективност; (б) иновации, свързани с намаляване на въглеродните емисии; (в) 
иновации, които минимизират загубите на водни ресурси; (г) иновации, водещи до 
намаляване на отпадъците; (д) иновации за съхранение на растителния и животинския свят; 
(е) иновации, свързани с работата с доставчиците на предприятията; (ж) иновации, които 
ангажират клиентите на предприятието; и (з) иновации, които включват персонала на 
местата за настаняване в зелени инициативи (Petkova, 2017). Конкретни мерки за 
обновление и промяна в областта на зелените практики, които местата за настаняване в 
Пловдивска област могат да предприемат, са следните: въвеждане на енергоспестяващи 
системи, уреди и техники, ползване на възобновяеми енергийни източници и ефективна 
система за контрол на енергия; прилагане на проектиране, строителство и експлоатация на 
обектите, при което се свеждат до минимум въглеродните емисии; инсталиране на уреди,  
които водят до намалено потребление на вода; повторно използване и пречистване на води; 
техники за намаляване на отпадъците; рециклиране и превръщане на отпадъците в нови 
продукти; ползване на рециклирани и биоразградими продукти; прилагане на мерки за 
запазването и възобновяването на флората и фауната по време на строителството и 
функционирането на обектите; избор на доставчици, които осигуряват екологични 
продукти и практикуват устойчиво производство; образоване и включване на клиентите и 
персонала в зелени инициативи, чрез предоставяне на учебни материали, поставяне на 
табели, организиране на обучение на място, образователни обиколки, специални събития, 
мероприятия, състезания, игри и програми, дарителски кампании и др. Отново можем да се 
поучим от представените в научната литература примери на конкретни места за 
настаняване, чиито представители са били особено изобретателни и творчески настроени 
при разработването и въвеждането на иновации в областта на екологията. Такива места за 
настаняване са: В Kennebunkport's Colony Hotel гостите са имали възможност да направят 
обиколка на плажа на хотела със специалист биолог. В допълнение, във всяка стая за гости 
е бил осигурен кош с четири отделения за отпадъци от различен вид, обозначени с етикети 
за: алуминиеви опаковки, хартия, стъкло и други отпадъци. В Hyatt Regency Chicago всички 
служители са участвали в програма за рециклиране на отпадъци, като са отделяли 
отпадъците в отделни контейнери. В Hyatt Regency Scottsdale са били въведени иновативни 
мерки за повторна употреба на ресурси като: счупен порцелан се е употребил за мозайка и 
са били изработени химикали от стари униформи от деним. Хотелът е променил и 
напоителните си системи от такива разположени над земята на такива, намиращи се под 
земята, за да се намали загубата на вода (Enz, Siguaw, 1999). Местата за настаняване в 
Пловдивска област следва да се възползват от факта, че регионът е богат на атрактивни 
природни ресурси, сред които се отличават: Шестте естествени хълма в гр. Пловдив: 
Джендем тепе; Бунарджик; Сахат тепе; Небет тепе; Джамбаз тепе; и Таксим тепе. 
Последните три възвишения образуват Трихълмието (Стария град) в централната част на 
Пловдив; Втората най-голяма река в България (след Дунав) - Марица, която минава през 
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областта; Гребният канал в град Пловдив; Редица паркове като Градската градина в 
Пловдив, Лаута, Ловен парк в града и др. Голяма част от природните обекти не са в добро 
състояние. Ето защо е подходящо местата за настаняване в областта да включат своите 
служители, клиенти и доставчици в събития, свързани с организиране на почистване на 
тези обекти и ресурси, както и на цялостната околна и природна среда в региона. По този 
начин времето на хората ще бъде по-ефективно оползотворено и те ще чувстват, че 
участват в значими и смислени инициативи и дейности. 
 
3. Заключение 
 Може да се обобщи, че предпоставките за въвеждането на иновации в Пловдивска 
област са свързани с това, че в региона постепенно се появяват по-големи по капацитет 
места за настаняване, които съответно разполагат с по-голямо количество финансови, 
материални и други ресурси за развитие на иновационна дейност. Благоприятен е и факта, 
че нараства туристическото търсене и съответно приходите от нощувки в региона, като част 
от тези средства биха могли да се използват за разработване и внедряване на иновации. 
Прилагането на иновациите в Пловдивска област би могло да доведе до разрешаването на 
важни проблеми на туризма в региона, като - да се увеличи престоя на посетителите, да се 
повиши заетостта на местата за настаняване, както и качеството и атрактивността на 
услугите в туризма, което вероятно ще доведе до по-голяма удовлетвореност на 
потребителите на туристически и хотелиерски услуги. Като се имат предвид както 
споменатите проблеми, така и наличните ресурси, предлагаме местата за настаняване в  
Пловдивска област  да развиват иновации в три основни насоки, а именно: (1) иновации, в 
чиито фокус са културата и историческото наследство на региона; (2) Иновации, които 
включват нови начини за изпълнение на дейността и процесите на туристическите 
организации; и (3)  Иновации, в чиито фокус е опазването на околната и природната среда.  
В изложението на разработката бяха посочени редица идеи и обосновки, свързани с тези 
иновации. Тук следва да добавим, че за да открием конкретни иновационни възможности 
във всяка една от трите предложени области следва да наблюдаваме външната и 
вътрешната среда на туристическото хотелиерско предприятие и по-точно всеки един от 
седемте източника на иновационни възможности, описани от П. Дракър (2002), а именно: 
(1) неочакваното - неочакваният успех, неочакваният провал, неочакваното външно 
събитие; (2) несъответствията - между реалността, каквато е и реалността, каквато се 
приема че е или каквато "трябва да бъде"; (3) нуждата на процеса; (4) промени в 
структурата на бранша или пазара, които заварват всички неподготвени; (5) демографски 
промени; (6) промени във възприятието и ценностите; (7) ново познание - и научно, и извън 
научната сфера. В заключение, развитието на иновации в туризма в Пловдивска област ще 
доведе до благоприятни и положителни резултати като: повишаване на качеството на 
туристическите продукти, по-голяма удовлетвореност на потребителите; избор на региона 
за туристически посещения; конкурентно предимство на местата за настаняване; 
повишаване на перспективите за обучение и растеж на персонала на туристическите 
обекти; повишаване на производителността и постигане на положителни стойности на 
резултатните индикатор за дейността на местата на настаняване; повишаване на заетостта 
на обектите и на приходите от продажби на хотелиерски услуги; развитие на останалите 
икономически сектори в региона, отчитане на икономически растеж, екологична 
устойчивост, социално развитие и др. 
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Определянето на Поп-Йоановата преправка (ПЙП) като текст, който, от една 

страна, има за извод Рилската преправка (РП), а от друга, сам той е протограф, основа за 
последвали ръкописи от същото текстово семейство, каквито са Първа и Втора Харитонова 
преправка (Х1, Х2) и Геровият препис (НГ), може да се докаже чрез съпоставка помежду им 
по няколко линии. 

На първо място е палеографското и кодикологично описание на ПЙП, което дава 
възможност не само да се навлезе в механизмите, по които е създаден ръкописът, но и да се 
оформи набор от признаци за това равнище, чрез които може да се проследи връзката на 
ПЙП с калиграфските школи от предвъзрожденската епоха и по този начин да се уплътни 
представата ни за поп Йоан Петков(ич) като книжовник (подробно вж. Kurshumova, 2018). 

На второ място е текстологичното сравняване на ръкописите. По този начин могат 
да се набележат припокриванията между тях, както и да се откроят съществените намеси на 
поп Йоан, които Харитон запазва в своите преписи и тяхното присъствие е налице и при Н. 
Геров (подробно вж. Kurshumova, 2017). 

На трето място е езиково-смисловата съпоставка, представена чрез лексикално-
семантичните намеси на поп Йоан, които разграничават неговия текст от РП, но които 
откриваме запазени в ръкописите на монах Харитон и на Н. Геров.  

                                                
* Статията е част от научния проект „От уста на ухо“... до Internet“ (Проект № ФП-17 ФЛФ-
004 / 16.05.2017), Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“. 
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Тези три съпоставителни линии предлагат набор от палеографски, текстологични и 
редакционни маркери, чрез които се уплътнява научното описание на ПЙП и чрез които 
може да се оперира при работа с други преписи, свързани с РП. 

Обект на нашето изследване е езиково-смисловата съпоставка, в центъра на която е 
поставена ПЙП и се върви както към нейния извод, така и към последващите преписи. Има 
случаи, в които преписвачът „редактира“ извода си, като изпуска, размества, променя или 
добавя думи. Намеси с такъв характер не би трябвало да се оценяват като незначителни. 
Подобно навлизане на преписвача в изходния текст е важно за нас, защото осъществените 
промени са извадени само когато те се появяват в същия вид в следващите преписи от 
Рилското родословие. На първо място, чрез тях се посочват тези елементи1, по които има 
пълно съвпадение с РП, но които са с различен вид в преписите на Харитон и Н. Геров. На 
второ място, стават видими промените, въведени от поп Йоан Петков, които идентично са 
повторени в следващите преписи. По този начин се събира достатъчно материал, чрез който 
ще е възможно да се зададат както областите на припокриване между ръкописите, така и 
зоните на тяхното разграничаване.  

Общият брой случаи, в които преписвачът включва промени, запазени в 
последващите преписи, е 133, като осъществените редакции са 147 (по-големият брой 
редакции се дължи на факта, че понякога в един случай се комбинират повече от един тип 
редакция). Те могат да се групират по следния начин: замяна на лексикален компонент – 44; 
пропусната дума или фраза – 32; разместени смислови единици – 32; промяна при лични 
имена, етноними, топоними – 30; добавен лексикален елемент – 9. 

Редакции чрез замяна 
В тях най-голям е делът на контекстово уместни замени, при които думите са 

еднокоренни – 28.2 
 с великою войску (14б) – войнство (19а); скорее (25а) – вскоре (33б); дошолъ 

(14б) – пошолъ (18б); приишле (14а) – прошле (18б); ходилъ …на …поклонение (34б) – 
преходилъ (47а); зовет ся (44а) – назива ся (61а); да поиде (45а) – да иде (62б); и в 
Тернову много церкви внутр заградил (32а) – соградил (43б); турки же преидоша чрез 
волнами (49а) – проидоша (68а); сделаша могилу (49б) – делаша (69а); дань даяти (11а) – 
давати (14б); бысть…нестроениа (безредие, бъркотия, неустройство – бел. М. К.) (41а) – 
не устроениа (56б). В изброените примери е запазен словообразувателният модел, като чрез 
различни префикси и суфикси са създадени нови деривати, които са контекстово по-ясни 
или представляват семантично разпознаваеми и актуални съответствия както за преписвача, 
така и за неговите съвременници. 

 от ден на дне (6б) – ден от дне (9а). Лексикално-синтактичното перифразиране в 
посочения фразеологизъм дава представа за процесите в говоримия език. Предпочетеният 
вариант от поп Йоан отразява движението от синтетизъм към аналитизъм, като все още е 
запазена формата за местен падеж – дне. В текста на Х1 имаме вече познатата днес 
структура „от ден на ден” (9б). 

 болгарский род (14а) – народ (18а); вес болгарский род (7б) – народ (10а). 
Последователността в тази замяна издава явно предпочитание към лексемата род в 
анализираното словосъчетание. В историческия разказ на Паисий фраземата род и език, 
отнесена към родното, българското, задава семантична обвързаност и йерархия, която е 

                                                
1 В работата си сме използвали само тези различия, които имат пряко отношение към 
фонетични, морфологични или смислови характеристики на текста, а не включват 
съществуващите през епохата графични варианти за отделен звук. 
2 При всички цитирани случаи първа е употребата в ПЙП, а срещу нея – примерът от РП. За 
да се улесни разбирането на текста, графиката на всички примери е нормализирана, като е 
представено съвременното основание за употребата на главните букви. Цифрата в скоби 
посочва листа от ръкописа, като с а и б са означени предната или задната му страна. 
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осмислена и от поп Йоан Петков. Така се достига до битуването на съчетанието български 
род като лексикална формула във възрожденските ни текстове. 

 да не будите от друг род и язик посмеваеми (3а) – други родове и язици (3б); 
великодушен (20б) – веледушен (26б); военачалници (37а) – войначалници (51а); злато 
до (80) кантара (27б) – кинтинара (37б); а иний в плен от ведоша (42а) – от ведени биша 
(58а); Римскому ц̄рю (16а) – царство (21а). Желанието на преписвача за повишаване на 
комуникативността на текста обяснява последната промяна. Тя е контекстово уместният 
избор: „и велика срамота била тогда на римскому царю”. 

 предобиток (3б) – прибиток (4б). Морфемната замяна в примера представлява 
междинен етап от живота на думата. В речника на Н. Геров намираме друг 
словообразувателен тип: придобив „печалба‟. 

 най мрасни родове (5б) – най мерскии (7а). За уместността на подобна замяна 
намираме доказателство в речника на Н. Геров, където за думата мръсен е посочено 
възможно значение „гнусен, долен, низък‟. В избраната от поп Йоан лексема е налице и 
важна фонетична особеност – буква а за вокал [ъ] (над буква а има дълга чертица, която е 
почти хоризонтална и не прилича на знака за ударение, използван от преписвача). Подобно 
графично решение за фонемата [ъ] е последователно явление в житието на Ксенофонт, 
включено в края на книгата. Най-вероятно това (а с надредна чертица) е усвоена писмена 
практика от поп Йоан, която е едно от графичните решения за вокала [ъ] през втората 
четвърт на ХІХ в. Би могло този графичен избор да се обясни и с отбелязваната от 
изследователите традиция в писмените навици на пишещия българин, утвърдена чрез 
църковнославянския от богослужебните книги и подкрепена от говорима проява с 
аналогичен резултат (Pikio, 1993: 626).  

 о томъ небил повиненъ („виновен‟ – бел. М. К.) (37б) – бил неповинен (51б); 
щося не единъ возвратил жив (37б) – щося невозвратил ни един жив (51б). Лексикално-
синтактичното перифразиране и в двете употреби е свързано с употребата на отрицание във 
фразата и отразява търсената по-актуална и ясна семантика. Интересно е, че поп Йоан 
изоставя съществуващата конструкция от РП с двойно отрицание, която е нова говорима 
структура. Семантичната неяснота в текста на ПЙП е коригирана от Н. Геров в неговия 
препис, където той заменя не с ни – что ся ни един возвратил жив назад (54б). 

Съществуването на неясни изрази в извода на поп Йоан го кара да предлага свой 
прочит, като не променя граматичната структура на фразата: разорил великий утрак 
крайний (39а) – утрак оукрайний (53б) – велики трак у краини ПХ (43v) [в най-новото 
издание на История славянобългарска при съвременния превод е посочено „разорил Велики 
Трак в Крайна“, за  която географска област липсва яснота (PH, 2012: 43б)]. 

Замени на лексикални компоненти с различен корен – 12 случая: 
 да гради оний столпъ (5а) – зида (6б). Тази замяна е в разказа за Вавилонската 

кула, в който са предпочетени производни думи от корена град- (градеж, соградим, 
градити). Съвпадащата морфемна структура е осъзнато потърсена от преписвача чрез 
избора на глагола гради. 

 билъ…страшен на окрестния страни (16а) – крали (20б). Използването на думата 
страни в спомена за силния и благополучен български крал Батоя, страшен не просто за 
съседните крале, но за държавите (страните), е част от пробуденото национално 
самооценяване на преписвача. 

 населилися пространно на тия места (14б) – по тия епархии (19а). В тази намеса 
лесно се разпознава включването на лексема с по-обобщаваща семантика. Тя се отнася за 
изброените Гърция, Македония, Охрид, Елбасан, за които вероятно е по-коректно 
именуването места, а не епархии. 

 от оное имя назваша ся илирици и болгари (9а) – время (12а). Редакцията, която 
ни предлага поп Йоан, го представя като активен читател, който желае да подготви текст с 
ясни послания и смислови акценти особено когато става дума за националното 
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самоопределяне. Това го кара да изостави ориентира време, за да акцентира върху 
информацията за националното ни име. 

 рекал на патриарху светий Димитриа, да поставим Асена (29а) – да поставит 
(39а) 

 расточи и рани его (51а) – крастоши (71б). При тази замяна авторът 
предпочита глагола расточи (разпръсвам) навярно поради ясната му семантика за неговия 
съвременник. 

 яко грядет к нему (46б) – идет (65а). Поп Йоан добре познава книжовната 
езикова традиция, разбирана и като старобългарско градиво, и като църковнославянски 
характеристики, което е видно от  избраната лексема с изконен характер грѧдетъ (от стб. 
грѧсти ‘идвам, вървя’), с която той заменя идетъ от РП. 

 роду християнскому (8а) – словенскому (10а). Като човек на вярата поп Йоан 
припознава в нейното присъствие по-стойностен белег за осмислянето на нацията, за 
нейните свещени корени, което ясно се вижда и от предходната част на изречението: 
„Болгарский род ест един первейший и старший во христианстве же и царстве глава и 
предводител всему…” (8а). За поп Йоан – християнин, монах и българин, в йерархията по 
значимост духовното, сакралното предхожда приобщаването към славянския род, то е 
изначалната основа на неговата национална история. Макар тази замяна да е единична, тя 
подкрепя тезата на иеродякон Атанасий, представена в предговора към фототипното 
издание на Паисиевата история от 2012 г., за християнския поглед към историческото ни 
минало, засвидетелстван в Паисиевия текст (подробно за това виж PH, 2012: 17 – 27). 
Намесата на преписвача не е случайна, тя отразява християнския му мироглед и 
ценностната система на духовно-интелектуалния ни елит от ХVІІІ – ХІХ в. Негови 
представители са първите ни историографи, които се наемат с нелеката задача да напишат 
история на народа си, която е не само „царска” история, но е част от универсалната, 
сакралната, свещената общочовешка история. Вглеждането в лексикално-семантичния 
пласт на текста през погледа на неговите автори (създатели или преписвачи) открива 
обещаната от иеродякон Атанасий „друга посока в разбирането на текста” (PH 2012: 23).  

 собрал много войска (28а) – народ (38а). Замяната е контекстово обусловена, тъй 
като става дума за нападение от Долан над българския цар Тихомир, поради което 
семантично неутралната лексема народ сполучливо е заменена с войска.  

С търсенето на актуални лексикални еквиваленти можем да обясним следващите 
замени: болгарский же княз (46а) – цар (64а); обладати сих (2б) – своих (3а); во Вавилон 
(10а) – у Вавилон (13а); в Средец (43б) – у Средец (60а); в Бар град (46а) – у Бар град (64а); 
и абие в сердечния болезни впал недуг (26б) – и абие от сердечния болезни впал в недуг 
(35б). 

Редакция чрез разместване 
В намесата на автора проличава съзнателно търсеното словоредно поправяне на 

изходния текст, което отразява общата тенденция в развоя на българското изречение за 
ограничаване на свободното разместване на неговите части. Крайната цел е тези, които 
смислово са свързани по-тясно, да бъдат една до друга. Така се стига до словоредна 
конструкция, при която подлогът и сказуемото привличат около себе си всички думи, които 
са техни пояснения. Както се вижда и от някои примери, резултатът невинаги е ясен смисъл 
на новата изреченска структура, дори понякога той се губи: разумел, защо хощет Бог от 
неговото семя наполнити род человеческий (4б) – от неговото семя хощет Бог (5б); тако 
имел Йованко (32б) – Йованко имел (44б); от сина своего деющии ся таковое дело (56б) 
– таковое дело от сина своего деющии ся (81б); ибо тогда имеяху болгари краля (10б) – 
болгари имеяху (14а); римляном дан даяти (11а) – дан давати римляном (14б) вси изби 
(19б) – изби вси (25б); но взял главу свою в руце свои (27а) – в руце свои главу свою (36б); 
зато пришол Дунай со все войнство у Влахию (30б) – у Влахию со все войнство (41а); 
мир проси от него (46а) – от него проси (63б); Евтимия летопис глаголет Терновски (22б) 
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– Терновски глаголет (30а); взял за жену дщер Теодору царя греческаго (35б) – Теодору 
дщер (49а); тако и войска побегла назад до един (36а) – все побегла до един назат (49а); 
имел токмо вЃ¶ тысящ войска при себе болгари (39а) - имел при себе войска токмо вЃ¶ 
тысяща болгари (53б); потом народ Илирика назва ся, и землята (8а) – народ и земля 
Илирика назва ся (11а). 

Макар и непоследователна, честа е размяната, чрез която определенията са 
поставени преди поясняваното име, словоред, който характеризира говоримия български 
език за разлика от църковнославянската практика: много патрики побил (20а) – много 
побил патрики (26б); имели велика любов к нему (34б) – любов к нему велика (47б); и 
било много бран (34б) – бран много (47б); греческия земли (20б) – земли греческиа (27а). 

Интересен е примерът, в който авторът разменя цифрите за броя на турската и 
българската войска: турска войска бе рЃ вЃ ¶Ѓ :  (112) тысящ – рЃ нЃ »Ѓ : (159); болгарская войска 
бе рЃ нЃ »Ѓ :  (159) тысящ – рЃ вЃ ¶Ѓ : (112). 

Редакция чрез изпускане 
Пропуснат лексикален елемент или фраза – 32 случая. 
Пропусната фраза (дори цял пасаж) често е породена от един и същ завършващ 

лексикален елемент в съседни позиции: бити ся с крал Тривелия [и наступил на Болгарию 
но напрасно победил его Тривелия РП (22а)] едва спасл живот свой ПЙП (17а); вселиша 
ся на две горы [зяло велики, имя единой горы РП (7б)] Тавер ПЙП (6а); жена Светослава, 
[понеже Светослава РП (52а)] по мало ПЙП (37б); у Цариград, [вкупе с Михаила царя, 
сина Теофилова, и бил филосов изряден и славен в Цариград: РП (72б)] таже и ПЙП 
(51б). 

Голяма част от случаите могат да се свържат с намерението на поп Йоан чрез 
изпускане на компоненти в изречението, които намира за странична, незадължителна 
информация, да повиши неговата комуникативност. Често в тази си намеса той размества и 
лексеми: а в то время Георгиа и Йоан Шишман имели распра между себе РП (56а) – а в то 
время имели распра Георгиа и Йоан Шишман ПЙП (40б); и они некак нощию тайно вси 
избегоша РП (60а) – и они нощию некак тайно избегоша ПЙП (43б); имели истории и 
кондаки [архиерейски вся известно и РП (4б)] светим правила ПЙП (4а); патриарх же рече 
[султану РП (69б)] ПЙП (50а); и нарекоша от тогда имя граду тому Мглиш РП (70б) – и 
нарекоша име тому Мглиш ПЙП (50б); светаго [царя РП (36а)] Йоана Владимира ПЙП 
(27а). 

Понякога изпуснатият лексикален елемент нарушава смисъла на изречението: и от 
чуждаго искуства [скудостъ РП (2б)] лет наших ПЙП (2а); и тако якоже рекох [владеяху 
РП (13а)] нетокмо восток, но и запад ПЙП (10а). 

Функцията на ПЙП като основа, извод за монах Харитон се потвърждава и чрез 
някои характерни изпускания в раздела за четирите части на България. Така заглавието на 
първата част в РП е: первая част Мисиния или Задгорие (88а). Поп Йоан е пропуснал 
последната дума (61а) и в този вид намираме текста във всички следващи преписи (Х1, Х2, 
ГП). При изброяването на градовете от третата част – Македония, е изпуснат Алистра (РП 
89а; ПЙП 61б), който липсва и в последващите преписи. 

Редакция чрез промяна при лични имена, етноними, топоними – 30 случая. 
Към основните и важни редакционни маркери на ПЙП трябва да посочим името 

Борис, с което е заменено Борил от РП (48а). Това откриваме на л. 35а в надслова на 
следната част: По Йоана Калимана настал на царство Борис син Петров. Същата замяна е 
факт и в надслова на следходната част: По Бориса настал на царство болгарское Смилиц 
син Калиманов (35б). Промяната най-вероятно е по невнимание, но тя е налице във всички 
последващи преписи – Х1, Х2, ГП. В списъка на българските владетели е записано вярното 
име Борил (л. 58б), а така е и във всички сравнявани преписи. 

Налице е пример на промяна, която води до погрешно лично име: 
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 Телерик син Илириков (59а)3 – Телерик, или Илирик (86а). При Х1 е останало 
във вида Телерик Илириков (75б). 

Често срещана е промяната в името Константин, включително и за св. Кирил, 
което поп Йоан записва Костантин или Костандин (вж. например 12б – 16б; 19б – 25б; 24а 
– 32а; 51б – 72а). 

Повторяемост намираме и за личното име Сигизмунд (61а, 61б), което при поп 
Йоан е Сигизмуд (44а, 44б). 

Ето още някои характерни промени на лични имена: от Мавро Обира (4а) – 
Маврубира (5а); княз Вукушин Битолски (41б) – Вукашин (57б); о Янкова внука Маркова 
(47б) – Янкола (66а); свети Иларион епископ магленски (55б) – мегленски (78а); свети 
отец Кузма Зугравски (55б) – Косма (78б). 

Срещат се промени при етноними и топоними: страни дунавския (59а) – дунайски 
(85б); унгорскую землю (46а) – унгарскою (64а); Мисонопол (34б) – Мисинопол (47а); 
Краклисия (40а) – Краккилсиа (55б); Пазарджик (41б) – Пазаржик (57а); Мисопотамию 
(44б) – Месопотамию (62а). 

Редакция чрез добавен лексикален елемент – 9 случая 
Желанието на поп Йоан да доближи текста до своя читател или слушател, обяснява 

добавените глагол, местоимение или цяла фраза: чти историю сию  (2б) – чти историю  (2б); 
много плен и корист взял и пошел в Росию (24б) – много плен и корист, и пошел в Росию 
(33а); и до где царствовали болгари патриарси и епископи от свой род болгарски 
поставляли (54б) – и до где царствовали болгари патриархи и епископи от свой язик 
болгарски (77а). 

  аки на позорище игру мира сего знати содеянная, применения (2б) – аки на 
позорище игру мира сего применения  (2б). Добавените думи в този случай могат да се 
обяснят и с невнимание при преписването от РП, тъй като фразата мира сего знати 
содеянная се намира  на същата страница, но няколко реда преди това.  

 оупленил и поробил, млого и побрал  (18б) – оупленил и побрал много  (24а). 
Този откъс е част от историческия разказ за българския цар Добрица, който напада гърците, 
след като те му отказват подновяването на мирния договор, сключен от предходника му 
Асен Велики. Прибавената лексема засилва внушението за превъзходството на българския 
цар и задава различен образ на гърците, които са били и поробвани от българите. В 
контекста на робското съвремие за поп Йоан и за неговия народ, подобен факт контрастира 
с духовната реалност и задава различна перспектива в търсенето на националното 
самоопределение за българския етнос. 

Интересна е намесата на поп Йоан в познатото обръщение към българина, читател 
или слушател на историята: ты болгаринли непрелщайся  (3б) – болгарине  (4б). Не може с 
категоричност да се посочи причината за този вариант. Ясно се вижда, че компонентът ли е 
написан с по-малки букви между двете думи, сякаш е дописан. Но е важно да отбележим, че 
този лексикално-семантичен вариант е запазен от монах Харитон в Х1, който прави израза 
коректен, като включва липсващия спомагателен глагол еси: ти болгарин ли еси не 
прелщайся (л. 5б) 

Заключение 
Въз основа на предложеното научно изследване могат да се направят следните 

обобщения: 
 ПЙП има за свой извод Рилската преправка от 1825 г. Макар този факт да е 

изказван или предполаган неведнъж в науката, посочените резултати от осъществените 
съпоставки в полето на езиково-смисловото направление потвърждават неговата 
безусловност. 

                                                
3 Първа е употребата в ПЙП, а срещу нея – примерът от РП. 
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Как Рилската преправка е попаднала в ръцете на поп Йоан, е трудно да установим. 
Намираме за коректно направеното от Б. Ангелов предположение, че съставителят или 
преписвачът на РП, монахът Паисий Рилски, след като е завършил книгата си в Рилския 
манастир (както сам свидетелства), „по подражание на своя велик съименик Паисий 
Хилендарски, тръгнал из страната да я разнася, за да буди народа. Редно е да се 
предположи, че той най-първо е посетил своя роден край – село Балджирал (Медово), 
Чирпанско, както и съседните селища“ (Angelov, 1966: 75). 

 Ръкописът може да се определи като преправка, а не като препис на 
компилативната редакция на Паисий Рилски от 1825 г. Значителният брой на лексикално-
семантични редакции, осъществени от поп Йоан, са важен белег в защита на изказаната 
теза. 

Характерът на езиковите намеси свидетелства за славянобългарския смесен 
книжовноезиков тип (повече за него виж Ivanova, 2015), в който народните, говоримите 
(диалектни) елементи са предпочетени в дискурса на историческия разказ през 
възрожденската епоха (до 50-те години на ХІХ в.). В посочените „поправки“ може да 
разпознаем и тясната връзка между тях и целите на ръкописната книга в процеса на 
езиковата комуникация. ПЙП е текст, който е подготвян, за да се използва и разпространява 
в централнобалканския регион на етническото ни землище. Включването на езикови 
маркери от говоримия регистър съдейства за тяхното легитимиране във „високия“ контекст 
на историографията, като по този начин се разширява възможността за съчетаемостта им. 
Чрез прилагането на този принцип текстът запазва своята престижност, но и повишава 
своята достъпност.  

 Предложената съпоставка има като допълнителен резултат създаването на набор 
от редакционни маркери, чрез които може да се оперира за потвърждаване на 
генеалогичната обвързаност между преписи от едно и също текстово семейство.  

В нашия случай това е родословието на Рилската преправка от 1825 г., което има 
следния вид: 

Рилска преправка → Поп-Йоанова преправка → Първа Харитонова 
преправка → Втора Харитонова преправка → Геров препис 

 В голяма част от семантичните редакции на поп Йоан ясно личат промените в 
ценностната система за националното самоутвърждаване, в мисленето за себе си като за 
„болгарски род“, чийто исторически разказ продължава. 
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Предстоящите редове са провокирани от намерението да чуят „гласа“ на 

Паисиевата „История…“. Най-предполагаемото основание за това е настойчивото 
извеждане от Паисий на „слушателите“ редом до „читателите“ още в заглавието на второто 
предисловие към историческото повествование (Paisii, 2012: 57). Така Паисиевите думи не 
остават вкоренени в писмения си израз, а са и желание за изказ. Желание, обвързано със 
статута на гласа, дори и тогава, когато гласът е стаен. За средния масов възприемател днес 
Паисиевият текст е преди всичко писмен факт, при това фетишизиран в националното ни 
съзнание чрез цитатно преповтарящи се във времето извадки – най-натрапливата, от които е 
уличаващата ни в непреодолим срам от самите себе си. И въпреки че подобно отношение 
драстично разломява Паисиевия текст, трябва да припомним, че то има дълга предистория – 
още от времето, когато думите на атонския монах са непълно преписвани. „В 
преработките… започват неговите всевъзможни трансформации – той е променян чрез 
съкращаване, дописване, сверяване на факти, добавяне на цели нови глави и дори творби, 
илюстриран е… Обект на силна агресия е например послесловът – неговото „изрязване“ в 
част от преработките очевидно е резултат от „прекалената“ му автобиографичност. Така 
трудът на Паисий е не само преписван… превърнат е в палимпсестно пространство…“ 

                                                             
1 Разработката е част от изследване по проект „От уста на ухо“... до Internet“. Проект № ФП-
17 ФЛФ-004 /16.05.2017 с ръководител доц. д-р Мила Кръстева.  
Проектът се финансира от Поделение научна и приложна дейност при Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. 
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(Stefanov, 2000: 56). Да градим хипотези доколко и как Паисиевият текст е реализиран чрез 
комуникативния модел „от уста на ухо“ (Вж. Djotien, 2004: 45 – 81) е излишно, при 
положение че настоящото изложение се вглежда не толкова в рефлексиите от написаното, 
колкото в неговите императиви. Водеща е представата, че историческото повествование на 
атонския монах си остава „сбор от наративи, формиращи Големия национален разказ… 
наративи (устни или писмени…)“ (Dimitrova, 2013: 19). Независимо дали проследяваме 
почерците и подбора, или интонациите и премълчаванията на думите, независимо дали 
говорим за буквата, или за звука – актът на изпълнение се оказва неоспоримото им 
съсредоточие, а „гласът“ средството, чрез което този акт се постига. Нещо повече – в / чрез 
изпълнението се срещат ситуация и традиция (Zyumtor 1992: 29), защото „изпълнението е 
настояще“ (Zyumtor 1992: 53), но и акт, който може да бъде възпроизведен (устно или 
писмено, почти еднакво или със значими различия). В тази теоретична перспектива 
Паисиевият текст трябва едновременно да обслужи моментната ситуация, но и да гради 
традицията в отношението ни към българското. Мисия непосилна, ако чрез различните 
изпълнения на Паисиевия текст не се мобилизират всички възприемателски нива: „гласът“ 
на думите ще гарантира отекването им тук и сега, а преписването – наличието им отвъд 
всяко време. Немалобройните преписи и преработки извършват народната канонизация на 
текста Паисий. Канонизация вероятно в немалка степен осъществена и „от уста на ухо“. 
Четенето (в усамотение или на глас), слушането и преписването на текста са различни 
комуникативни версии, чрез които не само би трябвало да се възпроизвежда Паисиевият 
текст, а и да се умножава. Процес, при който се разширява представата за „текст“, за да 
може написаното (и евентуално изреченото от него) да достигнe не само до една 
интелектуална и социална категория. „За „любомъдрите“ обстойните обяснения са 
излишни. Те са необходими за обикновения читател и слушател, на когото трябва да се 
разяснява достъпно, просто и увлекателно. Това предопределя появата на втория предговор, 
включен след заглавието и онасловен „Предисловие към тези, които желаят 
да прочетат и чуят написаното в тази историйца“. Паралелно с „любомъдрия“ читател се 
появяват две нови категории –  на грамотния възприемател, т.е. този, който знае да чете, но 
познанията му са оскъдни, за да бъде включен в кръга на интелигенцията, и на неграмотния 
българин, който може да възприема писменото слово само като слушател. … „История 
славяноболгарская“ ще бъде четена и слушана преди всичко от хора…, закърмени с 
легендата и притчата, със сказанието за Ноевия ковчег... С душевността и критериите на 
тази част от възприемателите е трябвало преди всичко да се съобразява авторът“ (Lekov, 
2003: 6). Затова текстът на Паисиевата история в тематично отношение компилира 
исторически и псевдоисторически сюжети, а в комуникативната си насоченост – сякаш е 
подготвян да бъде в непрекъснато движение, а поради това да търпи и постоянни изменения 
в зависимост от индивидуалните качества на поредния си изпълнител. Всяко изговаряне, 
„всяко преписване и превеждане безспорно поставя на изпитание първоизточника“ 
(Stefanov, 2000: 53) и подлага текста на Паисий на импровизации, прави го зависим от 
отделния поведенчески акт. Паисиевото слово преминава през мрежа от адаптивни 
дейности. То е едновременно индивидуален изпълнителски акт и колективно обработен при 
популяризацията си социокултурен феномен. В случая колективността не е абстрактна 
безличност, а следствие от проявата на авторска воля както от страна на преписващия, така 
и от страна на гласно разказващия историята. Тази посока на мислене превръща Паисиевите 
думи в сигурни посредници между устното и писменото, между колективното и личното, 
между изпълнението и наличността. Проява на Паисиевото слово, която може да бъде 
разчетена и в призива на „Историята“ „да чуеш написаното“ в нея. Предпоставка, която 
обгрижва не само онази моментна ситуация на народностно опомняне и помага на онези, 
които са били изцяло в измеренията на устната народна култура. „Да чуеш написаното“, е 
израз и на очакването Паисиевият текст да бъде популяризиран като достъпен в различните 
си изпълнения. В противен случай и ние „живеейки в нашата висока книжна култура, 
смятаме, че тя е сама по себе си и не осъзнаваме, че бидейки в отношение с другата по-
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ниска некнижна, зависи от нея, а и я включва“ (Bogdanov, 2014: 97). Поради това твърде 
явно Паисиевите думи търсят постигане на „диалог на различни нива, с различни похвати и 
емоционални нюанси“ (Lekov, 2003: 7). Грамотните, сиреч четящите, трябва да знаят, че 
Паисий не „тъкми слова“ и не „подрежда думите“ (Paisii, 2012: 361) според граматиката, да 
не би претенцията за ученост на словото да предизвика излишна дистанция. За останалите – 
повечето от тях прости орачи, копачи, овчари и занаятчии – „просто и написах“ (Paisii, 
2012: 361), спокоен е Паисий.  

И четящите, и слушащите „Историята“ трябва да чуят просторечието на онзи глас, 
утаил патриархалните разбирания, все още поучаващ с приказки и най-важното – 
поддържащ семейно-родовия си статут. „Историята по различни начини се отнася към 
простотата, … тя не е само знак за легитимиране на „народността“. Вярно е, че следвайки 
традицията, атонският монах се приобщава към читателите си чрез декларации за вярност 
към „първичността“ и силата на „простите речи“ (Stefanov, 2000: 64). Отвъд религиозната 
обосновка в текста на Паисий, че „обича повече Бог простите и незлобливи орачи и овчари“ 
(Paisii, 2012: 63; 65), и въпреки монашеското битие на автора, „простотата“ ни насочва и 
към представата за разказване близко до разказването във фолклорна среда. Поради това е 
важно да си припомним, че „когато Паисий заема от писмени източници, езикът е предимно 
черковнославянски, а когато говори от свое име, основната характеристика на речта му е 
новобългарска“ (Georgiev, 2003: 15) и най-същественото с оглед на намеренията на 
настоящото изложение – „на места стилът му е близък до народно – разказвателния 
(преизказно наклонение, както в приказките)“ (Georgiev, 2003: 15). Като езикова проява, 
близка до фолклорното разказване, се открояват и „клишетата на фолклорния наратив, 
чиито белези са повторенията, смисловите паузи и инверсионните конструкции. Ето 
типичен пример: „Така аз презрях своето главоболие, тъй като страдах от много време; 
също и от стомах страдах твърде, но и това презрях…“ (Paisii, 2012: 361) – 
„интонационното звучене, темпоритъмът на фразата са в духа на фолклорно – 
разказвателния тип изложение. То идва не като резултат от следвани естетически принципи, 
а стихийно, като последица от близостта на авторовия изказ и нагласи до просторечното 
мислене. И това е естествено, като имаме предвид нивото на книжовния живот от средата 
на 18. век“ (Radev, 2012: 90 – 91). Ала не само заради просторечието Паисиевият текст на 
места прозвучава фолклорно – разказвателно. Езикът на Паисиевата история създава 
нагласата, че написаното е обръщение към непосредствен събеседник, който трябва да бъде 
поощряван, укоряван или напътстван, независимо дали е в позицията на четящ, или слушащ 
текста. Подобна словесна отправеност откриваме и у фолклорния разказвач – „този, който 
се реализира в непосредственото общуване между членовете на една затворена общност, 
каквато е било някогашното българско село“ (Georgieva, 2000: 67). Хипотетичното 
съотнасяне на Паисий с народния тип разказвач изисква и уточнението, че във фолклора 
разказването е особен начин на общуване. Този му статут е унаследен от прастари времена, 
когато разказването е част от ритуалното посвещение на младите в социалния ред на 
старите. Ето защо разказването всъщност е привилегия, а не повсеместно действие, то е 
отговорност и призвание. В този ред на мисли изтъкването на Паисиевото авторство: „аз ви 
написах“ (Paisii, 2012: 57) придава личен престиж не само на разказващия, но и на всеки, 
който ще преповтори или продължи разказването. Така историческото знание е потребно и 
заради това, че те прави откроим и значим във времена, които поддържат усещането за 
безличност. За преодоляването ѝ „светът на „История славянобългарска“ се разкрива като 
сложна йерархия от общности с ясен генезис. Най-голямата е човечеството, потомците на 
Адам и Ева, които се разделят на многобройни колена, като погледът на българския 
историограф се съсредоточава върху славяните, чийто произход може да се проследи до 
Афет (Иафет), сина на Ной, и неговите потомци“ (Aretov, 2006: 106). По подобен път 
тръгват повечето европейски историографии, защото за ХVII и ХVIII в. „Библията е 
„неизбежна форма“ за утвърждаване на националното самосъзнание на славяните“ (Aretov, 
2006: 106).  
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В оформяне на представата за българския (на)род могат да се търсят поредица от 
съотнасяния: ние – християните, ние – европейския свят, ние – славяните... Най-важно е 
обаче, че ние сме продължение на поколението на Ной, тоест на спасеното човечество, 
което трябва да се уповава на богоизбраността си (Krasteva 2001: 75 – 85). Затова в 
събирателен център се превръща голямата общност на християните, а библейското 
повествование – в генератор на идентификационни сюжетни ядра. Но с оглед на  
разнородните комуникативни проявления на Паисиевото съчинение, нерядко високият 
християнски патос на библейското разказване се принизява и се подчинява на 
поучителност, характерна за приказната проза. Например, докато разказва за богоугодния 
свети Йоан – Владимир, който „с молитва към бога и силно упование“ (Paisii, 2012: 165) 
победил гърците, Паисий препредава житийния мотив за сакралната кефалофория2 на Йоан 
– Владимир в близост до стилистиката на фолкорното – разказване: „… имал обаче жена 
гъркиня, както и шурей,  [който бил] с чин магистър при него. Те със сестра си били 
еретици… и не обичали свети Владимир заради православието и чистия му живот, затова се 
сговорили да го убият. Този негов шурей го убил насред пътя в някаква гора – отсякъл 
главата му върху коня, отсякъл му главата върху коня, както [царят си] яздел отпред. Той по 
божие повеление не паднал от коня, но взел в ръце своята глава и подкарал коня си… “ 
(Paisii, 2012: 165; 167). Естествено, след като предал богу дух в манастира, който сам 
съградил преди време, мощите на свети Йоан – Владимир почиват нетленни и дават 
изцеление. Подобен схематизъм в образите от Паисиевия текст е аналогичен на обрисовката 
на героите в приказките: липса на колорит, историческите фигури са лишени от особена 
характерност, интересът е насочен преди всичко към ситуациите, към външния живот на 
героите, липсва вглеждане в емоционалната обосновка на действията им, поведението им се 
изразява чрез крайности – достойнствата и пороците им са строго разграничени. Така героят 
е или необикновено силен и славен, или греховен и боязлив, образно казано светлината и 
мракът не се смесват никога, „взима лицата като готови“ (Arnaudov, 1969: 12). Дори нещо 
повече с оглед на образите в Паисиевата „История…“ : „…голяма част от имената са слабо 
референциални – човешки и биографично неуплътнени, те са несигурни фрагменти от 
„веригите“ на различни, срещащи се или разминаващи се, наративи“ (Stefanov, 2000: 54). По 
думите на Роланд Барт: „Наративът3 може да бъде предаден посредством устния или 
писмения език; посредством неподвижния или подвижен образ, посредством жеста и 
посредством организираната смесица от всички тези субстанции; наратив има в мита, 
легендата, баснята, приказката, повестта, романа, епопеята, историята, трагедията, драмата, 
комедията, пантомимата, картината, витражите, комиксите, произшествието, разговора…“ 

                                                             
2 Счита се, че мотивът за кефалофорията (безглавието) има древен произход – свързва се с 
умиращото и възкръсващо божество на растителността. От друга страна, в средновековната 
източноправославна агиография и иконография светци кефалофори са Йоан Кръстител, 
Йоан Владимир, княз Лазар, Стефан Дечански, … дори св. Георги. За техен първообраз се 
приема евангелският герой Йоан Кръстител. Същевременно във фолклора на балканските 
народи се откриват немалко легендарни предания за светци – войни с отсечени глави. 
Сюжетите са обвързани с борбата на балканските народи срещу османското нашествие през 
XIV – XV век. (По-подробно по темата вж. Росен Малчев „Старобългарските амулети – 
коне, яздени от мъжка глава, и фолклорните текстове за светци с отрязани глави от 
западните български земи“ – В: сп. „Българите в Северното Причерноморие“, 2000, бр. 1, 
Том 7, с. 431 – 435). 
3 В цитирания откъс възприемаме превода на récit – разказ като терминологично съотносим 
на наратив. Подробно по проблема и възможната замяна вж. статията на Росица Миленкова 
– Киен „За термините наратив, наратология и наративна семиотика“ // 
https://liternet.bg/publish4/kien/narativ.htm 
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(Bart, 1991: 358). Водени от тази теоретична постановка може да припознаем например в 
Паисиевия разказ за падането ни под османска власт поне два вплетени наратива: 
религиозно обвързания с представата, че изстрадваме греховното си отстъпление от 
любовта и съгласието по между ни, както и фолклорния – за противоборството и 
противопоставянето между братя. В сферата на подобни тематични приближения до 
фолклорно – приказното се откроява профанизацията – доближаването на свещения, 
духовен, езотерически момент до художествен. Става ясно, че е невъзможно категорично да 
се отграничи пределът на свещения разказ и утаеното от приказката. Ето защо настоящите 
критически ескизи само щрихираха възможната изследователска картина и не допуснаха 
авантюрата да впишат Паисиевия текст в матрицата на приказното разказване. Разумно бе 
да се мисли по-скоро за съвпаденията и приближенията на Паисиевото изложение с 
фолклорното, в немалък аспект приказно, разказване. В този ред на мисли и трафаретното 
приказно начало „Имало едно време…“ спрямо Паисиевия контекст би прозвучало не като 
условен ориентир, а съвсем буквално: „Имало едно време… народ“… Знаем, че 
„Паисиевата заглавна формула визира народа като деятел и обект на написаното… и като 
негов получател“ (Stefanov, 2000: 59), но същевременно с това разбираме, че в Паисиевото 
разказване „деятели на събитийността са царете. При една силно формализирана 
събитийност – зададена в параметрите на мира или войната, победите или пораженията – 
техните страсти и решения, играят ролята на своеобразни хронологични маркери. Царските 
имена персонифицират отрязъците от време… Без знаковата мощ на тези имена историята 
губи шанс за дискурсивно случване, тя няма към какво да прикрепи ставанията, защото със 
смъртта на подлога умира и разказът. […] Така образът на народа в „Историята“, „въпреки 
обещанието на заглавието, е непоправимо разфокусиран, направо неприсъстващ“ (Stefanov, 
2000: 77). Обобщено казано – представата за народа в Паисиевото съчинение няма как да 
бъде константна във времето, щом паметта е подложена на усъмняване и преоткриване, 
щом в текста за народа проговарят различни наративни „гласове“. Пък и най-сетне – нали 
„всяко поколение преоткрива и доизобретява местната история, своята история, героите, 
традициите… (Dimitrova, 2013: 16)! Поради това Паисий не просто събира и нарежда 
историческите факти, а често влага в тях и своя глас, за да превърне написването на 
историята за народа ни и в особена интерпретаторска проява. Затова въпреки представата, 
че в макросюжетите си българската история е само една, гласовете от и за нея и днес се 
оказват немалко. И разказването все няма край… Като в приказка!   
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Abstract: The article discusses the translation contaminations in the texts of the Rila 
recension and Priest Ioan’s recension of Istoriya Slavyanobalgarska. It marks and lists 
contaminations on different levels of language. The synchronic and diachronic manifestations of 
the aforementioned contaminations are pointed out along with their respective translations. The 
article proves that the contaminations and their linguistic peculiarities could be used as a 
diagnostic tool for finding links between the copies and recensions of a particular protograph. 
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 Преводът е вид езикова (вербална) дейност на човека, при която при запазване на 
съдържанието се извършва преобразуване на текст чрез езикови средства, различни от 
средствата на първоначалното му осъществяване като система. Езиковите средства могат да 
бъдат от сроден или несроден език или от същата езикова система, но от друг етап на 
нейното развитие. Преводът е и процес, и резултат, при което преводачът е едновременно 
приемащ, преработващ и отправящ информация, а преводът – край на една дейност 
(дейността на преводача) и начало на друга (дейността на възприемащия).  

Важно за съвременната теория на превода е изследването му като лингвистично 
явление. Като езиково явление, което е продукт на творческата дейност на създател, 
преводач и възприемащ, от гледна точка на съврменната научна парадигма преводният 
текст може да бъде разглеждан като комплексна саморазвиваща се отворена система, в 
която едновременно се реализират системност и хаотичност, уникалност и типичност, 
линейност и нелинейност, субективната дейност на преводача и обективното адекватно 
представяне на вече съществуващ текст. Превеждането по определен начин на текстовете е 
в зависимост от културно-историческите модели на времето на тяхното съществуване. 
                                                             
1 Текстът е по Проект № ФП-17 ФЛФ-004 / 16.05.2017).: „От уста на ухо“… до Internet“ – 
http://nauho.paissiada.com.  
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Интересни за теорията на превода са текстове, възникнали в преломни исторически 
моменти, в които традицията и новите тенденции действат едновременно и са 
взаимозависими. „История славянобългарска“ е продължение на средновековната традиция, 
където основна форма на книжовна дейност е компилацията. Текстовете са отворени, което 
се дължи на компилативния им характер, на съзнанието на книжовника за неговата функция 
и на рецепцията, разчитаща на слуховото възприемане, при което всеки участник в 
разпространяването на текстове възприема себе си като несъвършен и грешен посланик на 
Божието слово. За разлика от средновековните компилации в Паисиевата „История“ и в 
производните от нея преписи и преправки книжовниците заявяват своето присъствие и 
позиции.  

При съставянето на „История славянобългарска“ Паисий Хилендарски ползва 
руския превод от 1719 година на Annales ecclesiastici (Рим, 1588 – 1607) на Цезар Бароний, 
известен с наименованието Деяния церковная и гражданская от Рождества Господа 
нашего Исуса Христа. Из летописаний Кесаря Барониа собранная, переведенная с полскаго 
языка на славянский, кроме явных с церковию православною восточною противностей 
римских у Барониа и Скарги обретающихся. Същия превод използват и анонимният 
зографски монах, автор на „Зографската българска история“ (около 1760 г.), и 
йеросхимонах Спиридон Габровски за своята „История во кратце о болгарском народе 
славенском“ (1792). В своя текст Отец Паисий се опира и на руския превод на Il Regno de gli 
Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni (Италия, 1601) – Славянское царство („В царството 
на славяните“ или „Царството на славяните“), направен от дубровнишкия дипломат на 
руска служба Сава Рагузинский-Владиславич по повеля на Петър I (Книга историография 
початия имене, славы и разширения народа славянского, и их цареи и владетелеи под 
многими имянами, и со многими царствиями, королевствами, и провинциами). Част от 
информацията Паисий вероятно взема от среднобългарски текстове, запазени в Зографския 
и в Хилендарския манастир. „Историята“ на Паисий обединява двата посочени превода, 
среднобългарски източници и собствен оригинален текст, като „търси във всеки 
исторически период и във всеки народ неговата абсолютна ценност пред Бога“. 
Хилендарският монах създава „първата оригинална българска повест за миналото на 
България“ (йеродякон Атанасий – Istoriya, 2012).  

Паисиевата „История“ поражда множество преписи и преправки. Като основен 
критерий за разграничаването на препис и преправка може да служи броят на използваните 
протографи. При преписа се използва един протограф, а при преправката – два или повече 
протографа. Всеки отделен препис и преправка на свой ред може да бъде подложен на 
редакция от книжовника, който го „тиражира“. Тъй като Паисий, а и книжовниците след 
него се придържат към средновековната традиция, в която текстовете са компилативни, но 
същевременно отбелязват и собственото си присъствие в добавяне на свой текст към 
компилацията или в приписки извън основния текст, при преводите от черковнославянски 
на съвременен български на преписите и на преправките задължително трябва да се отчитат 
както техните отделни части, така и взаимодействието им и в диахрония, и в синхрония. 
Превеждането на компилативни текстове на различни езици или превеждането на текст от 
един период в друг период от развоя на същия език има някои специфични особености. Тук 
ще представим една от тях – контаминацията – чрез преводите на три от преправките на 
Паисиевата „История“, които са от родослова на Рилската преправка.   

Рилската преправка (РП) на „История славянобългарска“ на монаха Паисий 
Николаевич Рилски е начало на различни разклонения в родословното дърво на 
преправките на „История славянобългарска“. Тя е компилация от „Историята“ на Паисий 
Хилeндарски и „История во кратце о болгарском народе славенском“ на Спиридон 
Габровски. От Рилската преправка е преписана Поп-Йоановата преправка. Поп-Йоановата 
преправка има няколко разклонения в своето родословие. Едното от тях е: Поп-Йоанова 
преправка  (ПЙП) → Първа Харитонова преправка  (Х1) → Втора Харитонова преправка 
(Х2) → Геров препис (ГП) (Krasteva, 2015).  
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Компилативните текстове на разглежданите РП и ПЙП имат следните особености: 
отделните части на основните протографи в повечето случаи се разграничават, но на места 
се сливат. В компилациите едновременно се проявяват две противоположни тенденции: от 
една страна, има съкращаване, а от друга, наслагване и повторения. Характерна за 
компилираните текстове е контаминацията. Най-общо тя се определя като „смесване на 
две или повече събития при разказ, вмъкване на подробности от едно съчинение при 
предаване съдържанието на друго“ и като „образуване на един нов израз или нова дума от 
свързването на два израза или думи“ (Dinev 1999/2000). 

Контаминацията се проявява на различни езикови равнища – на текстово, на 
лексикално, на изреченческо. При РП и при ПЙП при текста на Паисиевата „История“ са 
свързани изречения, между които е пропусната голяма част. В преведените на съвременен 
български РП и Х1 те са дадени като единна цялост:  

Поради това изпитах жалост към своя народ и написах накратко [тази история], 
за да не остане в пълна забрава. Добре ще е, любомъдри читателю, ако свикнеш по-
често да ги четеш [тези истории], за да се обогатиш с разум и да не бъдеш толкова 
неук, а да можеш да отговориш, в случай че някое малко дете или незнаещ човек те 
попита за случилите се в миналото църковни деяния и за историите на царете (превод А. 
Тошева – Х1, 3а).  

Възможен е и друг прочит – разграничаване на отделните изречения и съставните 
им части съобразно протографа им. 

Заради това изпитах жалост към своя народ и написах накратко [тази история], 
за да не бъде напълно забравен. Твърде потребно е, любомъдри читателю. Ако свикнеш 
често да четеш за тях, ще се обогатиш с разум и няма бъдеш толкова неук и без отговор 
пред малки деца и прости хора, когато случайно те попитат за станалите някога в света 
църковни деяния и за историите на царете. 

Твърде потребно е, любомъдри читателю е последната част от изречението, с 
което започва първото предисловие на Паисиевата „История славянобългарска“ – Знанието 
на нещата, станали отдавна на този свят, и за деянията на живелите на земята е не 
само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю (цит. по Istoriya 2012: 48 – 
49). Следва текст от първото Паисиево предисловие с промени, свързани с пропускането на 
фрази. Изразът за тях (за станалите преди неща) превежда местоимението сихъ от 
Паисиевия текст, което има анафорична употреба и се отнася до липсващата част на 
първото изречение от първото Паисиево предисловие. Преводъчът има възможност за избор 
при такъв тип текстове, но е необходимо да спазва хармоничността и енергетиката на 
превеждания текст, което е и цел на превода.  

Преводът се усложнява и от характерната за този тип текстове периодична реч. Тя 
се отличава с неизменност на интонационното оформяне, построяване по принципа на 
паралелизма при използването на повтарящи се съюзи, съюзни думи, словоред, глаголи-
сказуеми. Границите на изреченията и типът свързване между тях са съвсем различни от 
познатите в съвременния български синтактични модели. На старите повествователни 
текстове е свойствено „нанизването“ на отделните предикативни единства чрез 
присъединяване с помощта на прости съюзи и, а, нъ и частици с функция на съюзи да, же, 
бо, убо. Едни и същи служебни думи са използвани за изразяване на разнообразни смисли и 
модалност. При това положение в превода на съвременен български някои речеви цялости 
могат да бъдат разделени и отнесени към различни изречения или представени с различен 
тип връзка – съчинителна или подчинителна. Разновидности могат да се появят и при 
преводите на преправки, възхождащи към един първоизточник. Изборът на вариант от 
преводача може да бъде и въпрос на интуиция.  

Друга проява на контаминация е смесването на текстове, отнасящи се за различни 
исторически периоди или за различни исторически личности. В разглежданите преправки 
това се вижда при историята за хан Тервел. Той е назован по няколко начина, при което 
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най-голямо разнообразие има в Рилската препрвака: Треверий, Тривелия, свети Трифилий, 
Тербал и Терба. Тривелий се появява след Батоя, а след Тривелий е поставен Асен Велики. 
Като синове на Тривелий са посочени Тербал и Моисей. Историята на Тривелий и сина му 
Тербал се преплита с историята за княз Владимир Расате и баща му княз Борис-Михаил 
Покръстител. Смесване има и между Борис-Михаил Покръстител и хан Омуртаг, наречен 
Муртагон, а също и при историята на славянския първоучителя Методий и историята на 
монаха живописец Методий. Тук в основата на контаминацията вероятно е еднаквата тема – 
покръстването и утвърждаването на християнството. Ще се ограничим с посочените 
примери, въпреки наличието и на други контаминации от посочения тип в разглежданите 
преправки. 

Отделянето на различните хронологични пластове в контаминациите при имената 
на лица или при топоними се усложнява допълнително от различното предаване на имената 
в резултат на влиянието на регионални езикови особености върху езика на книжовниците  – 
редукции, асимилации, елизии, епентези и метатези, а при топонимите и от назоваването на 
едно и също място по различен начин в отделните исторически периоди. При названията на 
имената на селища едно име може да се използва за означаване на различни места. 
Наблюдава се при калкирането на Филипопол, което като Филипоград при Паисий е гр. 
Филипи, а при Спиридон – Пловдив. (За Пловдив се използва и турското наименование 
Филибе.) Това крие риск за неправилна локализация на събитията при превеждането на 
текста.  

Освен обединяване въз основа на един и същи проблем, прояващ се в различни 
исторически периоди, в някои случаи е възможно съчетаване на имена на личности, които 
са свързани с общи дела в един и същи период. Затруднения при превода създават и 
допуснатите от преписвача езикови грешки. Същевременно обаче тези грешки и 
разночетения в различните преписи са възможност за откриване на някои от механизмите 
на контаминация. Грешките могат да подскажат и връзки между отделните преписи и 
преправки. В текста за Константин и Ликиний в пасажа за византийския император Валент 
освен контаминация се откриват и езикови особености, според които може да има разлики в 
превода на един и същи текст. 
РП: По времето на Уалент Лупник, гръцкия цар, се надигнали други българи…(17б) 
ПЙП: По времето на Уалент [и] Лупкин, гръцкия цар, се надигнали други българи…  (13б)  
Х1: По времето на Уалент Лупник, гръцкия цар, се надигнали други българи… (19а). 

Добавеното от преводача на ПЙП [и] между двете имена разграничава две 
исторически личности. В протографа РП и в Х1 контаминацията се използва като име на 
едно лице. Посоченият текст възхожда към Спиридоновата „История“, но е много съкратен 
и променен. Става дума обаче за две исторически лучности – император Валент (364 – 378) 
и Флавий Лупицин (на латински: Flavius Lupicinus). През 376 г. Лупицин е comes rei militari 
на Валент и се бие на Дунав с готите и хуните. Той участва в Готската война (376 – 382) в 
боевете с Фритигерн и вероятно загива в битката при Адрианопол на 9 август 378 г.  

Изписването на Лупник по един и същи начин в Рилската и Първата Харитонова 
преправка подсказва възможност за достъп на книжовника Харитон до Рилската преправка. 
Предположението, разбира се, трябва да се изследва при обстоен анализ на двата текста, за 
да се изключат случайностите.   

Преводите на съвременен български на компилативните текстове на преправките от 
Рилското родословие на „История славянобългарска“ поставят множество проблеми, които 
преводачът трябва да реши. Същевременно предоставят възможност за задълбочени 
текстологични проучвания и културологични изследвания.  
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Abstract: The object of analysis of the present paper is a little-known manuscript of 

Slaveykov`s, dated 1848 – a translation of the eminent Serbian writer Jovan Sterija-Popovic`s 
(1806 – 1856) drama Innocence or Svetislav and Mileva, 1827. P. R. Slaveykov`s text represents 
his early creative activity and gives interesting information about the characteristics of his literary 
language usage. This study analyzes the linguistic peculiarities of Slaveykov`s translation from 
1848. 
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Обект на анализ в настоящата статия е откритият преди около четири десетилетия 
ръкопис на Славейков1 от 1848 г. (подвързан в книжно тяло), който съдържа превод на 
драмата на видния сръбски писател Йован Стерия-Попович (1806 – 1856). Заглавието на 
сръбския оригинал е „Невиность или Светиславъ и Милева2“, в превод на български 
„Невинность или Светославъ и Милева. V. Дѣйствiя. Жалостно позорище. Сочинено на 
Срьбскы отъ Iоанна С. Поповича Мудролюбiя Слушателѧ. Преведенно на Български отъ 
Петка Рачова Тамѧнужнаго3. 

В предхождаща статия беше дадена обща характеристика на ръкописа в контекста 
на културноисторическата обстановка в края на втората четвърт на XIX в., съпроводена с 
анализ на графичните и правописните особености на текста (Ivanova, 2018) и се направиха 
следните изводи: 1. Употребените в Славейковия текст графична система и правописни 
правила показват, че в ранното си творчество авторът се придържа към старата, но все още 
жива местна ръкописна традиция (котленско-еленска), съчетана с новите насоки в 
граматичната кодификация през 40-те години; 2. Ръкописната книга дава представа за 

                                                             
1 Описание на ръкописа вж. у Balchev 1981. 
2 Вж. пълното заглавие на драмата: НевиностЬ или СветиславЪ и Милева: Жалостно позориште. У 
петЪ дѣйствія/ ІоанномЪ С. ПоповичемЪ. Мудролюбїя СлушателѣмЪ сочинѣно. Трошкомъ Матице 
Српскомъ. У Будиму 1827. Die Unschuld, Ein Trauerspiel. Словыма Кралѣвског свеуч. Пешта, 154 стр. 
3 Един от най-ранните сред многобройните му, над 20 псевдонима на Славейков. Едва по-късно, след 
50-те години на XIX в., той започва да използва фамилното име Славейский, заменено по съвета на Н. 
Михайловски, със Славейков (Kisimov, 1901: 125).  



33

характера на автентичното писмо и за ортографията на П. Р. Славейков – основа за 
съпоставка с по-нататъшната му практика, което дава възможност да се очертае еволюцията 
в правописа му в различните периоди на творческата му дейност; 3. Хвърлят светлина върху 
книжовния му идиом на фона на актуалните за времето книжовноезикови процеси (Ivanova, 
2018). Извън посочените, неразгледани останаха въпроси, свързани с лингвистичните 
особености на превода, които ще бъдат предмет на настоящата статия.  

Когато работи върху превода на драмата, П. Р. Славейков е 21-годишен, но зад 
гърба си има немалка по обем книжовна дейност – преписвал е религиозни книги: жития на 
светци, дамаскинови четива, прави препис и на Паисиевата история, съчинявал е стихове, 
поеми, песни и др. Ориентацията му към творчеството на Йован Стерия-Попович не е 
случайна – по това време видният сръбски писател е бил познат сред българските 
книжовници (Baeva, 1965; Konev, 1961, 1971), а за избора на творбата вероятно е повлияла 
историческата тематика, свързана с борбите на християнските народи на Балканите срещу 
османския завоевател. По отношение на художествените достойнства на превода можем да 
отбележим, че в него личи неукрепналото все още писателско перо на младия Славейков. От 
друга страна, на този превод не трябва да гледаме с взискатeлно и критично око - той е 
ценен не толкова с художествената си стойност, отколкото като свидетелство на епохата и 
като на източник, от който можем да черпим информация за състоянието на 
книжовноезиковите процеси и тенденции в края на 40-те години на XIX в. Въпреки че 
текстът никога не стига до печат и повече от 130 години остава в неизвестност, и днес той 
запазва значението си за културната и литературната ни история, както и за историята на 
новобългарския книжовен език. Отделно книгата внася нови данни към личната биография и 
творчеството на Славейков и разкрива нов етап в неговите възгледи по отношение на 
литературата, художествения превод и книжовния език. Ръкописът е особено ценен и с това, 
че илюстрира характера и особеностите на книжовния идиом на автора - важни факти, които 
имат отношение към развойните книжовноезикови процеси и разширяват картината на 
културната и езиковата ситуация през разглеждания период.  

В периода около средата на XIX в., когато прави и превода си от сръбски, авторът 
измества интереса си от религиозната литература и го насочва към светската книжнина; 
вниква в същността на оригиналната и на преводната художествена литература, а в езиково 
отношение преодолява черковнославянското/славянобългарското влияние („черковно“ 
според собственото му определение) и се ориентира към новобългарското направление, 
набрало вече скорост в средите на формиращата се интелигенция. Изповядвайки идеята 
книгите да се пишат на достъпен и разбираем език, в творчеството си4 авторът се придържа 
към този принцип и ратува за чист и богат книжовен език.  

Именно такъв е езикът, с който си служи Славейков и в превода на книгата 
„Светослав и Милева“. Поради все още неустроения характер на българския книжовен език 
нерядко в него присъстват и диалектни облици, срещани на всички равнища – фонетика, 
граматика, лексика. Като цяло книжовният му идиом почива на източнобългарска говорна 
основа, премесена е с черковнославянски елементи, а понякога се чувства влиянието и на 
сръбския източник.  

Фонетични особености. В ръкописа са отразени говорни особености, характерни за 
централнобалканския регион, с който П. Р. Славейков е свързан. Срещат се характерните за 
местните диалекти явления, като асимилация, обикновено при представките раз-, из- пред 
беззвучна съгласна: расхождашъ5 10, распростирашъ 11, распилѧва 13. Пред звучна или 
сонорна съгласна представките се пишат със з: да ся разговорѭть 16, излѣзнѫ 18, 
изрикнѫхѫ 18, изглѣдай 20); елизия: трѧба 1; изпадане на в от групата вс-: сичко 2, 
синца10; изпадане на начално х: айдиде 17; дисимилация – распилейшь 2, угрѣй 5, 
                                                             
4 Вж. негов Първите мои съчинения на простонародний наш язик аз подкачих в Ловеч (1847- бел. Д.И.) 
(Slaveykov, 1946: 47).  
5 Цифрите означават страницата в ръкописа, на която се намира примерът. 
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мейданъ 11, той часъ 16, зива (зейва) 9, да ны прегълне (преглътне) 9, преход на н > л: 
млого, слободно 12; редукция: къкъ, умраза 2, угрѣетъ 3, удобришъ 2, пригѫрна, убїицъ; 
вмятане гласни – да заборавимы 8; преглас на ѣ > а: цавтѧла 1 и др.  

Системно се употребяват глаголни форми от 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. в презенс с 
отразена мекост на предокончателната съгласна: бранѭ 9, помыслѭ, а също при 
прилагателни имена от ж. р.: послѣднѭтѫ силѫ 11, до послѣднѭтѫ капкѫ 13 и др.  

Наред с тези форми, съответстващи на диалектното произношение, има и думи с 
черковнославянска фонетика: форми с епентетично л: земли 18, земледѣлецъ 6, поздравлѧва 
12, както и наследени от домашната писмена традиция: напраздно. Съюзът нъ се употребява 
с архаичната си (старобългарска) форма, която доминира в книжовната реч по онова време: 
Нъ мы, ако съсъ сѫщiйтъ миръ не получимъ миръ?. Много по-късно, в края на XIX в. тя 
вече отстъпва на формата но.  

Морфологични особености. Падежните форми са слабо представени, застъпени са 
предимно общ род.-вин., вин. и дат. падеж, все още запазени в говоримата реч: не гледа 
братъ на брата, не почита младый стараго 2; къмъ горѫтѫ се ѿбы, а своего тѣста и кнѧзѧ 
насредъ Косово остави 6; да насъ Ахъ ! ѿ проклѧтаго Вълка брани 10; нека предложѫтъ 
Мурату 11, сега братъ брату не желае добро 9; Царь Беѧзитъ Кнѧгинѥ Милицу 25; 
Жалостный сыне, твоѧта майка трѫси това, което не може да намѣри, трѫси утѣха, коѧто 
неи никога не ще да угрѣй 5. Служи си също със съкратената форма на инфинитива, 
характерна особеност в общоразговорната реч: самъ на конь не може стоѧ 10.  

Една от отличителните черти в книжовната практика на ПРС е членуването на 
прилагателни и др. части на речта с атрибутивна употреба с контаминираната форма -ый (-
iй) + тъ, която възприема от Н. Михайловски: быстрыйтъ 3, съсъ сѫщїйтъ миръ 10, съ 
добрыйтъ кнѧзь 11. При нечленуваните форми използва разширеното окончание -ий, -ый 
под влияние на писмената традиция: честитый царь 19, гордый маджаринъ, добрый старецъ, 
цареградскїй царь 6.  

Енклитичните местоимения за 1 и 2 л. отразяват изговора в мизийските и 
центалнобалканските диалекти – ма, та, са, на (само да на остави 11). Но и в тези случаи се 
забелязва дублетност – наред с посочените форми Славейков си служи и с 
черковнославянските форми ся (сѧ). Също под влияние на балканските говори той 
употребява системно окончание -мы, -хмы при глаголите в презенс и аорист, 1 л., мн. ч.: не 
можимы 13, да събиремы 14, да сторимы, дьржахмы 16.  

Изключително честа употреба се забелязва при условното наклонение: сега да 
видишь твоѭтѫ Сърбїѭ зачудилъ бы ся, нито ѭ бы лесно познѫлъ 2, Добрѣ бы было, да 
смы този гордый маџаринъ могле въ рѫцѣ да добїемы 16. Формите за бъдеще време се 
образуват по два начина: със спрегаемия глагол ща, щеш, ще, щем, щете, щат: щемъ 
просимы 8, къкъ щемъ надвїемъ? 9, щѫ ѭ бранѭ 9, не щѫ да допустѭ 9; и с помощта на 
конструкцията има да: колко има да теглишь, кървы има да распилейшь 2. 

Синтактични конструкции. Вариантността при употребата на някои норми, 
характерно явление за епохата, намира отражение и в превода на П. Славейков. При 
сложните съставни изречения подчинените определителни изречения с неизменяемите 
съюзи що, щото се редуват с кой, коѧ или с относителното местоимение който, коѧто … 
истина ли е, щото се дума, да издалъ Вълко баща ми? 5; Жалостный сыне, твоѧта майка 
трѫси това, което не може да намѣри, трѫси утѣха, коѧто неи никога не ще да угрѣй 5. Без 
компонент -то се пише формата защо като съюзна дума при подчинените обстоятелствен 
изречения.  

Не са редки случаите с употреба на синтактични връзки от народно-разговорната 
реч: Азъ съмъ ти доволно кое малки кое големи земли усвоилъ 16.  

Лексика. Преводът изобилства с думи и изрази от говоримия език: юнаци 6, е 
гълчалъ, думала 7, ище 12, отколѣ 11, цѣлба 17 (лек), камо ли; Богъ дà (даде) 7, препиратъ 
се, а народътъ тегли 8. Сред тях се срещат и турски заемки, общи за сръбския и за 
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българския език (зере 1, зеръ 11, белкимъ 1, синџиръ, 6, ханџаръ 12, маждраци 12, валлаха 
(ар.-тур.) ꞊ за бога, бога ми 12, вилаетъ 12, паши и др.  

Отделен пласт представляват поетичните изрази и фолклорни фигури (сравнения, 
инверсия и др.): вѣчна жалость, тежка мѫка 5; до послѣднѭтѫ капкѫ крѫвь 9; самъ си жари 
и пали 9; като 9 стѫрка босилѧкъ, вѧхнатъ 8, като гладенъ вълкъ зива 91, като кринъ . 

Преводният език не е беден обаче и откъм абстрактна лексика: убїйства, неправды, 
правосѫдїе, отечество, вѣрность 15, мъсть 2, посланникъ 11, обезчестили 2, памѧть 16, 
безпомощна 2, благодатни 6 и мн. др. Църковнославянската лексика също издига 
стилистично езика: до конецъ 2, льстѧтъ 4, оскудна 9, нежели 10, отецъ, несогласие, совѣтъ 
16 и др. За разнообразяване на лексиката Славейков създава и някои неологизми: безчинiѧ 1, 
сеѧтынѧта 2, сеѧтната 2 (сеитба). 

Влияние от сръбския текст при превода. Естествено е при превода да има влияние 
от източника, но в този случай то не е така осезателно. Чувства се при употребата на някои 
граматични форми, в словореда и в лексиката: Ѿ другѫ странѫ сынко голѣмѫ е турскѫтѫ 
силѫ (срб. Здруге стране сынко велика е сила турска, с. 6).; едно защо е побѣдилъ (срб. 
едно што е мейданЪ одржао, с. 8) = едно защо е побѣдилъ. Същото може да се отбележи и 
при падежните форми: а друго, да насъ Ахъ! И од  проклетогЪ Вука брани 10; нека 
предложѫтъ Мурату 11; и въ миръ землѧта благодатнитѣ си намъ плодове излива - у миру 
земле благодашне плоде свое нами излива; добрѣ дошелъ намъ Старѥ – Добро дошелъ 
намъ; Доброто намъ сынко отколѣ потьмнѣло 15. 

Формата на личното местоимение в 1 л. мн.ч. също се използва под влияние на 
сръбския източник – мы: Мы, едвамъ бы 25 – 30 000 юнацы моглы да събиремы, на които би 
Муратъ до 300 000 юнацы. (ПРС, 11) (вж. срб. Мы, едва бы 25 – 30 000 валяни юнака 
скупити могли, коима Муратъ до 300 000 противположiо, 6). 

Препинателните знаци също са пренесени от оригинала: баща ми, и 9 братьѧ, като 
„ахъ!, като 9 стѫрка босилѧкъ, вѧхнѫтъ, 8 (срб. мой ОтацЪ, и 9 братьа, АхЪ, као 9 струка 
босилька, венуть, 4). 

ПРС се придържа към автентичните имена на историческите личности и само в 
отделни случаи побългарява имената на някои от героите: Вук – Вълко, Светислав – 
Светослав. 

Влияние се чувства и в словореда: ты се сега по небесныте ливади разхождаше – 
срб. ты ше сада по небеснымЪ ливадама шетьешЪ; – срб. Уякчи му духътъ  о отче! – срб. 
Укрепи му духъ о отче! Ѿ ножъТъ на правосѫд∙ето пада – срб. Ѿ мача на правосудiето 
пада. Подобна зависимост от сръбския текст се наблюдава и при възпроизвеждането на 
някои синтактичните конструкции: Мале моѧ! Ты ли еси, или сѧ моитѣ очи льстѧтъ – срб. 
Мати моя! есели ты ил  ме очи мои вараю; и да не насъ предаде въ вечнѫ жалость – срб. и 
насъ вечной жалости не преда. От друга страна П. Славейков се предпазва от буквално 
възпроизвеждане на изреченската структура и се стреми към смислов превод: едно защо е 
побѣдилъ – срб. едно што е мейданЪ одржао, 8.  

Същото отношение има книжовникът и при предаването на инвенсираната реч,  
която в сръбския текст се среща много често, за разлика от превода, където тя рядко се 
употребява и преобладаващи са конструкциите с неинвенстиран словоред: вѣчна жалость, 
добры юнацы, смьртный грѣхъ, жалостный животъ, послѣдни дни, мѫдри старци 16 и др.  

Заключение 
Можем да отбележим, че П. Р. Славейков е един от първите преводачи на драматично 

произведение през Възраждането и въпреки че преводът му не стига до печат и повече от 
130 години остава в неизвестност, той запазва значението си в българската литературна 
история. Ръкописът е много ценен като източник на информация както за авторовия 
книжовен идиом, така и за състоянието на книжовноезиковите процеси и тенденции и на 
правописния въпрос в края на 40-те години на XIX век.   

 
 



36

Литература 
 

Baeva, 1965: Baeva, S. Nyakoi momenti ot razvitieto na srabskata literatura i tvorchestvoto na 
Petko Slaveykov. // Izvestiya na Instituta za literatura. (BAN), kn. XVI, 1965, 3 – 59. 
Balchev 1981: Balchev, V. Novi svedeniya za rannoto tvorchestvo na P. R. Slaveykov. // 
Literaturna misal, № 1, 1981, 159 – 177.  
Ivanova, 2018: Ivanova, D. Za edin ranen rakopis na P. R. Slavejkov – prevod na dramata 
„Svetoslav i Mileva” na Yovan Steriya Popovich (s ogled na grafikata i pravopisa). // 
Chetirinadeseti mezhdunarodni slavistichni cheteniya „Stereotipat v slavyanskite ezitsi, literaturi i 
kulturi” (26.04. – 28.04.2018). Sofiya, Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“ (pod pechat).  
Kisimov, 1901: Kisimov, P. Istoricheski raboti. Moite spomeni. Pishe P. Kisimov. Chast III. 
Istoriya s dokumenti i pisma. Sofiya, 125 – 132. 
Konev, 1961: Konev, I. Petko Slaveykov i srabskata literatura. // Literaturna misal, № 3, 1961. 
Konev, 1974: Konev, I. Literaturni vzaimootnosheniya i literaturen protses. (Balgarskata 
vazrozhdenska literatura vav vzaimootnosheniyata si s balkanskite literaturi). Sofiya: Izd. na BAN.  
Slaveykov, 1946: Slaveykov, P. R. Avtobiorafiya. Balgarsko tvorchestvo. Predgovor, uredba i 
belezhki ot G. Konstantinov. Sofiya: Hemus.  
 
Проф. д.ф.н. Диана Иванова 
Катедра по български език 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
 
dpetiva1207@gmail.com; dpivanova@abv.bg 
 
 

 



37

Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. 
Обществени науки, изкуство и култура. Том V, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-
9368 (Online), 2019, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. 
Series А. Public sciences, art and culture. Vol. V, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-
9368 (Online), 2019

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ФОРМАНТНАТА СТРУКТУРА НА ВОКАЛИТЕ  

В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Мирослав Михайлов, Христо Мелемов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

A MATHEMATICAL MODEL FOR THE DETERMINATION OF THE 
FORMANTS OF THE VOCALS IN THE BULGARIAN LANGUAGE

Miroslav Mihaylov, Hristo Melemov
University of Plovdiv Paisii Hilendarski 

 
 
 
 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМАНТНАТА 
СТРУКТУРА НА ВОКАЛИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

Мирослав Михайлов, Христо Мелемов 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 
A MATHEMATICAL MODEL FOR THE DETERMINATION OF THE 

FORMANTS OF THE VOCALS IN THE BULGARIAN LANGUAGE 
Miroslav Mihaylov, Hristo Melemov 

University of Plovdiv Paisii Hilendarski  
 

Abstract: In the next pages we are analyzing  the formants of the vocals in the Bulgarian 
language on the basis of generated sound files with the latest equipment for sound recording 
Olympus /linear PCM recorder/ model LS-100.We use data on the spectral characteristics of the 
sounds, calculated with the programs Speech analysis 3.1 Analyzer and Audacity 1.3 Beta and 
diagrams prepared with software product Excel.  Received are two results which are very 
important for Bulgarian Phonetics: 1) Vocals in Bulgarian language do not have constant values of 
formants; 2) first two formants are insufficient for their identification. 

Key words: vocals, Bulgarian language, phonemes, allophones, formants, identification 
 
В следващия материал анализираме формантната структура на вокалите в 

българския език въз основа на звукови файлове, генерирани с най-съвременна техника за 
звукозапис ‒ диктофон Olympus /linear PCM recorder/ модел LS-100. Прилагаме данни за 
спектралните характеристики на звуковете, изчислени с  програмите за звуков анализ 
Speech Analyzer 3.1 и Audacity 1.3 Beta и диаграми, изготвени със софтуерния продукт 
Exsel. Получени са два приносни резултата за българската фонетика: 1) вокалите в 
българския език нямат постоянни формантни стойности; 2) първите два форманта са 
недостатъчни за тяхната идентификация. 

В неголямото множество материали в областта на българската  фонетика и 
фонология звуковете в езика се разглеждат от три страни – учленителна (артикулационна), 
физична (акустична) и лингвистична (езикова, функционална, фонологична). В повечето 
материали тези три аспекта се преплитат. 

В българската фонетика най-добре e представен артикулационният аспект на 
звуковете в двете изследвания на Ст. Стойков ‒ „Български книжовен изговор. Опитно 
изследване“ (Stoykov, 1942) и „Увод във фонетиката на българския език“ (Stoykov, 1966). В 
описанията на Ст. Стойков при артикулацията на даден фон положението на говорните 
органи се приема като стационарно. Авторът описва само онова състояние, което е 
отбелязано на използваните от него палатограми. Динамиката на говорните органи при 
артикулацията е безспорна, но не е била предмет на описание в нито едно проучване на 
звуковата система на българския език. 

Акустичният аспект от звуковия строеж на езика е засяган в множество трудове, но 
голяма част от тях преповтарят констатираното в изследванията на Д. Тилков: „Вокалната 
фонемна система на книжовния български език“ (Tilkov, 1966); Le vocalisme bulgare (Tilkov, 
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1970); Изследвания върху акустичния състав на съгласните в българския книжовен език 
(Tilkov, 1972); Вокални фонемни варианти в книжовния български език; (Tilkov,1975). 
Изследвания върху българския език (Tilkov, 1983).“Българска фонетика“ (Tilkov & 
Boyadjiev, 2013). В тези публикации се приема, че формантите на даден звук в процеса на 
артикулация са постоянни. Д. Тилков онагледява първите два форманта на българските 
вокали със следната таблица, която добива огромна популярност, препечатвана в множество 
издания и преподавана във всички български университетски лекционни курсове. 

Фиг.1: 

(Tilkov, 1983).  
На тази таблица дебело е подчертано, че всички форманти при вокалите имат 

постоянни стойности, визуализирано с тези дебели хоризонтални черни линии. 
Приложените в нашия доклад математически изготвени фигури за формантите на гласна è в 
няколко словоформи съвсем не показват постоянни стойности на формантите. Линиите 
никога на са постоянна хоризонтална права. През 60-те и 70-те години на XX век не е 
съществувала техника за точен акустичен анализ и затова данните на Д. Тилков всъщност са 
приблизителни, идеализирани и обобщени. Днес със съвременните софтуерни продукти 
получаваме съвсем точни стойности за спектралната картина на звука. За всеки формант 
можем да изведем 100 последователни във времето стойности за звук с времетраене една 
секунда. Ограничените възможности на техниката за звуков анализ водят до следната 
идеализирана картина за честотната дисперсия на вокалите въз основа на първите два 
форманта (Tilkov & Boyadjiev, 2013). 

Фиг.2. 
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Според Д. Тилков така очертаната дисперсия се дължи на индивидуални 
особености при изговора на отделните говорещи лица. Трябва да се изтъкне, че с 
техническите възможности от 60-те години на миналия век изследванията на Д. Тилков са 
безспорен принос. Но не е редно такива данни да са получени  в изследвания от нашия век. 
В дисертационен труд от 2014 г. “Акустичен анализ на вариативността на гласните във 
френския и в българския език. Модели за чуждоезиковото обучение“ Н. Чочева отчита само 
по една стойност за F1 и F2, като посочва вариране при отделни говорещи лица, но никъде 
не отчита, че формантите стойности всъщност не са постоянни (Chocheva, 2014). В 
изследването на Н. Чочева е препечатана отново фигурата на Д. Тилков за дисперсията на 
българските вокали. В серия наши публикации доказваме, че особено по отношение на F1 и 
F2 стойностите варират, зоните на дисперсия при вокалите значително се припокриват. Нека 
сега покажем вида на първите няколко форманта на ударена вокал è, произнесен от две 
жени, в словоформите [тèлета] и [уморèно]. По време на звученето на ударената гласна è, 
са измерени шест стойности на първите четири форманта.  

Фиг. 3. Стойности на F1, F2, F3 и F4 за ударен вокал [è] в словоформите [тèлета] и  
[уморèно] 

F1-
тèлета 

F2-
тèлета 

F3-
телета 

F4-
телета 

F1- 
уморèно 

F2- 
уморèно 

F3-
уморено 

F4-
уморено 

340,20 1058,50 2593,60 3179,60 577,00 1669,60 2487,10 3875,90 
487,90 1057,20 2612,40 3156,40 654,30 1846,40 2508,30 4018,00 
560,10 1060,90 2542,70 3064,90 688,10 1894,40 2479,20 4052,20 
566,10 1061,90 2517,50 3077,40 745,60 1997,80 2485,80 4126,60 
592,20 1063,30 2430,80 3051,40 801,00 1915,30 2458,60 4052,40 
612,00 946,60 2219,30 3054,40 860,50 1968,70 2457,50 3931,10 

На така приложената фиг. 3 стойностите на F1 за ударен вокал è се променят в 
диапазона от 340,20 Hz до 612,00 Hz. Стойностите на F2 за ударен вокал è се променят в 
диапазона от 946,60 Hz до 1063,30 Hz. Стойностите на F3 са в зоната от 2219,30 Hz до 
2612,40 Hz, а стойностите на F4 варират от 3051 Hz до 3179 Hz. Варирането на формантите е 
визуализирано на следващите фигури. 

Фиг. 4 Крива на F1 на ударен вокал [è] в словоформите [тèлета ]и  [уморèно] 

 
Всяка от линиите показва изменението на форманта в хода на звученето на 

гласната. Тези фигури са изчислени от Excel, а не ръчно чертани, както правят повечето 
автори досега. През времетраенето на вокалите формантите се променят непрекъснато като 
могат както да намаляват, така и да растат. 

Фиг. 5 Крива на F2 за ударен вокал [è] в словоформите [тèлета ]и  [уморèно] 

 
Фиг. 6 Изменение на F3 за ударен вокал [è] в словоформите [тèлета ]и  [уморèно] 
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Фиг. 7 Изменение на F4 за ударен вокал [è] в словоформите [тèлета ]и  [уморèно] 

 
Извод. Получените чрез математически изчисления фигури категорично показват, 

че стойностите на формантите не са хоризонтална права и никога на са постоянни. 
Напротив, варирането на формантите е значително. Обемът на статията е ограничен и 
затова тук показваме само данни за гласна è при нейния изговор от две жени в две 
словоформи. Въпреки статистическите ограничения е безспорно, че ще варират 
формантните стойности и на всички останали вокални фонеми. Можем да си представим в 
каква голяма степен ще варират формантите в речта на различни говорещи лица, имайки 
предвид възрастови, социални и диалектни характеристики. Могат да се предположат 
позиционните варианти на фонемите, както са описани в статията на Д. Баева и Д. 
Игнатова-Цонева. В следващи статии следва да се покаже до каква степен варират 
стойностите на формантите и доколко всъщност се припокриват зоните на дисперсия на 
вокалите, поне по първите два форманта. 
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Abstract: The paper analyses the formation of derivatives from primary iterative verbs. 
A starting point of a scientific analysis is the belief that iterative verbs are an independent 
component of the so called „aspectual triad‟, grammatically opposing the perfective aspect, which, 
however, poses difficulties with defining the iterative morpheme – va (and its allomorphs). On the 
one hand, it cannot be defined as a suffix (due to its grammatical character), on the other hand – as 
an inflection (since it contains a marker of the base). In conclusion, an answer to the question of 
the character of this morpheme and its role in the process of word formation has been sought. 

Key words: word formation, grammatical aspect, aspectuality, iterative verbs, aspectual 
bases, grammatical formant  
 

Обект на научния анализ е въпросът за спецификата при образуването на 
производни думи от мотивиращи итеративни глаголи (срв.: преписвам < преписване, 
преписвайки, преписвал, преписващ, преписван, преписвач и др.). Изхождаме от схващането, 
че итеративите са самостоятелен компонент на т. нар. „видова триада“, противопоставящ се 
граматически (по признака „граматична повторителност‟) на свършения вид (вж. Chakarova, 
2003), което обаче създава трудности при дефинирането на итеративната морфема -ва (и 
аломорфите ѝ -ава-, -ява-, -а-, -я-, -ува-). От една страна, тя не може да бъде определена 
като типичен суфикс (поради граматичната си семантика), а от друга – като флексия (тъй 
като съдържа тематичен, т.е. класификационен, маркер за трето спрежение). Именно тази 
амбивалентност затруднява изследователите в опита им да определят мотивиращата основа, 
която участва в словообразувателния процес. 

Ситуацията изглежда още по-сложна, ако се отчете фактът, че един от споменатите 
форманти – морфемата -а-, не се използва само при итеративация (според традиционното 
разбиране – „вторична имперфективация“), а и при образуване на глаголи от свършен вид 
(след суфикси от чужд произход като -яс-, -ос-, -ис-, напр.: брад-яс-а-м, хал-ос-а-м и др.). 
Това дава основание на някои автори да обобщят, че морфемите -ва-, -ава-, -ява-, -а-, -я-, -
ува- нямат „чисто видообразуваща“ функция, тъй като чрез тях „без изключение […] се 
образуват глаголи от трето спрежение“ (Lazarova, 1999: 55).  

Представена най-общо, спецификата на казуса с участието на итеративите в 
словообразувателния процес се свежда до следното противоречие:  

1. Ако се приеме, че морфемата -ва (и нейните аломорфи) е граматична, би 
трябвало тя да се разглежда като част от глаголния форматив, т.е. да не се включва в 
мотивиращата основа. Самото наличие на производни думи обаче опровергава подобно 
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решение. Следователно от преосмисляне и прецизиране се нуждае или терминът „основа на 
думата“, или понятието, с което се назовава въпросната морфема.  

2. От друга страна, ако морфемата -ва се интерпретира като част от мотивиращата 
основа, логично е се смята, че итеративите са самостоятелни лексеми (впрочем такава е 
ситуацията във всички съвременни речници на българския език). На пръв поглед това влиза 
в разрез със споделяната от нас идея, че те са граматични корелати на свършения вид и се 
различават от него по наличието на признака „итеративност‟. 

Като допълнително доказателство за сложността на разглеждания 
словообразувателен казус може да се посочи наличието на диаметрално противоположни 
становища за същността на опозицията в рамките на българския глаголен вид. Ю. С. 
Маслов например ревностно отстоява идеята за граматичен характер на противопоставянето 
между свършения вид (маркиран с признака „цялостност‟) и несвършения вид (за автора 
това са производните „имперфективи“ с -ва). Той обаче не може да обособи представителна 
форма на самия глагол и затова посочва и двете, напр. дам/давам (вж. Maslov, 1959). 
Различна е концепцията на друга група автори, според които видът е лексикално-
граматична категория независимо от „почти абсолютното лексикално тъждество” между 
свършения вид и производния имперфектив (т.е. напиша – написвам) (Kutsarov, 1983: 48). 
Специално се подчертава, че в случая става дума за отделни глаголи в българския език, 
които „имат различни основи и принадлежат към различни спрежения, т. е. имат отделни 
парадигми” (Ст. Стоянов, цит. по Kutsarov, 1983: 46).  

В следващото изложение ще представим накратко нашето становище за статута на 
морфемата -ва, като предложим и подходящ термин, отразяващ нейната семантико-
функционална природа. Преди това ще насочим вниманието си към популярната концепция 
за съществуването на т. нар. „видови основи“. Целта ни е да потърсим отговор на въпроса 
до каква степен обособяването на такива основи би улеснило разрешаването на 
словообразувателния казус с итеративите.  

Понятието „видова основа“ е въведено в славистиката от руския българист Ю. С. 
Маслов за назоваване на „тази част от глаголната форма, която остава, след като се отделят 
всички словоизменителни морфеми, освен суфиксите за имперфективация“ (Maslov 1963: 
10). Сходно е мнението на Р. Русинов, за когото видовата основа е разновидност на 
граматичната основа (морфологичната, формообразувателната) – срв.: „Следователно при 
глаголите можем да говорим за различни видове граматични основи: сегашна основа, 
минала (свършена и несвършена) основа, видова основа (курсивът е мой – К. Ч.), основа за 
повелително наклонение, основа за условно наклонение и причастна основа“ (Rusinov,  
1971: 15). Наред с това авторът разграничава първична от вторична граматична основа, 
втората от които се образува с „граматична наставка“.  

Нов опит за класификация на вербалните основи откриваме у П. Пашов (Pashov, 
1976). И в нея е направено разграничение между лексикалния и граматичния базис при 
глаголното формообразуване, като са обособени три отделни граматични основи – видова, 
темпорална и формообразуваща. 

Лексикалната основа е отграничена ясно от граматичните основи. Според 
изследователя тя „съдържа глаголния к о р е н  (или изходната неглаголна основа) + 
л е к с и к а л н и т е  ( с л о в о о б р а з у в а щ и т е )  г л а г о л н и  а ф и к с и  ( с у ф и к с и  и  
п р е ф и к с и )  (разр. е на авт. – б. м., К. Ч.) (Pashov, 1976: 48). Уточнява се, че докато 
всички български префикси (дори „чисто видовите“ от типа на про- в двойката чета – 
прочета) са винаги словообразуващи, то не всички суфикси трябва да се приемат за такива. 
„За морфологията на глагола обаче – отбелязва Пашов – важно значение имат граматичните 
основи (видовите основи, основите на трите прости времена, формообразуващите основи)“ 
(Pashov, 1976: 48). 

Що се отнася до видовите основи, по мнението на автора те са за несвършен вид и 
„се образуват от лексикалните основи + в и д о о б р а з у в а щ и т е  
и м п е р ф е к т и в и р а щ и  с у ф и к с и “ (Pashov, 1976: 48). Перфективиращите префикси и 
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суфикси се разглеждат като част от лексикалната основа, като се уточнява, че в тези случаи 
„лексикална и видова основа съвпадат“ (Pashov, 1976: 49). 

Нагледно класификацията на глаголните основи у П. Пашов може да бъде 
представена чрез морфемния разбор на миналото деятелно причастие посинявала (по–син–
я–ва–л–а)– срв.: 

по–син–я (префикс + корен + лексикален суфикс) → лексикална основа (ЛО) 
по–син–я–в (ЛО + видов суфикс) → видова основа (ВО) 
по–син–я–в–а (ВО + тематична гласна/суфикс) → граматична (темпорална) основа (ТО) 
по–син–я–в–а–л (ТО + формообразуващ суфикс) → формообразуваща основа (ФО) 
по–син–я–в–а–л–а (ФО основа + флексия) → проста (синтетична) глаголна форма (вж. 

Pashov, 1976: 56). 
Становището за четирите вида глаголни основи – лексикална, видова, темпорална и 

формообразувателна, е в голяма степен прецизирано от К. Алексова в статията ѝ за 
типовете синтетични глаголни форми (Aleksova, 2015). Изследователката подчертава, че ако 
се говори за наличие на видова основа само при „вторичните несвършени глаголи“ (т.е. 
граматичните итеративи – б. м., К. Ч.), то би следвало, че към нея е невъзможно да се 
прибави тематична (темпорална) гласна (подобни синтетични глаголни словоформи – и с 
темпорална гласна, и с видов суфикс – са съществували в старобългарския, но не и днес). 
Ако обаче се приеме, че видови основи имат не само „вторичните несвършени глаголи“, а и 
глаголите от свършен вид (префигирани или непрефигирани), в които участва нулева 
видова морфема, то тогава е възможно добавянето на тематична (темпорална) гласна.  

Именно „невъзможността от комбиниране на имперфективиращ суфикс и 
темпорална тематична гласна в синтетичната глаголна словоформа (отми-е-ш или отми-ва-
ш, но не и *отми-ва-е-ш)“ дава основание на К. Алексова да обособи два вида 
граматически основи: темпорална (презентна, аористна и имперфектна) и видова (Aleksova, 
2015: 554), във втората от които участва „видов (имперфективиращ) суфикс“. 

Макар и кратък, прегледът на становищата за видовите основи в съвременния 
български език е убедително свидетелство за опитите на езиковедите да представят 
теоретични аргументи за участието на глаголите с -ва в деривационния процес, да 
„примирят“ противоречието между традиционни лингвистични понятия, каквито са 
мотивираща основа и граматична морфема. За съжаление, споменатите становища не само 
не дават еднозначен отговор на въпроса за словообразувателната специфика на итеративите, 
но и съдържат някои смущаващи несъответствия:  

1. Използваният в отделни публикации термин „граматична наставка“ („граматичен 
суфикс“), с който се означава морфемата -ва (или неин аломорф) в състава на „видовите 
основи“, е противоречив, ако се има предвид възприетото в българското езикознание 
определение за суфикс: „морфема, която се поставя след корена в непроизводни думи […] 
или след други морфеми, стоящи след корени в производни думи, за да се образува нова 
дума (курсивът е мой – К. Ч.)“ (Manolova, 1999: 101).  

2. Макар да говорят за „видови основи“, част от авторите имат предвид единствено 
основата на т. нар. „вторични несвършени глаголи“. С други думи – обемът на родовото 
понятие не съответства на съдържанието на именуваната езикова реалия.  

3. В семантично отношение граматичната морфема -ва е преди всичко количествен 
маркер; т.е. аспектуален формант, чието видово значение е секундарно, „по 
съвместителство“ (Chakarova 2003). В светлината на подобно разбиране би трябвало да се 
говори за аспектуални, а не за тясно видови основи.  

Смятаме, че за успешно разрешаване на разглеждания словообразувателен казус се 
оказва от съществено значение прецизирането на термина, с който ще бъде назовавана 
морфемата -ва (и нейните аломорфи) в състава на итеративните глаголи. Както сме 
подчертавали и в предишно изследване (Chakarova, 2004), тази морфема има двояка 
функция. Тя е носител на граматичното значение итеративност, но включва в структурата 
си (или напълно съвпада с него) класифициращия формант (тематичната гласна) на третото 
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глаголно спрежение. Оказва се, че граматичният показател в случая е „скрит“ в една 
синкретична морфема, която можем да наречем суфиксоид („полусуфикс“), понеже подобно 
на суфиксите участва в деривационния процес, но за разлика от тях не променя 
лексикалното значение на изходните глаголи.  

Друг подходящ термин за нейното назоваване би бил итеративен формант. Чрез 
използването на този термин се акцентува върху спецификата на морфемата (бележи края 
на т. нар. итеративна основа на глаголите от трето спрежение1, която по своята природа не 
е лексикална, нито чисто граматична, а класифицираща). Фактът, че граматичният 
показател на итеративността е „скрит“ в итеративния формант, е напълно обясним, тъй като 
самата категория, в която участват маркираните граматични итеративи, има „скрит“ 
характер (това е криптокатегорията повторямост на глаголното действие) (вж. Chakarova, 
2003). 

Изцяло оправдано е и отделянето на итеративите като самостоятелни речникови 
единици в българските словници: независимо че са формални (граматични) разновидности 
на изходните перфективи, по отношение на същинските имперфективи (първия елемент във 
видовата триада) те функционират като отделни думи. 
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Abstract: The paper outlines the first most important linguistic studies on telescopic 

word formation, i.e. blending, dating back to the late 19th and early 20th centuries. The aim of the 
paper is to provide a cursory look at the linguists‟ attitude to this process of word formation when 
the first steps in the analysis of blending were made about a hundred years ago. All contemporary 
approaches to the discussion of blending have been inspired to some extent by the interest in 
“portmanteau-words” of prominent writers such as Lewis Carroll and linguists such as L. Pound, 
G. A. Bergström, O. Jespersen, and K. Sundén. The paper shows how more than a century ago the 
morphology, phonetic structure and semantics of blend words made it difficult for linguists to 
categorize them, a difficulty which contemporary linguistics has not overcome yet.   

Key words: telescopic word formation, lexical blending, contamination, ellipsis, analogy, 
dvandva-compounds 
 

Увод 
Съвременната лингвистика все още не е разрешила многобройните проблеми, 

свързани с анализа на телескопичните думи: какви езикови и извънезикови фактори 
пораждат тяхното образуване, какви морфологични видове телескопия съществуват, къде се 
разполага телескопията в системата на словообразуването и пр. Поради това езиковедите не 
са се обединили около конкретна дефиниция за този словообразувателен процес и това ни 
кара да възприемем работна дефиниция, която е условна и подлежи на промяна. Според нас 
телескопията представлява композиция на две или повече основи чрез междусловно 
налагане или съкращаване на поне едната от тях на мястото на свързването им, при което се 
образува отломка (bordinary < boring + ordinary) или самостойна, пълнозначна морфема 
(advertecture < advertisement + architecture), като съкращаването би могло да бъде 
придружено от междусловно налагане. Получената производна лексема се характеризира 
със собствена семантика, която не се свежда до сбора от значенията на произвеждащите 
основи, и поради това тя може да се различава по стилистична окраска от тях.  

В наши дни телескопичното словообразуване се дискутира от различни гледни 
точки в зависимост от целите и задачите на изследването, а именно: формално-структурен 
(морфологичен) подход, семантичен подход, фонетичен подход, когнитивен подход, 
психолингвистичен подход. Всички тези подходи към изследването на телескопията са 



46

 

задължени на няколко основополагащи проучвания, свидетелстващи за интереса на 
лингвистиката към тази проблематика от преди повече от сто години. 

Първи изследвания на телескопичното словообразуване  
Интересът на лингвистиката към телескопията датира още от края на XIX и 

началото на XX век, когато на социалното, културното и икономическото развитие на 
Великобритания и САЩ се дължи навлизането на по-голям брой телескопични лексеми в 
английски език в сравнение с предишни периоди. Както отбелязва Л. Паунд (Pound 1914), 
която е сред първите езиковеди, обърнали по-задълбочено внимание на този 
словообразувателен процес, по онова време изковаването на телескопични думи е доста 
модерно, за което свидетелстват произведенията на Л. Карол, Р. Киплинг и други автори, 
употребата на телескопия в езика на печатните медии и популярните книжки с комикси, 
създаването на нови думи за новопоявили се понятия и т.н. Паунд също отбелязва, че за 
телескопия, или по-точно за срастване или сливане (coalescence) на думи (блендинг), за 
първи път се споменава, макар и мимоходом, в изследвания, посветени на жаргонната и 
разговорната реч, от следните автори: Уийлър в труда му за езиковите проявления на 
аналогията от 1887 г.; Стронг, Лоуджман и Уийлър в „Introduction to the History of 
Language”  от 1891 г.; Йортел в неговите лекции за езика от 1901 г.; О. Йесперсен в „Growth 
and Structure of the English Language“ от 1905 г. и пр. (по Паунд 1914). 

Сред първите изследователи на „редуциращото“ словообразуване е Карл Сунден, 
който като анализира проявите на елипса в езика (ellipsis) и класифицира елиптичните думи 
в три групи (т.е. фонологична, семологична и морфологична елипса), изтъква, че елипсата 
трябва да се дефинира по-тясно и да се разграничи например от образуването на 
телескопични думи, което авторът нарича контаминация. Според него при елипсата 
„запазената морфема е подложена на стесняване на смисъла“ (Sundén 1904: 46; преводът 
мой) и обозначава своя прототип, а телескопичните думи запазват смисъла и на 
пораждащата, и на производната морфема, поради което той ги нарича „композити 
двандва“ (dvandva-compounds). Нещо повече, тъй като телескопичните думи се формират 
вследствие на конкретно комуникативно намерение, Сунден смята, че образуването им не 
почива на истинска аналогия, за разлика от процеса на обратна деривация например. 
Според Сунден образуването на думи като slithy < slimy + lithe, frumious < furious + fuming 
и пр. не се дължи на абревиация.  

Извън категорията на телескопичните думи Сунден споменава хаплологичните 
образувания, за да разграничи и тях от проявленията на елипсата. Авторът подчертава, че 
„[...] тези морфеми, възприемани като цялост, не са съкращения на пълни морфеми, а са 
пряко изковани. Те са преднамерени неологизми, подчинени на мотивите за икономичност 
и функционалност, обуславящи елипсата, но вероятно най-вече на хаплологията“ (Sundén 
1904: 69; преводът мой). 

За разлика от Сунден, за когото контаминацията е процесът, въз основа на който се 
формират телескопичните думи (portmanteau-words), в „Chapters on English” (1918) Ото 
Йесперсен използва термините „контаминация“ и „блендинг“ като взаимозаменяеми, за да 
обозначи „две конструкции, между които се колебае говорещият“ (в Jespersen 2010: 104; 
преводът мой). Той разглежда контаминацията обаче предимно от синтактична гледна 
точка, например смесване на лична и безлична конструкция, погрешна комбинация от 
глагол и местоимение и пр.: thinkst thee < thinkst thou + thinks thee (у Шекспир); shall’s < let 
us + shall we и т.н. Що се касае за лексикалната контаминация, Йесперсен изтъква, че в 
разговорната реч тя може да се дължи на лапсус или преход от по-приповдигнат към по-
непринуден стил, например когато говорещият иска да произнесе местоимението ye, но 
преминавайки към по-фамилиарен изказ, произнася you (you < ye + thou). Йесперсен не 
предлага задълбочен анализ на лексикалната контаминация, а само изтъква, че тя 
съвместява два синонима, като производната единица се състои от началото на едната и 
края на другата изходна лексема, напр. gerrymander < (Elbridge) Gerry (губернатор на 
Масачузетс през 1812 г.) + salamander, rebuse < rebuke + abuse (у Шекспир) и пр. Това 
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негово наблюдение естествено е неточно, тъй като синонимията не е необходимо условие за 
образуване на телескопични единици (вж.напр. plench < pliers „клещи“ + wrench „гаечен 
ключ“), а морфемната структура на производната лексема може да бъде най-разнообразна.  

Първия по-задълбочен анализ на телескопията предлага Бергстрьом, който като 
Сунден основава изследването си на понятието „аналогия“ в опита да разбере 
психологическите, както той ги нарича, процеси, водещи до различни езикови проявления. 
Авторът разграничава пълна (total analogy) и частична аналогия (partial analogy), 
уточнявайки, че при пълната аналогия два синонимни израза едновременно възникват в 
ума, като единият поражда другия, а новият израз напълно замества своя прототип, напр. I 
says вм. I say, докато частичната аналогия се базира на компромис: „Често се случва 
сходството в значението да предизвика групиране, а двата представителя на групата, 
възникнали едновременно в ума на говорещия, да направят компромис, чийто резултат е 
контаминирана форма, блендинг.“ (Bergström 1906: стр. 1-2; преводът мой). Производната 
единица е „компромисна форма“, тъй като запазва някаква част и от двата изходни 
компонента. Авторът твърди, че изходните компоненти обикновено са с еднакъв или сходен 
смисъл, макар че признава, че това не винаги е така, напр. (лат.) grevis < gravis („тежък“) + 
levis („лек“). Важно е да се отбележи също, че според Бергстрьом и от гледна точка на 
психологическите процеси, и от гледна точка на формалната структура на контаминираната 
форма, двата изходни прототипа не оказват влияние в еднаква степен на производната 
единица, въпреки че не се уточнява защо това е така.  

В изследването си Бергстрьом се позовава на примери от английската литература 
между XIV и XX в., както и на примери от други езици, и се фокусира предимно върху 
синтактични контаминирани форми и то само такива, които са образувани от синоними и 
сродни изрази. Подобно на Сунден, Бергстрьом предпочита термина „блендинг“, когато 
говори за резултата, а термина „контаминация“, когато говори за самия процес. Той 
разграничава лексикален блендинг, синтактичен блендинг и блендинг „на звуци“. 

Бергстрьом използва класификацията на езиковите грешки, предложена от 
Меринджър и Майер. В края на XIX век Меринджър и Майер (1895 г.) публикуват обширен 
корпус от езикови грешки в немски език, придружен от теоретична обосновка. Те правят 
важното разграничение между грешки в семантиката и грешки във формата на изказването, 
признавайки също наличието на преобладаващи грешки от смесен тип, при които 
семантичната субституция се базира на някакво фонологично сходство. Авторите 
разграничават грешки, породени от размяна (exchange), напр. mell wade вм. well made, 
грешки, при които втората единица повлиява първата (anticipation), напр. taddle tennis вм. 
paddle tennis, такива, при които първата единица повлиява втората (perseveration), напр. 
been abay вм. been away, и грешки, възникнали при контаминация, напр. evoid < evade + 
avoid (в Levelt 1999: 224). На класификацията на Меринджър и Майер се основават всички 
съвременни класификации на езиковите грешки, с които се занимава психолингвистиката. 

Опростявайки тази класификация, Бергстрьом разграничава следните видове 
блендинг, в зависимост от комбинирането на изходните единици: 1) сливане на „паралелни“ 
думи или конструкции, напр. (нем.) Überstaunt < Überrascht („учуден“) + Erstaunt 
(„изумен“); 2) кръстосване на „паралелни“ думи или конструкции, напр. (нем.) Abschnatt < 
Abschnitt („параграф“) + Absatz („абзац“). Той прави правилния извод, че колкото по-проста 
е дадена форма, толкова по-трудно ще бъде да установим дали тя е телескопична или не. До 
аналогично заключение стига и Л. Паунд (Pound 1914), която подчертава наличието на 
редица думи в английски език, които отдавна са навлезли в речниковия състав и не се 
възприемат от говорещия като телескопични, напр. boost < boom + hoist. 

От семантична гледна точка, Бергстрьом се позовава на класификацията на 
неограматика Херман Паул, включваща: 1) блендинг на синоними, които не са 
етимологично свързани, напр. (нем.) Gemäldnis < Gemälde („рисуване“) + Bildnis 
(„портрет“); 2) блендинг на етимологично свързани синоними, напр. ahungry < ahungered + 
hungry; 3) блендинг на думи със сродно значение, които не са абсолютни синоними, напр. 
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preet < pretty + sweet, smog < smoke + fog и пр. Думи, често използвани заедно, според 
Бергстрьом представляват друг вид блендинг, напр. Gritain < Great + Britain, както и 
такива, изразяващи „модификация чрез очакване“ (modification through anticipation), напр. 
plurkey < plumpudding + turkey.  

Необходимо е да се спомене, че търсейки най-адекватния подход към изучаването 
на телескопията, Бергстрьом отбелязва, че тя може да бъде анализирана от поне две гледни 
точки. Тъй като според него тя се базира на асоциативното мислене, можем да я изучаваме 
като психологически процес. От друга страна авторът счита, че телескопията е в разрез с 
граматическите правила и следва да бъде анализирана също от формална, граматическа 
гледна точка. С тези си наблюдения той се доближава до съвременните формално-
структурни, когнитивни и психолингвистични подходи към изучаването на телескопията. 

Трудът на Л. Паунд също е основополагащ за изследването на телескопията, тъй 
като авторката се опитва да разграничи този словообразувателен процес от други, сходни с 
него, процеси, а именно: 1) „разширяването по аналогия“ (analogical extensions or 
enlargements), напр. judgmatical, където производната лексема е образувана по-скоро по 
аналогия с judge/judgmental, вместо от сливане на judgement и dogmatical или critical; 2) 
народната етимология (folk etymology), напр. jawbacious < jaw + audacious или picture-askew 
вм. picturesque, макар че според нея телескопията и формирането на нови думи чрез 
народна етимология имат допирни точки; 3) аглутинативни или елиптични образувания или 
съкращения (contractions), възникнали вследствие на постоянна съвместна употреба на 
изходните единици, напр. don < do on, в която група авторката включва образувания като 
Samingo < San + Domingo, които ние бихме определили като телескопични; 4) „неясни 
композити“ (obscured compounds), загубили връзка с етимологията си, напр. daisy < day’s 
eye (староангл; dæges-ēage), lord < loaf-ward (староангл.;. *hlāfweard) (Pound 1914).  

От друга страна, съкращаването и сливането на думи в търговски наименования от 
типа на Sebco < Star Expansion and Bolt Company, които днес бихме нарекли акроними, 
Паунд счита за телескопия в екстремална форма. Към телескопията тя също така 
причислява образувания като Miloma < Milwaukee + Omaha, които по наше мнение 
граничат с акронимите, тъй като и двата изходни компонента са запазили началната си част 
чрез апокопа. За разлика от Сунден, Паунд включва хаплологията в рамките на 
телескопията, разглеждайки я като разновидност на синкопата, напр. swellegant < swell + 
elegant.  

Въздържайки се от обобщения за структурата на телескопичните единици, на която 
всъщност не се спира в детайли, авторката отбелязва единствено, че те се състоят от 
различен брой срички (между една и пет), но все пак обръща внимание на съществуването 
на форми, при които едната изходна единица е запазена в цялост в производната, както и на 
такива, които са хибридни от диахронна гледна точка, напр. popocrat (от гръцка и латинска 
дума) или soupspicion (от френска и английска). Тя въвежда термина „неопределени 
телескопични лексеми“ (indefinite blends) за образувания като bash, които не смята за 
типични, тъй като могат да бъдат асоциирани с цяла група други лексеми (beat, bang, smash, 
mash, crush и пр.) и предлага те да бъдат анализирани извън категорията на типичната 
телескопия. Предложената от авторката класификация се базира на произхода на 
телескопичните лексеми и включва девет подгрупи, например телескопични лексеми в 
литературни произведения, собствени имена, терминология, търговски наименования и пр. 
(пак там).  

За да онагледим някои сходства и различия във възгледите на К. Сунден, О. 
Йесперсен, Г. Бергстрьом и Л. Паунд, предлагаме следната таблица: 
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 Контаминаци

я-та (процес) 
поражда 
блендинг 
(резултат) 

Блендингът се 
дължи на 
аналогия и 
синонимия 

Хаплологията е 
вид блендинг  

Блендингът е 
вид 
композиция 

К. Сунден √   √ 
О. Йесперсен  √   
Г.Бергстрьом √ √ √  
Л. Паунд   √  

 
Заключение 
В статията бе направен опит за обобщение на някои от първите лингвистични 

изследвания на телескопичното словообразуване от края на XIX и началото на XX век. 
Беше показано как първите изследователи на телескопията не са единодушни относно това 
– с какви морфологични, семантични и фонетични особености се характеризират 
телескопичните думи.    

Таблицата илюстрира факта, че от самото начало телескопията до голяма степен е 
затруднявала лингвистите по отношение на това – как да бъде дефинирана като 
словообразувателен процес: произвеждащите думи, от които се получават телескопични 
единици, могат да бъдат съкратени и/или слети по редица начини, а езиковедите не са 
убедени дали съответната производна дума следва да бъде приемана за телескопична, или 
не. Видно е също, че телескопията поражда терминологични проблеми, тъй като, ако 
погледнем дори само посочените тук автори, установяваме, че те я наричат по различен 
начин, напр. контаминация, блендинг, композити двандва и т. н., а с времето с този 
словообразувателен процес се свързват още много термини, някои от които вече са излезли 
от употреба. В труда на Л. Паунд пък прозира, че отношенията между телескопията и други 
процеси от системата на словообразуването, напр. композиция и абревиация, също са 
проблемен обект на изследване, което отчасти се дължи на това, че някои производни думи 
са резултат на повече от един словообразувателен процес. Въпреки различията във 
възгледите на първите лингвисти, заинтересували се от телескопията, техният принос за 
изучаването ѝ е безспорен. Тъй като доста теоретични проблеми в тази област още не са 
разрешени, ние се надяваме, че лингвистиката ще продължава да отрежда достойно място 
на телескопичното словообразуване в своите изследвания.  
 
Библиография 
 
Bergström G. A., On Blending of Synonymous or Cognate Expressions in English. A Contribution 
to the Study of Contamination, Håkan Ohlsson, Lund, 1906. 
Jespersen O., Selected Writings of Otto Jespersen, Routledge Revivals, 2010. 
Levelt W. J. M., Models of Word Production, Trends in Cognitive Sciences, vol. 3, № 6, Elsevier 
Science, June 1999, 223 – 232. 
Pound L., Blends and Their Relation to English Word Formation, Carl Winter„s 
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1914. 
Sundén K., Contributions to the Study of Elliptical Words in Modern English, Almqvist & 
Wiksells Boktryckeri, Upsala, 1904. 

 
 



50

Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. 
Обществени науки, изкуство и култура. Том V, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-
9368 (Online), 2019, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. 
Series А. Public sciences, art and culture. Vol. V, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-
9368 (Online), 2019

ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕКРИПТОРИ ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ: 
ТРАПЕЗА С БИРА И СИРЕНА 

Цвета Луизова-Хорева1, Благой Айвазов2

1Университет по хранителни технологии - Пловдив
2Медицински университет - Пловдив

FORMATION OF FOOD AND DRINK DESCRIPTORS: 
A BEER AND CHEESE PARTY

Tsveta Luizova-Horeva1, Blagoy Ayvazov2

1University of Food Technologies, Plovdiv
2Medical University, Plovdiv

 
 
 
 
 
 

ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕКРИПТОРИ ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ: 
ТРАПЕЗА С БИРА И СИРЕНА  

Цвета Луизова-Хорева1, Благой Айвазов2 

1Университет по хранителни технологии - Пловдив 
2Медицински университет - Пловдив 

 
FORMATION OF FOOD AND DRINK DESCRIPTORS:  

A BEER AND CHEESE PARTY 
Tsveta Luizova-Horeva1, Blagoy Ayvazov2 

1University of Food Technologies, Plovdiv 
2Medical University, Plovdiv 

 
 
Abstract: The terms used in the description of food and drink products are related to 

different areas of human knowledge and experience. Structural, functional and semantic 
classification of these descriptors will be offered. Special emphasis will be placed on the concepts 
involved in their formation. 

Key words: term formation, food descriptors, frame semantics, concept, metaphor, image 
schema 
 

I. Introduction 
Beer is often regarded in connection with the earth, its colours being a reflection of the 

different seasons which mark the progress from the dark soil to the golden harvest. Cheese is made 
all over the world, and while the taste of its main raw material, milk, is the same, cheese comes in 
an infinite variety of tastes, textures and flavours. Although it is traditionally regarded in 
combination with wine, it makes a perfect companion for beer.  

The terms used to describe beer and cheese can be grouped along various dimensions: overall 
appearance, colour, texture, nationality, taste, flavour (mainly as a combination of taste, smell and 
mouthfeel), smell, shape, composition, and technology for their production. A wide range of 
concepts from different domains of human experience are involved in their semantics. The 
meaning of terms is constructed on a semantic and conceptual level, the terminological component 
being contributed by the function of these units in specialised discourse. Terms in different areas 
of knowledge have been the focus of a number of recent studies (Dagnev 2018, Dagnev, Saykova 
2015, Choroleeva 2014, inter alia).   

Food descriptors can be classified with regard to their structure, function or semantics. In this 
paper, emphasis will be placed on their semantic analysis, which will be approached from the 
standpoint of Frame Semantics (e.g. Fillmore 1985, Barsalou 1992). A frame includes concepts of 
different ranking. A co-occurring set of attributes constitutes its core, an attribute being “a concept 
that describes an aspect of at least some category members” (Barsalou 1992, 30). The subordinate 
concepts of an attribute which inherit information from it but also contain additional information 
that makes the respective attribute more specific are referred to as its “values”. 
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II. Material 
For the purpose of the present study, a mini-corpus of beer and cheese terms was compiled. 

The sources included specialised dictionaries, encyclopaedias and learning materials in the area of 
food science and beverage technology. The analysis has been based on the methodological and 
theoretical framework built up of the main ideas of Frame Semantics. 

III. Structural classification 
Terminological concepts surface as either simplex words or longer units. The beer and cheese 

descriptors constitute constructions of varying nature and complexity.  
1. Adjectives 

 simplex adjectives: supple, dry 
 suffixed adjectives: crumbly, crystalline 
 affixoids plus adjectives: semi-soft; semi-hard 
 compound adjectives: golden-brown, brownish-yellow 

2. Participles 
 past participles: aged, blended 
 present participles: engaging 

3. Nouns 
 simplex nouns: whey, rice, lager, ale 
 nouns in the possessive form: goat’s, cow’s 

4. Multicomponent descriptors 
 noun phrases: monastery-style, white-mould; 
  adjective-noun phrases: dry-rind, ripe pineapple, raw onion; 
 participle-noun phrases: washed-rind, mouth-watering; smear-ripened; 
 multicomponent adjectives: pink-and-white, oily-yet-dry, close-textured. 

IV. Functional classification 
The basis of the functional classification of beer and cheese descriptors is the function that 

they perform with regard to the main concept they are related to:  
1. Classificatory: 

a) names: cheese: Camembert; beer: Bock 
b) colour-related: cheese: blue/white/green; beer: light/dark  
c) technology-related: cheese: aged, blended, smear-ripened; beer: 

lager/bitter/ale/stout; fresh 
d) texture-related: cheese: hard/semi-hard/semi-soft/soft 

2. Specifying: golden-brown; dry-rind 
3. Expressive: mouth-watering, supple; engaging 
4. Comparative: chalky, flaky, stringy, rubbery. 
V. Semantic classification 
Linguistic expressions are generally related to either of two types of conceptual categories: 

THINGS or RELATIONS (Langacker 2008: 67). Beer and cheese are both conceptualised as physical 
objects, hence these concepts belong to the THINGS category. The frames structuring them include 
the concepts of material, location, overall appearance, colour, shape, composition, and function. 
When objects are intended to be used as food, they are conceptualised as PRODUCTS and concepts 
such as SOURCE, PRODUCTION METHOD or TECHNOLOGY, TASTE, FLAVOUR, SMELL, TEXTURE and 
BODY will also feature in their frames. The semantic prototypes of nouns and verbs determine the 
salience of the relations in the respective frames and the selection of elements which surface in a 
linguistic expression. Some of the verb-related concepts can be described through semantic roles, 
such as Agent, Patient, Instrument, Experiencer, etc. (Langacker 2008: 356). 

1. Intra-frame relations 
Several groups of adjectival descriptors, which provide access to relational, non-processual 

concepts result from the relation between the OBJECT concept and one of its attributes.  
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a) Product – Overall Appearance: supple, white, shiny, attractive, luscious, rustic-
looking; 

b) Product – Colour: when the descriptors which originate on the basis of this relation 
are straightforward (brown, red, white, yellow, blue, green, orange, pink and white cheese), they 
usually serve a classificatory purpose. More often, however, they are arranged along a scale and 
have a specifying function: cheese: blue-grey, golden orange, bright orange, orange-brown, golden 
yellow; brownish-yellow; pale white, pale yellow; beer: golden, dark; white, pale, black, deep 
brown, golden-bronze; 

c) Product – Texture: this attribute is more salient in the frame of the CHEESE concept 
(compact, dense, dry, soft, smooth, flexible, brittle, fine, rich) than in the BEER concept (smooth, 
firm). A scale is implied with some of these terms:  soft, semi-soft, hard, semi-hard.  Others are 
parts of an opposition pair: firm vs granular, fresh firm vs fresh soft, elastic vs brittle. Individual 
multicomponent terms also result from this type of intraframe interaction, externalising both the 
attribute ((Texture)) and its values (((close))), (((fine))), (((firm))): close-textured, fine-textured, 
firm-textured. Regardless of the past participle in the construction, no ACTION concept is activated. 

d) Product – Taste: cheese: salty, sour, sweet; bittersweet, lactic, refreshing, savoury, 
tangy, subtle, powerful, piquant; tender, fresh, delicate, sophisticated; beer: dry, sweetish, sweet-
and-sour. Similarly to the construction rustic-looking above, the present participle in bitter-tasting 
and strong-tasting externalises the relation between an attribute of the main concept and its value/s 
rather than highlight the ACTION concept. 

e) Product – Flavour: aromatic, mild, pungent, mellow, rich, complex;  
f) Product – Smell: strong, pleasant; 
g) Product – Body: this attribute is mainly in the frame of the BEER concept: light, rich, 

firm-bodied, full-bodied; 
h) Product – Strength: all descriptors in this subgroup refer to the BEER concept and 

imply an arrangement along a scale of intensity: powerful, strong, extra-potent, mild, extra-strong. 
i) Product – Location: the (Location) attribute may refer broadly to the location of the 

product’s origin, or to the specific location of its manufacture. In the first case, the descriptor will 
be a nationality adjective: American cheese, and in the second case, a modifier noun: countryside 
cheese, abbey beer. 

2. Inter-frame relations 
The descriptors in this group result from the interaction of the frames of two different objects, 

or of an object and an action. 
a) Object – Object frame interaction  
 Product – Source: a particularly salient relation in the terms used in food science is that 

between the product and its source. The SOURCE concept is generally expressed through the 
modifier in N+N compound nouns: whey cheese, goat’s cheese, cherry beer. 

Some descriptors externalise the relation between the primary OBJECT concept (i.e. beer or 
cheese) and a secondary object concept which acts as a reference point for description or 
comparison, the comparative function being predominant in all subgroups: 

 Product – Overall Appearance: cheese: velvety; beer: cloudy;  
 Product – Taste: cheese: acidic; creamy, milky, lemony, grassy, leathery, earthy, 

peppery, savoury, farm-yardy, country, smoky, meaty, herbaceous, citrus, ripe pineapple, onion, 
raw onion, almond, almondy, woody, smokey bacon; beer: spicy, hoppy, bitter-chocolate, malty; 

 Product – Texture: although there are several descriptive adjectives in this subgroup 
(crumbly, crystalline), most of them again highlight the relation between the two objects from a 
comparative point of view: stringy, chalky, flaky, fluffy, rubbery, mousse-like, silky, velvety;  

 Product – Flavour: lemony fresh, nutty, floral, fruity, caramel-like, yeasty, goaty, 
vegetal; 
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 Product – Colour: cheese: stark white, butter-yellow, creamy yellow, ivory-yellow 
(yellow is a salient cheese colour), glossy pale straw; beer: copper-coloured; reddish amber, 
pitch-black; 

 Product – Shape: only with the CHEESE concept: barrel-shaped; 
 Product – Smell: mushroomy, roast lamb, wet wool, herby, mouldy, forest, countryside; 
 Product – Composition: buttery, creamy, grainy, gritty, oily, oily-yet-dry, low-acid. 
b) Object – Action frame interaction 
The descriptors in this group result from the interaction of the frame structuring the main 

concept (BEER and CHEESE, respectively) and an Action frame. They activate the general ACTION 
concept providing indirect access to some of the participant roles in its frame, i.e. Agent, 
Instrument, and Object. Since the two frames are of different kinds, their interrelation leads to the 
formation of a conceptual core. They vary in structure from single-component to bi- and multi-
component terms.  

 Simple interaction: 
o the Agent role: the descriptors in this group place the beer and cheese concepts in the 

Agent role of the Action: cheese: runny, spreadable, lingering, engaging, springy, sticky; beer: 
warming, parching.  

o the Object role: The head noun highlights the Object role in the Action frame: chewy, 
crunchy, honeyed, blended, smoked, pressed, re-formed, caramelised, sliceable, stretchy. The 
Agent of the Action remains in the background.  

 Complex interaction:  
Some bi- and multi-component terms activate a whole scenario by simultaneously 

externalising more than one role in the Action frame:  
o (Agent) – Action – Object: tongue-tingling (cheese), mouth-watering (cheese);  
o (Agent) – Action – Location: melt-in-the-mouth (cheese); 
o (Agent) – Action – Manner: slow-burning (cheese), well-matured (cheese); 
o (Agent) – Action – Location: top-fermenting (beer), bottom-fermenting (beer); 
o  (Object) – Action – Location: bottle-conditioned (beer),  
o Instrument –  (Action)Result – (Object) relation: smear-ripened (cheese), mould-ripened 

(cheese);  
o Object – (Action)Result – (Object) relation: flavour-added (cheese), washed-rind 

(cheese). 
3. Metaphor 
Metaphor-based terms are of special interest due to the fact that the metaphorical 

interpretation of individual components depends on the interpretation of the whole construction. 
Metaphor can be regarded as the mapping of one concept (the source) onto another (the target) via 
linguistic units and structures (Pencheva 2001: 229). The highlighting of a particular attribute, or 
attributes, in the frame of the target concept results in the emergence of a metaphor-based term. In 
cheese and beer terms, metaphor may act either on the descriptor itself, or on the head noun 
concept. 

a) Metaphor acting on the modifier  
 the Shape attribute: brick cheese 
 the Colour attribute: ivory cheese; straw cheese, pale straw cheese 
 Personification: blue vein cheese, young cheese, rich/wickedly rich cheese, bold 

cheese.  
b) Metaphor acting on the head noun 
Both BEER and CHEESE concepts may be structured metaphorically. The similarity in 

consistency and technology has led to the emergence of the terms head cheese/blood head cheese 
(a kind of terrine or meat jelly), and birch beer, ginger ale (carbonated non-alcoholic drinks). 
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4. Image schemas 
Image schemas are schematic structures that constantly operate in our perceptions, our 

movements in space and the handling of objects (Johnson, 1987). In line with the LCCM 
postulates, abstract image-schematic concepts give rise to more specific lexical concepts, and the 
latter are externalised through lexical forms (Evans and Green, 2006: 180).  

The concepts CONTAINER and CONTENT are associated with the CONTAINMENT schema (Evans 
and Green 2006: 190), which underlies the semantics of composition-related descriptors: buttery, 
creamy, grainy, gritty, oily, open, white mould, dry rind cheese. Though image schemas are related 
to all kinds of perceptual experience, a large number of them result from data obtained through 
sight and touch, or a combination of the two. On this basis, Y. Popova considers verbal 
synaesthesia as the linguistic reflection of some cross-modal transfers of properties typical of 
perceptual synaesthesia (Popova, 2005). The terms sharp taste, strong taste, sharply acidic, warm 
flavour, mellow flavour are based on synaesthetic metaphors. 

VI. Conclusion 
The descriptors used in the area of food science, as illustrated by the beer and cheese terms, 

emerge as a result of different types of frame interaction. Most frequently, they foreground the 
relation between an attribute of the main concept and its value/s. They can also be the product of a 
relation between the frames of two or more concepts of the same or different types. Image 
schemas and conceptual metaphors are often involved in the structuring of their semantics.  
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Abstract. The designing of new paradigms for comparative literary studies in the recent 
years the emphasis has been concentrated on the contextualisation and reconstruction practices. 
The cultural transfer research methodology also highlights the two research practices. How can 
these methods be applied to solve the national literary problems, is shown in a study on the case of 
a plagiarism related accusation against Geo Milev. In the early 20’s of the 20th century prof. 
Konstantin Galabov publicly accused the young avant-gard author of plagiating from Felix 
Dörman’s verses. The reconstruction of this detail of the Bulgarian literary life allows, through 
careful contextualization, the achievement of historical objectivity in the process of solving the 
case. 
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Историята на българската литература все още страда от големи дефицити. Това 
състояние е следствие най-вече от силната идеологизация в хуманитарната научна сфера 
през годините на социализма. Но също така и от липсата на коректни пълни издания поне 
на авторите от канона. Дори и в малкото налични „събрани съчинения“ се наблюдават 
липси не само на текстове от съответните автори, а и на коректно изградени контекстуални 
полета в критическите бележки. Така например в петтомното издание на Гео-Милевото 
творчество не само липсват негови текстове, включително и преводни, но дори отделни 
статии са „цензурирани“ (Vlashki 2017, 299). Изключително подборно е публикуван и 
неговият архив. В единственото издание на „Литературен архив 2. Гео Милев“ от 1964 няма 
поне опис, който да посочва липсите в публикацията. И ако един съвременен изследовател 
започне проучване върху Гео Милев въз основа на издаденото за и от него до днес, ще 
стъпи на несигурна основа. През този инструментариум той не би могъл да разбере 
обвинението на проф. Константин Гълъбов, че Гео Милев е плагиатствал в своята ранна 
поезия от австрийски автори (Galabov 1920, 501 – 502). Още повече, че техните имена 
(Феликс Дьорман и Карл Фрайхер фон Лефетцоу) са напълно непознати за днешното 
българско литературно съзнание. Непознат е и контекстът на обвинението. Но наличието му 
не може да бъде вечно „скривано“ или оправдавано с идеологически причини. От 
проучването на този проблем следват някои необходими отговори, които могат да 
спомогнат за по-правдивото вписване но Гео Милев в процесите на българския модернизъм. 
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В този конкретен случай (а подобни нему има много – например свързани с Т. Траянов, с К. 
Христов, с Петко Росен и др.) помощ може да бъде потърсена в съвременните методи и 
практики на сравнителното литературознание. 

През последните десетилетия осезаемо нарасна интересът към контекстуализирането 
им в литературната наука. Ясно доказателство за подобен процес на българска почва е 
например бр. 14 за 2017 на електронното списание „Пирон“, озаглавен „Контекст и 
контекстуализации“. Началата са в периода от 60-те до 80-те години на ХХ век, когато 
немското литературознание постави силен акцент върху социално- и културноисторически 
подходи, които изследват литературата и нейната история в тесни връзки с обществото. В 
анализите си авторите от тази вълна включиха производствено-естетически въпроси 
(произход на автора като среда на оформянето, литературното предприятие с неговите 
действени роли – например издател, преводач, критик и т. н., като двигател на автономна 
културна подсистема) и рецептивноестетически (фактори на посредничеството, стратегии 
на четенето и др.). Тази парадигмална промяна отвори немското литературознание към 
интердисциплинарните подходи и при срещата му с методологията за исторически 
трансфер, развита от Мишел Еспан и Михаел Вернер от парижкия Centre National de la 
Recherche Scientifique, се очертаха нови предизвикателства. В статията си „Ролята на 
посредника в културния трансфер“ Еспан отправи критика към компаратистиката, че тя 
предпоставя наличие на „разграничени едно от друго културни пространства“ (Espagne, 
1997: 309). В следващите години и сравнителното литературознание в Германия взе под 
внимание посоката на цялостно литературоведско развитие към разбирането за флуидни 
култури и хибридност на литературния процес (Хоми Баба). В най-новите обобщения и 
представи за литературна компаратистика се отделя голямо внимание на 
контекстуализирането. В главата „Сравнително литературознание и контекстуалност. 
Пролегомена към една теория на литературните контексти“ от широко популярния в 
немските научни среди „Увод в компаратистиката“ на Корбинеу-Хофман, авторката 
отбелязва, че „всяко едно сравнение е контекстуализиращо“ (Corbineau-Hoffmann, 2013: 38), 
а „контекстът засяга: 1. Процесът на четене и възприемане; 2. Не по-малко самия жанр; 3. 
Преди всичко обаче вписването на текстове в по-големи, създадени от многобройни други 
текстове или други знакови системи взаимовръзки“ (пак там, 38 – 46). Заключението на 
книгата е озаглавено „Сравнително литературознание, или култура на контекстите“ и 
акцентира върху следното становище: 

„Във водовъртежа на множеството отделни аспекти и въпроси на дисциплината една 
мисъл се оказа фиксираща: за сравнителното литературознание текстът не е застинало в 
своите граници единично проявление, а е вплетен в мрежа от отношения, които 
кристализират тъкмо чрез сравнението. Необходима е известна отвореност, за да бъдат 
допуснати тези връзки – преди всичко тогава, когато според разбирането на дисциплината 
те са „чужди“. На много пъти повтаряния упрек, че сравняването води като тенденция до 
изчезването на текста, трябва да се противопостави аргументът, че чуждото прави още по-
силно своето. Тъкмо чрез своите други контексти текстът показва безспорната си 
своеобразност“ (пак там: 260). 

От тези научни постановки следва, че решаването на описания в началото казус може 
да бъде разрешен относително правдиво чрез наблюдения върху посредническата роля на 
Гео Милев между немската и българската култура. При това чрез контекстуализиране на 
инцидента върху полето на българската литература.  

Съзнателният творчески път на Гео Милев започва с решението му да следва 
филология и да стане голяма фигура в българската литература. На 17.10.1912 записва 
философия и филология в университета в Лайпциг, тъй като тук са следвали членовете на 
кръга „Мисъл“ – д-р Кръстев, Пенчо Славейков, Петко Тодоров, а и един от много 
популярните литератори в онези години – Александър Балабанов. За годините на учение в 
Лайпциг свидетелстват доста запазени архивни материали. Те дават информация за 
метаморфозите на младия бъдещ обновител на българската култура. На 19.3.1913 той 
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записва в една от тетрадките си под наслов „модернизмът (и аз): Чета днес една сбирка от 
критики най-вече върху модерните поети […] но самите им произведения са нетърпими […] 
аз съм чужд на модернизма и неговите „философии“, – защото диря поезия.“ (NIA F. 26, K. 
1, AE 24, L. 21 i 23A). Подобни настроения не му пречат обаче да разсъждава върху 
немската поезия: „Кой до днес от немските поети е направил толкова и това, което е 
направил Демел? […] само един Хуго фон Хофманстал, като оставим Ницше настрана, 
разбира се като философ, остава да се бори с Демел, но ослабва и пада: тежат му нему 
задните мисли […] ще изгрее Демел с великото си сияние и като негов следовник: Хуго фон 
Хофманстал […] Das ist meine felsenfeste Überzeugung. [Това е моето гранитно убеждение] 
Leipzig 21 fevruari 1914“ (NIA F. 26, K. 1, AE 24, L. 35). За опознаването на поезията на 
Хофманстал от Милев свидетелстват и разпилени из архивите му преводи, които не са 
публикувани приживе. Само един – този на „Reiselied“ (NIA F. 26, K. 1, AE 26, L. 127), е 
публикуван в сп. „Звено“ кн. 5-6, 1914, с. 268, но в архивния запис има поправки, които не 
са отразени в „Звено“, т.е. преводачът се е връщал към него вероятно за последваща 
публикация, до каквато обаче не се е стигнало. Този факт е важен за наблюдението, че като 
преводач Гео Милев действа предимно ситуативно и когато се стигне до публикуване, 
оформя краен вариант. В същото време „чуждият на модернизма“ лайпцигски студент, 
който с едри жестове започва да напътства модерната българска рецепция – какви лирици 
от Германия да бъдат четени и съответно превеждани, преписва в тетрадката си стихове на 
Феликс Дьорман, без да го споменава в „Художествени писма от Германия“. Ето един такъв 
запис: “Aus „Neurotika“ v. F. Dörmann. Zur zweiten Auflage! … 1893“ – следват преписи на 
различни стихотворения не в последователността от сбирката, но с изричното отбелязване 
на страниците, на които се намират (NIA F. 26, K. 1, AE 36, L. 26-28).  

Видимо е, че в тези рани години на учение (1912-1914) самочувствието на поета е 
укрепнало благодарение на контактите с немскоезична лирика, критика и култура. И 
представите му за модерна европейска поезия са формирани предимно чрез немски 
източници. Един от тях е прословутата „Модерна немска лирика“ на Бенцман. В къщата 
музей „Гео Милев“ в Стара Загора, в съхранените части от библиотеката на Милев, се 
намира един екземпляр от третото й издание през 1913 г. В него има много подчертавания и 
бележки от ръката на притежателя. Едно е от особена важност за настоящото изложение. 
Това е големият въпросителен знак отстрани на текста за Хофманстал в увода: „…in einem 
Kreise junger W i e n e r  D i c h t e r , zu denen auch der Dramatiker Arthur Schnitzler und der 
Novellist Peter Altenberg gehören“ (Benzmann, 1913: 64). Вниманието на учещия се в тези 
години модернист се насочва и към другите членове на духовния кръг„Млада Виена“. Че 
това указание не е останало без последствие, потвърждават част от запазените книги в 
библиотеката му, между които и един екземпляр ня Felix Dörmann. Der platonische Wüstling. 
1920 (InvNr. 514). Ако обобщим тези наблюдения около посредническата роля на Гео 
Милев, ще стане ясно, че интересът му към Хофманстал води към кръга „Млада Виена“, 
към който първоначално принадлежи и Дьорман. Като преводач на Бодлер и като активен 
участник в манифестното за кръга издание „Модерна поезия“ (срв. Schneider, 1991: 13 – 71), 
той си е извоювал име на водещ „модерен“, а с езика на епохата – „декадентски“, 
австрийски поет. Тоест, овладявайки „модерността“, лайпцигският студент интензивно се е 
занимавал с най-шумния, най-плакатен и най-епигонски немски декадент. Съвсем не става 
въпрос за заимстване от една антология, както подхвърля К. Гълъбов, а за траен интерес 
към един поет. С годините обаче Гео Милев е схванал естеството на Дьормановата поезия. 
Доказателство за това е негов превод на много популярното стихотворение на Дьорман 
„Интериор“, който обаче не е публикуван в строго литературните модерни издания в 
България, а в списание „Съвременна илюстрация“ (1921, бр. 2 и 3, с. 10), предназначено за 
масовата публика. Но в ранните години на учение българският поет е правил опити не да 
превежда стихове от Дьорман, а да ги „преработва“. Тъкмо такъв е случаят с „Признание“. 
Веднага след обвинението на К. Гълъбов, което става достояние на публиката през януари 
1919, Гео Милев реагира, като публикува през март „Признание“ с мото от Дьорман 
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(първите два стиха от стихотворението „Какво обичам“ от стихосбирката „Sensationen“ 
[думата означава едновременно сензации и сетивни дразнения] от 1892) и пояснение, че 
„[Т]това стихотворение е печатано в началото на войната в сп. Хризантеми обаче непълно и 
недовършено, понеже е било дадено там от мои познати, които са го намерили в черновка 
върху масата ми“ (Milev, 1919: 223). Дори това обяснение да не отговаря напълно на 
истината, публикацията във „Везни“ позволява публично сравнение на Гео-Милевите 
варианти и оригинала. И тогава вече става ясно, че младият поет не е „преписвал“, а е 
влязъл в диалог с „водещия“ декадент. Той е вплитал в своето стихотворение стихове 
цитати (образи в конкретни думи), които е доразвивал по друг начин в строфите и е 
рамкирал, за да се измени внушението на Дьорман, т.е. да го коментира поетически. 
Вплетените стихове са винаги първите два във втора, трета, четвърта и пета строфа; рамката 
се състои от първа и осма строфа, което е видно и от пунктуацията, и задава ситуацията на 
поетическото говорене. И ако при австрийския декадент това стихотворение е плакатен 
израз на влечението към болното и умиращото, за българския модернист то се е превърнало 
в поетически самоанализ, наречен „Признание“, в който лирическият говорител 
предчувства, че „туй, що обича“, е всъщност „болна надежда“ в душата му, която се 
поражда в „час на вечерни измами“, когато душата бива „приласкавана“ от „тихи умори“. 
Тоест стихотворението на Гео Милев не е пряк израз на декадентска поза, а осмисляне на 
декадентската образност като един вид ярка, контрастна видимост в иначе тихата, 
печалната песенност на „модерната уморена душа“: „пурпур в кантика печална“. 

Както поставянето на казуса в ренонструирания общ исторически контекст, 
осъществено чрез наблюдения на трансферни практики (запознаването на Гео Милев с 
модерната поезия в немски културен контекст, ориентиращи трансфера фигури, като тези 
на Демел и Хофманстал, начини на превеждане и публикуване), така и 
контекстуализираното спрямо схващането за „модерност“ сравнение между творбите на 
Дьорман и Гео Милев ясно показва, че в случая не става въпрос за случайно влияние, което 
води до плагиатска практика. От тази изходна точка вече могат да се изследват по-нататък 
литературните практики, които са причинили обвинението на К. Гълъбов, защото то няма 
основание в самия творчески акт на Гео Милев. 
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Abstract: This paper offers reflections on the matter of authenticity versus imitation 
based on one of Elizabeth Barrett‟s early works, The Death-Bed of Teresa del Riego. While 
focusing on a single poem, I endeavour to suggest ways of interpreting the writer‟s interest in the 
past as part of her translation of time as a cultural and ontological variable. I also dwell on the 
palpability of authorial intention in Barrett‟s treatment of the grief of a real widowed woman 
whom she did not know in person. Teresa‟s suffering becomes a hologram of the literary act as a 
non-finalizable performance of lived and living experience in need of interpretation, i.e. 
representation in the process of building sense as a non-solipsistic entity.  

Key words: Elizabeth Barrett, memory, originality, reproduction, empathy, identity, the 
past 
 

Critical and cultural (re-)examination of the (literary) past is a notable feature of Elizabeth 
Barrett‟s poetics. In her entire work otherness – cultural, textual, and sexual – rises as a definitive 
field of self-recognition. This feature is easier detected in Barrett‟s formative period, which 
includes the poetic collection Prometheus Bound, and Miscellaneous Poems (1833), where we find 
a translation of Aeschylus‟ Prometheus Bound (first – 1833, second, revised – 1850) – a 
distinctive exploration of the range, depth and creative efficacy of temporal distance. Perceiving 
understanding to stand for “constant movement” and extension of one‟s own knowledge as well as 
the boundaries of literature, the poetess pored over the past voraciously, self-unsympathetically, 
self-critically, embracing “foreign” stories on various subjects. As she arrived at the notion of the 
tactility of time through textual representation, she found herself dwelling within knowledge as 
received inheritance, to begin with. To this effect contributed Elizabeth‟s own father – canonical 
archetypal power of masculinity, education and social norm. Thus, Greekness (in translation, 
imitation and critical investigation) became a portion of herself in being thanks to otherness. 
Nonetheless, the poetess appears to have remained immune to tautology in interpreting “the great 
past”. Sense developed in the eventness of historical effect: it occurred in the uniqueness of her 
closeness to the book as lived and living experience.1 Yet, as she affirms in her own Preface to her 
Prometheus, “it is the nature of the human mind to communicate its own character to whatever 
substance it conveys, whether it convey metaphysical impressions from itself to another mind, or 
literary compositions from one to another language” (Barrett Browning, 2010, 4: 179, emphasis 
added). This communication she also calls wearing “various-coloured spectacles (…) since 

                                                             
1 Consider: “Most of my events, and nearly all my intense pleasures, have passed in my thoughts … poetry has been a 
distinct object with me – an object to read, think and live for. … The Greeks were my demi-Gods, and haunted me out of 
Pope‟s Homer until I dreamed more of Agamemnon than Moses the black pony.” (Elizabeth Barrett to Mr. R. H. Horne, 5 
Oct, 1843, Barrett Browning, 1897: 3, emphasis added) 
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Aesop‟s time and before it” – one‟s own colour is one‟s own “individuality” (ibid. emphasis 
added). Elizabeth Barrett‟s hermeneutical inclinations are visible as she endeavours to gauge sense 
as movement between primary substance and product, authentic matter and representation, original 
composition and translation as transfer and increase of sense across time. By interpreting, she 
absolutized yet undermined the tension found in the literary work as an ex-centric resolution of 
time as at once external fact and internal choice. An insight into the poem The Death-Bed of 
Teresa del Riego, of the said collection, may help us reveal the inter-dependency between poetry 
and actual life from a hermeneutic perspective: original survives as content interpreted in time, 
post-facto, through the response of the poet as survivor who transforms “marks … back into 
meaning” (Gadamer, 2004: 389).  
 Ostensibly beaten into obedience, Elizabeth Barrett wished to detach herself from 
spineless imitation of traditionary role models: “…I do not ask, I would not obtain, that our age 
should be servilely imitative of any former age.” (Preface to Prometheus…, Barrett Browning 
2010, 4: 180). Although aged eight, in an address to her at that time sick sister Henrietta, she 
describes herself as “a chatting parrot” (An Epistle to Henrietta, 1814, l. 16), she would neither 
blindly reproduce stories of eminent men and women, nor replicate literally conventional forms of 
poetic address. Her own 26 notes accompanying her translation of Prometheus Bound serve as 
sufficient evidence of her scholarly interest in the matter of interpretation as both contribution to, 
and improvement of, primary excellence (e.g. note (a), Barrett Browning, 2010, 4: 215). The 
poetess was sympathetic to stories of human will, independence of mind, and faithful yet liberating 
love – a tendency not at odds with the climate of growing feminine self-assertion in 19th-century 
England.2 Those stories yielded a rich palette of poetic narratives of suffering where, as Marianne 
Van Remoortel perhaps too judgementally concludes, the thinking self dwells in “voluntary 
imprisonment”, oscillating between mastery and slavery, self-aggrandizement and self-denial (Van 
Remoortel, 2011: 91, 104). Barrett domesticates an other‟s tragedy and makes it her own. Self-
enclosure does not preclude intentionality in terms of establishing contact with the external world. 
The poetess‟ humanitarian inclinations would urge her to “thieve” singular stories with a strong 
communitarian element as she grew convinced in the impossibility of a poet‟s self-comprehension 
in isolation. The poem The Death-Bed of Teresa Del Riego is a pars pro toto fulfillment of the real 
person, whom the poetess knew through a token. Teresa had sent a lock of her own hair to 
Elizabeth Barret in gratitude for her poetic commemoration of her husband, Spanish revolutionary 
Rafael del Riego y Nunez (executed in 1823), whom Teresa outlived by one year. Barrett activated 
the inherent potential of a historical occasion by dynamizing a given cultural potential (Cf. Iser, 
1972: 283-285, 290): she wrote the story of a widow mourning her husband by way of restricting 
yet releasing content through especial topical and narrative accents (gaps, in Iser‟s idiom). She 
reconfigured martyrdom by immortalizing the woman – an emblem of the plasticity of identity in 
devotion.  

The poem implies the metaphoricity of comprehension as at once original composition 
and interpretation – both depend on temporal distance (see also Iser 1972: 286). To Elizabeth 
Barrett literature was living event: she narrated the story as she saw it. The description of the 
widow is achieved as if the poetess was witness. The abrupt, elliptical beginning is suggestive in 
its accomplice confidentiality cautiously intimating contact between researching subject and object 
of research: “The room was darken‟d; but a wan lamp shed / Its light upon a half-uncurtain‟d bed / 
Whereon the widow‟d sate. Blackly as death / Her veiling half hung down round her, and no 
breath / Came from her lips to motion it. …” (ll. 1-5). Inspired by John Hayes‟ portrait of Teresa, 
displayed in the Royal Academy‟s 1824 exhibition (Donaldson, 2010, 4: 152), Barrett heroizes the 

                                                             
2 Female education in the Classics being tentative, women were tamed to enjoy literature originally produced in, or 
translated into, English. For women, accessible education could differ from desirable/desired education, or the one a 
woman would be capable of (Cf. Williams, 1997: 164). A woman‟s decision to master a Classical language, for instance, 
signified a will to broaden her intellectual and spiritual horizon, but also to expand the limits of her gender and class 
definition (Cf Wallace, 2015: 243-244).    
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woman, rather than the man – an occasion of cognitive importation of sense across politics and 
culture. The widow is entrapped in her grief for her husband, now dead; the poem hints that sense 
gets born in denial of solitary existence which may be seen to corrupt sense as dialogue (consult 
also Gadamer, 2004: 109, 113-14, 129). Both Elizabeth Barrett and her husband, Robert 
Browning, got involved in Teresa‟s story by private memorialization: the poetess – in her 
composition, and her husband – in his commentary concerning the origin of this poem which he 
penned on the envelope where a lock of Teresa‟s hair was kept – once possession of his wife 
(Donaldson, 2010, 4: 252, prefatory note 1). In such historical mediation between past and present 
the degree of authenticity may not be easily confirmed. Similar is the case with other poetic 
dedications based on acquaintances actual and/or imagined. Thus, Riga’s Last Song, also of the 
said collection and one depicting the valour of a Greek in his native state‟s war of independence, 
establishes connections between the contributions of Elizabeth Barrett and Lord Byron in their 
passion for the cause of liberty. On a Picture of Riego’s Widow (from the Essay on Mind 1826 
collection)3, Felicia Hemans, L. E. L.’s Last Question, To Mary Russell Mitford, On a Portrait of 
Wordsworth by B. R. Haydon, the two sonnets on George Sand (published in 1856), the three 
sonnets on Hugh Stuart Boyd, Catarina to Camoens, and certainly Sonnets from the Portuguese – 
they all defend derivativeness as a prerequisite for poetic expression, original and copy remaining 
within the instability that humanitarian interpretation implies (Cf. Gadamer, 2004: 159, 290-291). 
Insofar as it presents, the text gains “the truly ontological character of an event” –– the other‟s 
story is embedded in the poet‟s own intentionality in the poetic narrative as a non-solipsistic, 
consequential rendering of time (Gadamer, 2004: 421, 439-440).  

In translation, the epigraph to the poem The Death-Bed of Teresa del Riego is a reading of 
Giovanni Battista Guarini‟s Il Pastor Fido, or The Faithful Shepherd, 1590: “If everything else 
were mute, at the end my death will speak, and death will tell you my suffering” (Mermin qtd. in 
Donaldson 2010, 4: 253-254). Death, being an event externally confirmed and never self-verified, 
could be taken as a more eloquent demonstration of identity appreciated than the perfunctory 
impressions gained of a person when he/she still lives. The poetess declares her affiliation with the 
past as textual reality. In the Prometheus Bound collection (1833) this exhibits, also, Elizabeth 
Barrett‟s mastery of foreign languages and cultural contexts (the Bible, and literature originally 
non-English). All her epigraphs here come from works composed by men: prefaced thus, her own 
poems may only superficially appear humbled down by the patriarchal canon. Not simply 
imitative, or derivative, they condense yet develop self-acknowledgement through an external, 
cultural referee – a case of ex-centric expansion of the poet‟s own living milieu. Further examples 
may be seen in: The Tempest, A Sea-Side Meditation, Minstrelsy, The Image of God, and Hymn. A 
key to the story inside, an epigraph may not be shy of a writer‟s desire to demonstrate literary 
expertise, but such as would prohibit the autocratic notion of ultimate self-sustenance within “a 
hermeneutics of indeterminacy” and insufficiency whereby a text‟s theme and meaning remain 
unfinalizable (Gray, 2010: 41). Being meta-narratives, epigraphs may disclose a dose of fear on 
the part of the woman writer. On the other hand, they declare a poet‟s taste, philosophical 
orientation, and genre preferences. Highly expressive and self-expository, rather than self-
restrictive, Barrett‟s performance never loses count of context and its subsequent modulations. 
Recognition of the temporal contingency of the existence of the literary work seems to have been a 
chief component in the poetess‟ efforts to express content as historically effected event. With a 
temporal abyss between an event and the time of the act of its interpretation, the above 
phenomenon becomes the more prominent.  

                                                             
3 The poem depicts Teresa as a symbol of national pride (“Daughter of Spain!” l. 1). Her face conveys her patriot husband‟s 
woe (l. 7). Despite Riego‟s ignoble death (“And he who lived the Patriot‟s life, / Was dragged to die the traitor‟s death!” ll. 
23-24), it is suggested that his widow might kindle a sense of national identity in “Britons” whose own, “British soul” is 
activated through the knowledge of an other‟s suffering. Thus, the own, in the relation between wife and husband, one 
nation and another, or poet and life, emerges as a post facto consideration of exteriority which itself gets verified.      
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Elizabeth Barrett‟s preoccupation with suffering and death is well known yet this 
particular poem seems to have somehow escaped critics‟ vigilant eyes. The question is not only to 
what extent the poetess has been able to convey truthfully the “original” character of Teresa Del 
Riego and her grief, but to what extent she has managed to account for an “original” event she had 
no personal knowledge of – death. In Being and Time Martin Heidegger declares:  

“Dasein is essentially Being with Others. In that case, the fact that death has been thus 
„Objectively‟ given must make possible an ontological delimitation of Dasein‟s totality. 
… when we speak of “Being-with,” we always have in view Being with one another in 
the same world. The deceased has abandoned our „world‟ and left it behind. But in 
terms of that world … those who remain can still be with him. Death does indeed reveal 
itself as a loss, but a loss such as is experienced by those who remain. In suffering this 
loss, however, we have no access to the loss-of-Being as such which the dying man 
„suffers‟” (Heidegger, 1962: 281-282).  

Heidegger accentuates the terminal validity of death, making it an integral part of human 
knowledge which includes the non-elective awareness of another person‟s death – the only death 
knowable and the farthest reach of the human mind and imagination. Both Heidegger and Barrett 
deny independence of knowing: any one man may never really function as an ultimate source of 
cognition as the notion of the end remains, always, a possibility and a shared activity. There could 
be no singularity, originality or totality in cognizing – the poetess indulges in the past as she 
acknowledges the primacy of the external over the internal. Writing of grief and death, she 
declares her burdensome status of survivor as a platform for the literary act. Like other poems 
exemplary of Barrett‟s discursive appreciation of time as shared being and demonstrative of the 
ontological validity of presentation (The Picture Gallery at Penshurst, The Autumn, and To a Boy, 
and the poetic dedications to father Barrett and to other members of her own family) this one 
claims at once dependence on the past and an intention to revise the premise of cultural heroism: 

 
The room was darken‟d; but a wan lamp shed 
Its light upon a half-uncurtain‟d bed, 
Whereon the widow‟d sate. Blackly as death 
Her veiling half hung round her, and no breath 
Came from the lips to motion it. Between  
Its parted clouds, the calm fair face was seen 
In a snow paleness and snow silentness, 
With eyes unquenchable, whereon did press 
A little, their white lids, so taught to lie, 
By weights of frequent tears wept secretly. 
Her hands were clasp‟d and raised – the lamp 
did fling 
A glory on her brow‟s meek suffering.  
Beautiful form of woman! Seeming made 
Alone to shine in mirrors, there to braid 
The hair and zone the waist – to garland 
flowers – 
To walk the sunshine through the orange 
bowers –  
To strike her land‟s guitar – and often see 
In other eyes how lovely hers must be –  
Grew she acquaint with anguish? Did she 
sever 
For ever from the one she loved for ever, 
To dwell among the strangers? Ay! And she, 
Who shone most brightly in that festive glee, 

Sate down in this despair most patiently. 
Some hearts are Niobes! In grief‟s down-
sweeping, 
They turn to very stone from over-weeping, 
And after, feel no more. Hers did remain 
In life, which is the power of feeling pain, 
Till pain consumed the life so call’d below. 
She heard that he was dead! – she ask’d 
not how –  
For he was dead! She wail’d not o’er his 
urn, 
For he was dead – and in her hands, should 
burn 
His vestal flame of honour radiantly. 
Sighing would dim its light – she did not 
sigh. 
 
She only died. They laid her in the ground, 
Whereon th‟ unloving tread, and accents 
sound 
Which are not of her Spain. She left behind, 
For those among the strangers who were 
kind 
Unto the poor heart-broken, her dark 
hair. 
It once was gauded out with jewels rare; 
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It swept her dying pillow – it doth lie 
Beside me, (thank the giver) droopingly, 
And very long and bright! Its tale doth go 
Half to the dumb grave, half to life-time 
woe, 

Making the heart of man, if manly, ring 
Like Dodonǽan brass, with echoing.  
(emphasis added) 

 
Teresa‟s grief is not really copied hereby: it emerges textually, in presentation, responsibly and 
self-critically. The poetess stresses the contingency of sense as historical movement of which 
poetic picturing also partakes. “… the world that appears in the play of presentation does not stand 
like a copy next to the real world, but is that world in the heightened truth of its being” (Gadamer, 
2004: 132). Literary story and actual fact are ontologically inseparable (Gadamer, 2004: 134), for 
in the aesthetic game scholar and object of research are mutually inclusive (Cf. Gadamer, 2004: 
138). Teresa and Elizabeth Barrett included each other.   

The story is so vividly narrated and the description is so efficient that it would be fairly 
easy to claim that the poetess has appropriated this tragic story in a wish to declare fidelity, self-
sacrifice and love as her own outstanding features of self-presentation. Returns back in time of this 
sort typify the “fractured, doubting Victorian self” – evidence, also, of the impossibility of 
adhering to a linear model of history much promoted in the 19th century (Williams, 1997: 148-149. 
Memory – a conductor of continuity within mutually defining relationships between humans – 
makes a priority of the past (Cf. Williams, 1997: 156-157) and endorses the retrospective nature of 
aesthetic appreciation. To achieve verity, the poetess seems to transpose herself into what she 
investigates – as narrator, conversationalist, and commemorator. Narrativity implies an informed 
rendering of time as a knowable item. The narrated story is part of reality itself and the two 
references to Old Greek culture this poem contains broaden the dimensions of the reader‟s 
perception of reality (see esp. notes 2 & 3, pp. 254). Originality of content includes the artist‟s 
glance which imparts life to otherwise voiceless traces. The oscillation between verity of primary 
story and reality of presentation in a literary work could be phrased in hermeneutic terms: 
“transposing ourselves … always involves rising to a higher universality that overcomes not only 
our own particularity but also that of the other” (Gadamer, 2004: 304). Narrating and picturing, 
Barrett defends her desire to understand life in its many forms and reveals the ontological premise 
of the literary act. Presentation is both preservation and alteration, and it is by being pictured only 
that a truth can be. Verity presupposes non-coincidence and difference: it could be grasped 
through conversation as temporal journeying.  

The remoteness of the named events embedded in the texture of The Death-Bed of Teresa 
del Riego may be less conspicuous and striking if we were to see it as part of the poetess‟ fidelity 
for the theme of liberty, nuanced by a cross-cultural awareness of anti-absolutism, equality, and 
fraternity. The dedicatee of the poem is not the actual man, but his wife, Teresa, who died in 
London in 1824. It is Teresa‟s silent, dignified, humble, self-contained suffering that outlines the 
spectral presence of her husband as she becomes a paragon of identity – incomplete, doomed 
without the other, an identity confirmable upon death only. As survivor, the poetess comes into 
both these deaths. Teresa is meaning in relation to her husband, but so is her husband. The 
seemingly unobtrusive “she did not sigh. // She only died” (ll. 33-34) complicates the scholar‟s 
effort to peruse the image of Teresa del Riego, as a gap comes to be. Teresa‟s death may suggest 
apathetic abandonment to the irreversibility of fate which has befallen her: the death of the dearest 
person. Or, it may suggest a staunch refusal to yield to a world the woman does not expect to be 
granted understanding from (ll. 29-34). By yielding, she would die defeated and her husband‟s 
deed would be forgotten. As we question things hermeneutically, we may admit to alterity as part 
of the sameness of sense, always intended for another to discover and continue. Consider: the 
poetess dedicating a poem to a foreign woman; husband Robert Browning finding that very 
woman‟s lock of hair amidst his wife‟s private possessions; the epigraph ushering in an extra 
poetic layer of emotional power regarding the matter of the unfinalizability of one‟s identity upon 
expiration (Il Pastor Fido is concerned with mutual affection and fidelity). All this suggests the 
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historical contingency of the production of sense as an entity in which each current point of 
accounting for a past has a share. Gadamer‟s idea about portraiture and reproduction, as part of the 
living, eventful existence of sense formed in the act of interpretation, applies to our wish to 
appreciate the content of Elizabeth Barrett‟s work as cultural necessity yet unique intentionality: 
“the subject matter appears truly significant only when it is properly portrayed for us.  … [it] 
presents different aspects at different times or from different standpoints. … Our historical 
consciousness is always filled with a variety of voices in which the echo of the past is heard” 
(Gadamer, 2004: 285; 271). 

Remembering Teresa del Riego is a cultural act: by exemplifying and explaining, it 
enhances the production of sense as legacy. Teresa leaves her hair behind, as she dies, and a lock 
of it – to the poetess: “… her dark hair/ … / … doth lie / Beside me, (thank the giver) droopingly, / 
And very long and bright! Its tale doth go / Half to the dumb grave, half to life-time woe, / Making 
the heart of man, if manly, ring / Like Dodonǽan brass, with echoing” (ll. 38-45, emphasis added). 
Two things to note. First, the varied tint of the colour of Teresa‟s hair – naturally dark, one might 
assume, but bright for the interpreter – signals change as emergence of meaning across time and 
space as cultural variables.4 Second, Teresa, metonymically, as does heir hair also, half goes to the 
grave, half to life – waiting to be prolonged, i.e. interpreted and understood, with an echo heard 
behind.5 An ostensibly hackneyed expression of femininity, the hair acquires the meaning of 
temporal longevity, of upgradability of sense as content shared between two.6 The aberrant colour 

                                                             
4 Variation, inconsistence and inconstancy in the description of an element of a character‟s physical appearance in a literary 
work may arouse anxiety, depending on whether a reader‟s criterion for a writer‟s mastery involves the expectation of 
greater or lesser accuracy and objectivity in presentation. A digression toward discussing literary 
thoroughness/licentiousness a famous post-modern English novelist makes might take us to 19th-century French literature. 
In chapter 6 of Flaubert’s Parrott, Julian Barnes reveals one of the signs of critical helplessness (critics are seen as “failed 
creators” “by nature carping, jealous and vain,” Barnes, 2012: 74) to be the inability to appreciate authorial nuances in the  
mien of a person. Flaubert‟s take on his female protagonist‟s eyes may (not) suggest the author‟s “carelessness”, defined, 
also, by the verdict of a professional critic and a lay reader. The latter “can forget”, whereas the former gets trapped as “ the 
books they teach and write about can never fade from their brains: they become family” (Barnes, 2012: 75). It would 
appear that interpretative acuteness is contingent not only upon professional coached scholarship, but upon man‟s natural 
skill to forget.  
5 A further explanation in the editor‟s note 3 on p. 254 of the volume of Barrett‟s work quoted hereby sheds light on the 
relationship between this poem, the Bible and Greek mythology, as contained in the phrase “Dodonǽan brass … echoing”. 
Divination of sense is related to the notion and skill of hearing and being heard, to sonic waves, to the effect of an echo as 
continuity and modification, rather than as cessation. 
6 Hair has been a matter of cultural debate, with some outstanding studies emphasizing its historical significance. Two 
emblematic examples stretch the range of interpretation between scholarly understanding of 19th-century femininity and 
post-modernist critique of the absurdities of memorializing. In one such instance – Julian Barnes‟ Flaubert’s Parrot – the 
narrator rues the naivety of enthusiastic readers (“the believers, the seekers, the pursuers”) who are said to have readily 
bought “enough of [R. L. Stevenson‟s hair] to stuff a sofa”, his “business-minded Scottish nanny” having announced to 
have been in possession of a lock of the writer‟s hair (Barnes, 2012: 12). Profiteering on the past cannot be assumed to have 
been part of a business plan of either of the Brownings. Yet Victorian mentality sought empirical evidence in estimating the 
value of the past. Elizabeth Barrett fetishized memories and their material expressions which yielded splendid elegiac and 
contemplative verses. A lucid and in-depth informative guide, Galia Ofek‟s Representations of Hair in Victorian Literature 
and Culture (2009) defines the place of hair as part of the formation and demonstration of gender in “a complex system of 
signification and differentiation in Victorian society” (Ofek, 2009: 147). Hair is part of a complex aesthetics whereby 
“beauty and death were enmeshed” within Victorian obsessions with orderliness and sexuality (ibid. 150, 152). The length 
and colour of a woman‟s hair could suggest her social status. The cropping of a woman‟s hair could be a sign of control 
(over a fallen woman), a manifestation of a widow‟s comportment, or generally, a trace of the imposition of extreme 
restrictions over a female individual. Cutting one‟s own hair could symbolize self-assertion, self-possession, self-reflection, 
or self-destruction (ibid. Cf. 152, 158, 177). So, the passing on of a lock of hair – woman to woman to man (as was the case 
with Teresa del Riego‟s lock which eventually ended up in the possession of Robert Browning) – functions as a joined 
sample of original, essentialist (i.e. anatomically inherited) and interpretatory, socio-politically constructed femininity. At 
once corporeal and incorporeal, it could be touched and read as an in-text citation and an out-of-text evidence of woman‟s 
presence (the widow and the poetess). Donated, hair is a metonym of internal and external femininity: both bear 
contaminated signs of liberation and (self-)restraint, of legibility and covertness (ibid. Cf. 179, 181, 190). Ownership and 
interpretation, in a vaster scope, are inherent prerogatives of a survivor‟s relationship with the past as materiality and 
metaphysics. Hair in this poem calls for Gabriel García Márquez‟s magic realism. In Del amor y otros demonio, the story 
of Sierva Maria de Todos Los Angeles relates of a 12-year old girl whose incredible hair continued growing after her death 
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of the hair of one and the same person manifests understanding: “it is enough to say that we 
understand in a different way, if we understand at all” (Gadamer, 2004: 296). I could not be more 
genuine in declaring my agreement with Gadamer‟s perception of reproduction as contribution to, 
rather than damage of, the active existence of an original, as I would like to stress the temporal 
relativity of understanding as dependence facing two ways – the object of research and the 
researching subject between which no clear divide could be drawn in the humanities: “The being 
of the work of art is not a being-in-itself that is different from its reproduction or the contingency 
of its appearance” (Gadamer, 2004: 470). The lock of hair and the poem, within the temporal 
metonymic leap between originator and trace left behind, share a similar fate – neither could be 
ultimately authentic or finally complete. Shorn of the effect of posterity they invoke (the faithful 
wife mourning her husband, the poetess admiring this faithfulness, the poet-husband remembering 
his poetess-wife), they could be said to be in danger of losing their methodological dignity. 
Insufficiency lurks behind each “original” piece of art and each act of interpretation.  

The Death-Bed of Teresa del Riego revisits the notion of the life-sustaining power of 
interpretation. Consider the discreet stillness, subdued sorrow and suppressed suffering in Teresa‟s 
posture in the initial lines of the first stanza: “the room was darken’d”, “a wan lamp”, “a half-
uncurtain’d bed”, “the widow’d sate. Blackly as death / Her veiling half hung round her, and no 
breath / Came from the lips to motion it. Between Its parted clouds, the calm fair face was seen / 
In a snow paleness and snow silentness, / … / wept secretly. / Her hands were clasp’d and raised” 
(ll. 1-12, emphasis added). The impenetrability, restriction, and scarcity of motion implied 
emphasize the woman‟s stoicism, faith, and devotion to her husband. In Barrett‟s poem Teresa 
gets enlivened and heroized, yet the words italicized indicate the poetess‟ hesitancy over declaring 
absolute or original knowledge as sound and sight appear compromised. The woman acquires 
lifelikeness in what could be defined, across temporal distance, as a non-singular entity of mutual 
appreciation: wife – for her husband, the poetess – for Teresa. Identity is outwardly bound because 
it is made possible through external evaluation: until then it remains but a project, a “form:” 
“Beautiful form of woman! … In other eyes how lovely hers must be” (ll. 13-18, emphasis added). 
The grief Teresa is stricken with is a catalyst for her individuation. This poetic work implies that 
the ethic and aesthetic core of a narrative is the story of another person, not the self taken in 
isolation. The pain eventually consumes the mourner, yet it helps achieve a more feasible 
perception of reality: “[Her heart] did remain/ In life, which is the power of feeling pain” (ll. 26-
27). Empathy, visible in the immediacy of the narrative and the vividness of description, is 
foundation for the emergence of the authorial I which feels for, but does not rescue, Teresa from 
death. In hermeneutics terms: “commiseration and apprehension are modes of ekstasis, being 
outside of oneself, which testify the power of what is being played out before us” (Gadamer, 2004: 
126-7). Empathy implies an assumption upon oneself of the other‟s pain. However, the literary act 
could never fully compensate for that which remains deficient per se in actual life.  

Elizabeth Barrett‟s poetic dedications constitute a part of her input in the theme of 
originality, of authenticity of content – a theme much in tune with a Victorian dread of the 
fleetingness of time. In her work grasping the past is a strategy for maintaining continuity of sense. 
Woman and daughter (and, later, wife and mother), the poetess had a (literary) memory which (re-
)awakened and (re-)created otherness as measurement of creativity. The parallel with the 
metaphoric containment/release of the lock of hair seems obvious: the envelope it was found in 
kept at least three stories – of Teresa, of Elizabeth Barrett‟s poem on the occasion, and of her 
husband‟s precious memory of her. Writing as recording experience – actual and imaginary, with a 
permeable boundary between the two – thrives on both gain and loss. Yet it would appear that loss 

                                                                                                                                                                       
so that its length of 22 m and 11 cm, 200 years upon her expiration, challenges the narrator as an ultimate metaphor for 
historical incompletion (Cf. Márquez, 2012: 10-13). Conventionally symptomatic of femininity, hair is an option for 
debating the lastingness and type of attraction the past may hold for an interpreter. A modestly sized lock of hair may 
convey the possibility of measuring a wife‟s fidelity for her husband, a poet‟s cultural memory and a husband‟s sense of 
duty for his poetess wife.           
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is an especial stimulus for poetic composition as it induces a feeling of emptiness that could get 
addressed and compensated for by verbal fulfillment.7  

Where poetic imagination recognizes its dependence on previousness, i.e. on time, 
originality in the production of sense appears hard work. The historical responsiveness of 
Elizabeth Barrett‟s early poetry reveals her enviable awareness of the past which she wished to 
convey analytically, contributively and self-critically. Her prefaces, annotations and epigraphs 
indicate her perception of the continuity of sense beyond the boundaries of form and genre which 
she challenged yet obeyed. Her preferred themes – family, children, memory, suffering, woman‟s 
lot, education, creativity, orphanhood, death – deny single-mindedness and categorical judgement. 
Interrogating and self-interrogating, she conversed with life. Barrett‟s portraits, devotional poems, 
descriptive lyric pieces, confessional verses, and translations in her 1833 poetic volume urge the 
reader to consider the need to understand time as constant movement whereby absolute 
authentication of human experience and ultimate totality of knowledge and of sense remain but a 
chimera. Hence the poet‟s inability and unwillingness to draw a clear divide between thing and 
subsequent re-iteration of this very thing, fact and interpretation, role-model and imitator.8 The 
length and colour of Teresa‟s hair – “dark” upon mourning (and befitting the ambience of lament 
and mystery the poem is set in from the start) but “bright” in the poetess‟ perception – present an 
opportune occasion for perusing the contingencies of “objective” reality as a much pursued aim of 
19th-century English empirical thinking. Barrett‟s subversive models of presentation, analysis and 
narration (with constant revisionist returns back in time – in translation and in authentic 
composition) constitute her coming to terms with the impossibility of existing conscientiously 
divorced from historical mediation. Analyzed and analyzer, object and subject, original and copy 
could not be accurately distinguished or isolated. Echoes are to be heard and divined from all over 
her poetry, and echoes from “the heart of man”, echoes “like Dodonǽan brass”, reach us in the 
finale of the poem The Death-Bed of Teresa Del Riego.    
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advertisements which were found in magazines and newspapers, in addition to selected examples 
taken from the oral media, such as radio and television. 

Key words: advertising, pharmaceutical products, style, discourse, commercial speech 
 
Рекламирането на лекарствени средства има за цел да представи по атрактивен начин 

продукти, приемът на които не предизвиква особено приятни асоциации: хапчетата, 
сиропите, спрейовете и други подобни медикаменти обикновено се свързват с горчив или 
тръпчив вкус. Рекламистите обаче по един много изкусен вербален начин успяват да 
подсладят горчивия хап подобно на фармацевтите, които още в древността са съумявали да 
прикрият горчивината на хапчетата, като са ги покривали с твърда озахарена обвивка и така 
са им придавали по-приемлив вкус.  

Рекламните послания съдържат определени ключови лексеми, описващи за какво се 
използва продуктът. Рекламата не само информира, тя преследва определена реакция у 
публиката. Речевият акт в рекламните послания е породен от икономическия интерес, или 
казано по друг начин, цели да повлияе на действията на адресата. Ферас Мартинес (Ferraz 
Martínez, 2011: 28) подчертава, че основната цел на рекламата е да въздейства върху 
вниманието на реципиента и върху неговото поведение, като апелативната функция в текста 
е доминираща. 

Поради все по-честото рекламиране на лекарствени средства и появата на нови 
продукти, слушателят, зрителят или читателят обикновено остават с впечатлението, че 
рекламните послания си приличат, звучат познато или еднообразно, например всяко 
болкоуспокояващо лекарство действа бързо, незабавно и ефективно. Каквото и да съдържат 
и изразяват рекламните съобщения, те винаги насочват към едно и също нещо: колко 
прекрасен е продуктът, който се рекламира. Всяка реклама е задължително хвалебствена 
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(Ferraz Martínez, 2011: 11) и в нея винаги се акцентира на положителната страна на 
медикамента. Не ни е известна нито една реклама, в която да се съобщава за странични 
ефекти при приема на конкретен препарат. 

Освен социален феномен, рекламата представлява интерес и от езикова гледна точка 
с оглед на това – каква е спецификата на вербалните и невербалните компоненти и 
взаимодействието между тях в рекламния текст. С цел да представим един по-задълбочен 
анализ, нашият корпус включва различни рекламни текстове, адресирани не само към 
широката публика, но и към специалистите – лекари и фармацевти. Използвали сме 
рекламни проспекти, разпространявани в клиники, аптеки и дрогерии, както и рекламни 
текстове, публикувани в списания, вестници, радио- и телевизионни канали в България през 
периода 2014 – 2018 година. 

Езикът и образът са двата основни компонента в рекламата. Рекламният текст е 
обмислен и внимателно изработен, тъй като при рекламирането на лекарствени средства 
посланието се подчинява на определени юридически и морални правила. Според законовата 
рамка в България рекламата на лекарствени средства трябва да насочва гражданите само 
към правилната употреба на медикаментите, като представя обективно терапевтичните им 
показания, без да преувеличава възможностите за лечение, профилактика или диагностика 
на лекарствения продукт. 

В печатните медии 
заглавието е най-важната част 
на рекламата, защото не всеки 
ще отдели време да прочете 
рекламния текст до края, но ще 
се впечатли или не от 
заглавието. Тъй като нерядко в 
рекламите за лекарствени 
средства липсва основен текст, 
заглавието в тези случаи 
информира потребителите, а 
образът привлича тяхното 
внимание.  

 

Такъв е примерът, в който върху изображението за Hyalur X четем: Време е за здрави 
стави! 

Текстът в рекламното послание на лекарствени средства е насочен най-вече към това 
– за какво се използва продуктът, какво той може да прави: No-Spa. Действа бързо при 
болки в корема; Lamisil убива гъбичките само за седмица.; Nurofen за деца. Успокоява 
болката и понижава температурата; Detralex облекчава и защитава. 

Потребителите търсят и се впечатляват от нови продукти или подобрения на стари, 
вече добре известни, следователно думите, които внушават идеята за нещо ново, уникално 
и без аналог често намират място в рекламния текст на продуктите: Bestiflex стави. Нова 
генерация колаген; Първият назален гел спрей – Hylogel; Fitonasal – нова формула за честа 
употреба. 

Същевременно обаче се залага и на познатите и изпитани рецепти или медикаменти: 
Прополки – природно действие, което познаваме; Expectorans № 5 – една проверена 
рецепта срещу суха и влажна кашлица; Всеки знае: Urinal помага. 

Успешната реклама поражда ефект на емоционално съпреживяване, размишление и 
доверие. С малко думи и в ограничено време се цели да се предаде голямо количество 
информация, която да се настани трайно в съзнанието на консуматора (Fernández Toledo y 
Mena Martínez, 2007: 187). От психологическа гледна точка емоционалният подход се 
базира на въздействащата сила на емоциите, т.е. той e насочен към ирационалната страна на 
човешкия характер. Предвид факта, че рекламата се опитва да въздейства чрез чувствата 
повече, отколкото чрез разума, доста често в рекламите адресатът на посланието е не само 
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един човек, а цялото семейство: Herbitussin Цитроспрей. Натурален имуноспрей за цялото 
семейство; N-Ti-Tuss за здраво гърло с приятен вкус за цялото семейство; Редоксон. 
Витамин C с цинк. Защита на имунната система на цялото семейство. В тези послания 
предоминира идеята за благополучие и добро здраве на всички членове от семейството, 
аргумент, който е един от най-убедителните в рекламните послания за всякакви продукти, а 
не само за фармацевтичните.  

Едно от най-важните изисквания към 
рекламата е тя да е привлекателна, а това зависи 
в голяма степен от нейната оригиналност 
(Kaftandzhiev, 1994: 32), поради тази причина 
образът и цветовете играят ключова роля в 
популяризирането на дадено лекарство. В 
печатната реклама на продукта Teva Behist, 
лекарство, което намалява честотата и 
интензивността на световъртежите, осмислянето 
на посланието се базира на образа, който се 
появява в рекламния проспект, придружен от 
текста „И все пак… спря да се върти“, който се 
явява модификация на приписвания на Галилео 
Галилей израз „И все пак тя се върти!“. Чрез 
допълнителни кратки разяснения с по-дребен 
шрифт е   

обяснено за какво служи медикаментът и какъв е ефектът от неговия прием. Това е един от 
примерите за умело изработена реклама, която със сигурност привлича вниманието и остава 
задълго в съзнанието на потенциалните потребители. 

В рекламите, макар и по-рядко, се появяват и неологизми, например в рекламата на 
Bronchostop се забелязва създаване на нова глаголна форма („бронхостопирам“), която е 
използвана в императивна форма: Bronchostop. Бронхостопирай кашлицата. Неологизмите 
оказват голяма въздействаща сила върху потребителите, защото звучат интересно и се 
запаметяват бързо.   

Когато източникът на посланието е привлекателна популярна личност – певец, 
актьор или спортист, апелът му получава по-голямо внимание и отзвук, защото тези хора 
внушават искреност, обективност и доверие. В рекламата на медикамент против безсъние 
Novanight основното действащо лице е актьорът Юлиан Вергов, а в тази на Collagen 
Complex Max участва бившата гимнастичка Илиана Раева, която, описвайки изкусно 
спирали с лентата, заявява категорично: Collagen Complex Max. Истинският шампион за 
твоите стави! 

Нееднократно в рекламните послания чуваме или виждаме появата на определението 
„№ 1“ и „специалистите препоръчват“ като гаранция за качество на продукта. Никога обаче 
не се предоставя допълнителна информация, която да докаже, че това твърдение е 
достоверно. Такъв е случаят със следните реклами: BioCell Collagen №1 колаген; Linex: 
пробиотиците № 1 в Централна и Източна Европа; 85% от уролозите в България 
препоръчват Prostenal Perfect; Urinal: № 1 в България. „Специалистите препоръчват“ и „№ 
1“ са категорични доводи, но едва ли са особено честни, най-малкото защото няма как да 
бъдат доказани тези гръмки изявления.  

Страната, производител на фармацевтичния продукт, също се явява като механизъм 
за доказано качество на медикамента: Ibutop. Топ качество на топ цена от Германия!; 
Magnalabs. Здраве и щастие от САЩ; Derma Spray Intensif. Произведен в Англия; Bestiflex 
стави. Продукт с 10% канабидол. Произведено в Австрия; Supravit – модерна швейцарска 
технология; Aqua Med – 100% натурален, без привикване. От Германия.  

В рекламния текст чрез използване на римувани фрази се цели благозвучност и лесно 
запаметяване на посланието: Stoperan – стопирай разстройството. Живей за 
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удоволствието!; За живот без паника и страх използвай Rescue капките на д-р Бах!; С 
Ibutop крем болката не е проблем!; Моят татко вече е наред. Благодаря ти, Flavamed.  

Рационалната аргументация, съчетана с интересно поднасяне, въздейства върху 
психиката на потребителя, ето защо в рекламите често се натъкваме на една гениална и 
впечатляваща употреба на фразеологизми: Болки в ставите – тогава е добре да имаш под 
ръка Dexofen; Angal – Не позволявай на болката да те хване за гърлото!; Gripex Hot Activ 
за деца. Разбива грипа на пух и прах! 

Актуален е и друг, сравнително продуктивен начин на рекламиране, а именно 
двойното актуализиране на фразеологизмите, който се базира на едновременното 
възприемане на прекия и преносния смисъл на фразеологичните единици. Такъв е примерът 
с Influnasal – изпързаляй хремата!, в който изразът да изпързаляам някого следва да се 
възприеме в своя пряк и метафоричен смисъл.  

Не може да не се съгласим с мнението на Милка Бакърджиева (Bakardzhieva, 2011: 
90), че рекламата в днешно време „е най-яркият представител на комуникационните 
технологии, в които са налице манипулативни действия“, но не можем да сме напълно 
съгласни с нея, когато твърди, че рекламното послание „нарушава свещеното човешко 
право на самостоятелен избор, елиминира разума и диктува определено поведение“. Все 
пак, дори и да борави перфектно с манипулативните техники, нито една реклама не ни 
заставя да купим един или друг продукт с опрян в слепоочието пистолет. Освен това, най-
вече при рекламите на лекарствени средства много от потребителите биха споделили 
съвсем искрено, че до появата на определена реклама те дори не са знаели, че съществува 
продукт, който би могъл да разреши техния проблем, а и да не забравяме, че нерядко се 
рекламират различни продукти за третиране на едни и същи симптоми (настинка, грип и 
др.), като в тези случаи адресатът разполага с право на избор и може да купи един сред 
всички продукти или в крайна сметка да не купи нито един от тях. Ако обаче, както твърди 
Корбачо Валенсия (Corbacho Valencia, 2010), рекламата е огледало на обществото, това 
означава, че нашето общество е обезпокоително болно, след като попаднахме, на случаен 
принцип, на рекламните блокове на БТВ на 21.10.2018 г. В 17.10 часа от излъчените 10 
реклами 5 бяха за лекарствени продукти, а в 18.15 часа от 10 реклами 6 бяха за лекарствени 
продукти, тоест 50% или над 50% от рекламите визираха лекарствени средства. И тук идва 
логичният въпрос: чрез бомбардирането с реклами на толкова много лечебни препарати не 
се ли постига обратен на търсения от фармацевтичните фирми ефект?  

В заключение бихме могли да обобщим, че анализът на разгледаните примери, които 
са само една малка част от рекламираните фармацевтични продукти в България, добавят 
още аргументи в подкрепа на твърдението, че посредством умело подбраните думи 
рекламистите успяват да подсладят и без друго вече прекалено подсладените в наши дни 
горчиви хапове и да направят фармацевтичните продукти да изглеждат още по-
привлекателни за широката публика. 
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Да владеем само един език, е явление познато като монолингвизъм, а билингвизмът 
е възможността да употребяваме повече от един лингвистичен код. В света днес броят на 
билингвите е далеч по-голям от този на монолингвите. Понятието билингвизъм често се 
препокрива с т. нар. мултилингвизъм или плурилингвизъм, отнасящ се до индивиди, които 

                                                
1 Каталански – в българската научна литература този термин е по-често употребяван с «о», 
а имено: каталонски. Терминът каталански е заимнстван от Българо-испански и испанско-
български речник, издаден в Мадрид през 2009 от Светла Григорова и Иван Кънчев. 
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говорят повече от два езика (Myers-Scotton, 2006). Продукт на плурилингвизма са езиците 
пиджин (те нямат свой етнос и служат за общуване между различни речеви общности) и 
креолските езици (езици пиджин, сдобили се с естествени носители) (Lopez, 2002). 
Овладяването на няколко езика става все по-важно в съвременния глобализиращ се свят, в 
който дистанцията между страните намалява с всеки изминал ден (Fredriksson, 2009). С цел 
да опознаем движещите сили в лингвистичното развитие на дадена речева общност, е 
необходимо да вземем предвид социалния фактор при тълкуването на езика (Виденов, 
1998). За да се изведе той на преден план, следва да се възпозлваме от възможностите на 
анонимното запитване, което позволява да се събере информация относно употребяваните 
езици и степента, в която са усвоени. Този вид проучвания не са особено релевантни по 
отношение на детекцията на промяната на кода, но могат да бъдат особено полезни като 
основа за бъдещи изследвания (Nortier, 2008).  
 Целта на настоящото проучване е да се събере актуална информация за 
социолингвистичната ситуация на територията на Република България с акцент върху 
владеенето на испански и каталански езици. 
 Задачите, които си поставяме с проучването, са: 1) да се установи до каква степен 
испанският и каталанският са познати на съвременното българско общество; 2) да се 
определи кои са актуалните употребявани езици и 3) да се даде по-ясна картина на степента 
на разпространение на билингвизма сред българското население.  

Материал и метод. През септември и октомври 2018 година беше проведено 
анонимно анкетно социолингвистическо проучване сред населението на Република 
България като част от експетиментален проект на дисертационен труд върху билингвизма, 
свързан с владеенето на испански и каталански език. В проучването участваха 
представители на почти всички възрастови и социални групи – ученици, студенти, 
работещи, домакини и пенсионери. Анонимната анкетната карта беше създадена 
посредством платформата на Гугъл – Google Forms, на български език и беше 
разпространена по електронен път в интернет мрежата. Въпросите, свързани с личната 
характеристика на участниците, позволяват само един възможен отговор. На запитванията 
за употребата на езиците броят на опциите за отговор не беше лимитиран. При отнасящите 
се до владеенето на езиците въпроси се изисква посочване на конкретно ниво (0, 1, 2, 3) за 
всяка една от трите възможности (четене – устна реч – разбиране). Анкетата позволява 
някои въпроси да бъдат пропускани, т.е. да не се отговоря на всеки от тях, което наложи 
броят участниците при част от запитванията да бъде по-нисък от общия брой анкетирани – 
76 души. За представяне на резултатите е използван графичен анализ. 

Резултати: 
На въпроса „Място на 

раждане“ са отговорили 72 души, от 
които 98.6% (71 души) посочват 
дръжава, различна от Испания и от 
Автономна област Каталуня, един 
от които указва Русия. Родени в 
Барселона – 1.4% (1 човек). 
Изключвайки чуждестранните 
заметки, конкретното си 
месторождение са посочили 70 
души: 10 от тях указват България (без да конкретизират населено място), 32-ма заявяват, че 
са родени в гр. Пловдив, 4-ма в гр. София, по 2-ма души от всеки от следните градове: 
Стара Загора, Троян, Смолян, Асеновград и Хасково, както и по 1 от: Бургас, Варна, 
Любимец, Пещера, Разлог, Сливен, Харманли, Карлово, Мадан, Кърджали, Габрово, както и 
1 от неуточнен селски район. (Фиг. 1)  
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От 76 анкетирани 71 са дали отговор на въпроса за местожителството, а 69 от тях са 
конкретизирали населено място в България. (Фиг. 2)  

„С какво 
се занимавате“ - е 
запитване, на 
което 45,9% (34 
души) отговарят, 
че работят, 40,5% 
(30), че учат, а 
13,5% (10), че се 
грижат за дома. 
При посочилите 
конкретна 
професия се срещат разнообразни занимания: преподаватели, банкови работници, 
промоутъри, спедитори, аниматори, оператори в контактни центрове, офис асистенти, IT 
специалисти, застрахователи, юристи, библиотекари, музейни уредници, медицински 
работници, служители в неправителствени организации и други. 

По отношение на образованието отговорилите са 74, от които 32,4% (24 души) 
посочват, че са се дипломирали 
със степен „бакалавър“. Същият 
процент от анкетираните са със 
средно образование, 29,7% (22 
души) са магистри, а 5,4% (4 душ) 
имат образователно-
квалификационна степен „доктор 
на науките“. (Фиг. 3)  
 Възрастовата граница на 
всички 76 анкетирани варира, 
както следва: 44,7% (34) са между 
18- и 25-годишна възраст, 14,5% 
(11) –  между 26 и 35 години, 
13,2% (10) – между 36 и 45 
години, 10,5% (8) са под 18-
годишна възраст, 7,9% (6) са 
между 46 и 55 години, 6,6% (5) – 
между 56 и 65 години и 2,6% (2) – 
над 65-годишна възраст. (Фиг. 4)  
 На въпроса кои езици разбират, 
са отговорили 75 от анкетираните. От 
тях 48% (36 души) посочват, че 
разбират испански език, и 2,7% (двама 
души) – каталански. 93,3% (70 души) 
избират опция „друг/и“ (езици, 
различни от испански и каталански). 68 
души от анкетираните са уточнили 
„другия език“ като 100% от тях 
заявяват, че разбират български, но едва 4-ма са посочили, че разбират само този език. 33-
ма разбират два езика, от които 32-ма – български и английски и един – български и руски. 
Общо 20 души са указали, че разбират 3 езика, сред които наред с българския стоят: 
английският (19 души), руският (8 души), немският, френският, румънският и 
португалският. Общо 11 души уточняват, че са им понятни четири езика, като освен 
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българския посочват английски (11), руски (8), френски, немски, турски, полски, 
италиански, гръцки, холандски и португалски. (Фиг. 5) 

От 74-ма отговорили 8,1% (6 
души) посочват испанския като език 
ежедневна комуникация, 1,4% (1 
човек) – каталанския, а 72-ма избират 
опцията „друг/и“. Съответният „друг 
език“ е уточнен от 70 души, 100% от 
които употребяват в ежедневието си 
български, 34-ма – английски, 4-ма – 
руски, френски (2), немски (1) и 
гръцки (1). (Фиг. 6) 
 Що се отнася до езика, на който 
комуникират със свой колега, съученик 
или състудент, 7% (петима души) от 
анкетираните посочват испански език, а 
98,6% (70 души) избират опция „друг/и“. 
Сред 64-мата, посочили „другия език“, 
60 са избрали български, от тях 46 
човека употребяват единствено този 
език, 12 са добавили към него и 
английския, 1 – английски и френски и 1 – руски. Един човек е посочил комуникация на 
английски и немски, а 3-ма само на английски. (Фиг. 7)  
 В раздел „ниво на владеене на езиците“ специално внимание е обърнато на 
испанския и каталанския. При испанския език графиките имат следните измерения: от 
всички 76 анкетирани 32-ма не разбират и не могат да четат на испански (0). 17 са посочили 
най-ниското ниво на 
разбиране (1), 20 – 
средно ниво (2), а 7 
най-високото (3). 
При четенето на 
езика нещата стоят 
по сходен начин – 
16 (ниво 1), 22 
(ниво 2), 6 (ниво 3). 
Що се отнася до 
устната реч, 
ситуацията се променя, а именно: 39 души заявяват, че не могат да говорят езика, 25 
избират базисно ниво на изразяване (1), 7 – средно (2), а само 5 считат, че владеят изцяло 
езика в устната му форма. (Фиг. 8) При каталанския графиката е съвсем различна. От 76 
анкетирани 70 смятат, че не разбират езика (0), 5 избират базисно ниво (1), а 1 посочва най-
високото ниво (3). По отношение на четенето: 67 души не могат да го четат (0), 7 избират 
ниво (1), един оценява четенето си на средно равнище (2) и един на високо (3). Устната реч 
е в следните граници – 71 заявяват, че не говорят каталански (0), 4 имат базисни познания в 
говоренето, 1 декларира средно ниво (2) и нито един не смята, че напълно владее езика в 
устната му форма. (Фиг. 9) 
 Проведеното проучване може да послужи като основа за по-нататъшни изследвания 
както в областта на билингвизма в България, така и върху степента на владеене на испански 
и каталански език. Тъй като проучването обхваща широк възрастов диапазон, то може да 
послужи като фундамент и при изготвяне на по-мащабен проект от подобен тип. Събраната 
информация показва доминаниращо владеене на български език, а също така обобщава 
широкото разпространение на испанския, на английския, но също така на руския, френския 
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и немския език, които са и най-популярни в съвременното училищно образование (Nikolov, 
2013). Не може да не се обърне внимание и на факта, че освен гореспоменатите сред 
българите билингви се ползват и някои по-малко разпространени в родната образователна 
система езици като румънски, португалски, турски, полски, италиански, гръцки и 
холандски.  
На базата на получените резултати могат да се формулират следните изводи: 
1. 100% от анкетираните владеят български език, а след него най-разпространените езици 
са: английски, испански и руски.  
2. Испанският език е познат на голяма част от българското население, а каталанският – на 
много малък процент от хората. 
3. Голяма част от съвременното българско население са билингви. 
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Abstract. In this article reveals the essence and specificities of social influences, some of 
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Увод 
Доколкото ни е известно, Аристотел е първият сериозен мислител, който е 

формулирал някои от основните принципи на социалното влияние и убеждаване, които са 
свързани с атитюдите или нагласите. В специализираната литература няма еднозначен 
превод на понятието „атитюд”. В социалната психология като най-подходящ се налага 
преводът „социална нагласа” Aaronson, E., 2009, Prodanov, М., 2011. 

 
1. Социалните влияния и убеждаването – същност и особености 
Социалните влияния в социалната психология се разбират като влиянията, които 

хората оказват върху убежденията, чувствата и поведението на другите. Всички ние 
прекарваме голяма част от живота си във взаимодействие с други хора - те ни влияят, ние 
им влияем, те ни радват, забавляват, натъжават, естествено е мнозинството от нас да си 
изградят хипотези за социалното поведение. Нашият собствен опит ни показва, че когато 
повечето от нас чуем някого да говори приятни неща за нас (зад гърба ни), той естествено 
ни става симпатичен, при равни други условия. Също така е вярно обаче, че започваме да 
харесваме този човек още повече, ако някои от забележките му по наш адрес са всичко 
друго, но не и приятни. Едно от следствията на факта, че човекът е „социално животно”, е 
това, че той живее в състояние на напрежение, разпънат между ценностите, свързани с 
неговата индивидуалност и ценностите, свързани с конформизма. Джеймс Търбър е успял 
да долови есенцията на един от видовете конформизъм. Да те нарекат конформист в 
известен смисъл означава, че те поставят сред „непълноценните” хора. Веднага си 
представяме цяла редица държавни служители, всички облечени в сиви костюми от 
фланелен плат, с дипломатически куфарчета в ръка, излезли сякаш от формичката на някой 
сладкар Aaronson, E., 2009. 

Конформизмът може да се определи като промяна в поведението или мнението на 
личността в резултат на действителен или въображаем натиск от страна на друга личност 
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или група. Във връзка с това могат да се зададат няколко въпроса: 1. Какво кара хората да 
се поддават на груповия натиск? 2. Какъв е характерът на груповия натиск?  

 
2. Променливи, които увеличават или намаляват конформизма.  
2.1. Единодушие. В експериментите на Аш един от основните фактори, който 

определя каква е вероятността изследваното лице да се подаде на мнението на 
мнозинството, е единодушието на всички останали участници. Ако изследваното лице има 
макар и само един съюзник, който дава верния отговор, тенденцията към конформизъм 
рязко спада Asch, S., 1955) фактически, дори ако единодушието се наруши от лице, което 
не е съюзник, влиянието на групата намалява значително Allen, V., & Levine, J., 1971.  

2.2. Ангажираност. Комфортността към груповия натиск може да се намали, като 
индивидът бъде принуден да се ангажира по някакъв начин с първоначалната си преценка.  

2.3. Даване на отчет. Представете си, че сте подложени на групов натиск, докато се 
опитвате да вземете решение и знаете, че в края на събранието ще трябва да обосновете 
решението си пред другите членове на групата. Какъв ефект смятате, че ще окаже това 
върху вашето решение? Изследванията са показали, че в повечето случаи този тип даване на 
отчет пред групата увеличава конформизма Pennington, J., & Schlenker, B. R., 1999).  

2.4. Личността и културата. Друг важен фактор, свързан с конформизма, засяга 
някои от характерните черти на личността. Индивиди, които по принцип имат ниско 
мнение за себе си, е много по-вероятно да се подадат на груповия натиск в сравнение с тези, 
които имат висока самооценка освен това самооценката на индивида по отношение на 
конкретната задача играе важна роля в процеса. Ако са накарани да мислят, че притежават 
малки или никакви способности, за да изпълнят дадена задача, склонността на индивидите 
към комфортност се увеличава. Индивиди, на които преди експеримента се внуши, че могат 
успешно да се справят с някоя задача - например да преценят дължините на линии - са 
много по-малко склонни към конформизъм, отколкото изследвани лица, които се включат в 
ситуацията „без загряване” Mausner. B., 1954).  

2.5. Групата, упражняваща натиск. Групата е в състояние по-ефективно да 
предизвика конформизъм, ако: се състои от експерти, членовете й имат високо социално 
положение или има някаква база за сравнение между групата и индивида.  Конформизмът 
се проявява почти по същия начин и когато източникът на влиянието е личност, а не група. 
Ние сме по-склонни да се съгласим с поведението или мненията на човек, подобен на нас 
или важен за нас, или който изглежда, че има опит или власт в дадена ситуация. 
Изследвания са показали, че хората с по-голяма охота изпълняват нареждане на човек в 
униформа, отколкото на облечен в цивилни дрехи, дори когато става въпрос за банални 
неща.  

2.6. Да принадлежиш или да получаваш информация. Хората имат силна нужда 
да принадлежат към даден индивид или група. Приемането и отхвърлянето са сред най-
големите награди и наказания за социалното животно, защото в нашата еволюционна 
история социалното отхвърляне може да има катастрофални последици - секват 
ресурсите и защитата на групата в един опасен свят. И така хората, които са 
просъществували в поколенията, са били тези, които са имали силна склонност да живеят в 
групата. Изводът от всичко това е, че повечето от нас бихме положили големи усилия, за да 
избегнем социалното отхвърляне Baumeister, R. R, & Leary, M. R., 1995). Има две възможни 
причини, поради които човек проявява конформизъм. Първата е, че поведението на 
околните го е убедило в неправилността на собствената му първоначална преценка. Другата 
е, че конформизмът често гарантира мястото му в групата. Според Лейън Фестингър 
Festinger, L., 1954), когато физическата реалност стане несигурна, хората все повече 
разчитат на „социалната реалност”, т.е. вероятността да се поддават на поведението на 
групата расте не защото се боят групата да не ги накаже, а защото единствено поведението 
на групата им дава ценна информация какво се очаква от тях.  
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3. Социалното влияние и емоциите. Когато реалността е неясна, другите хора 

стават основен източник на информация. Закономерността на това явление се илюстрира от 
разработки, осъществени от Стенли Шахтър и Джероум Сингър. Те показват, че хората 
проявяват конформизъм дори при оценката на такива интимни индивидуални особености 
като емоциите Schachter, S., & Singer, J., 1962).  

Според американския психолог, философ и лекар Уилям Джеймс James, W., 
1890 емоциите имат както „чувствени”, така и познавателни елементи. Неговото 
възприятие на емоциите може да се уподоби на процеса, който води до пускането на песен 
от джубокс: първо извършвате познавателни действия, като: активирате машината с пускане 
на монета. После подбирате песента, която искате да чуете, като натискате подходящите 
бутони. Една емоция също изисква както физиологичен араузъл (възбуда), така и подходящ 
етикет, т.е. да бъде наименувана. По-специално, ако се разхождаме в гората и изведнъж се 
натъкнем на гладна и свирепа мечка, в организма ни ще настъпят физиологични изменения. 
Тези изменения предизвикват възбуда – от физиологична гледна точка това е реакцията на 
симпатиковата нервна система. Подобна реакция би настъпила и ако срещнем човек, към 
когото изпитваме гняв. Ние я интерпретираме като страх (вместо гняв или например 
еуфория) едва когато познавателно ни стане ясно, че сме изправени пред стимул, 
предизвикващ страх (свирепа мечка). Когато физическата реалност е ясна и обяснима, 
емоциите на изследваните лица не се влияят особено от поведението на околните; но когато 
изпитват силна физиологична възбуда, без да са в състояние да си обяснят причините, те 
тълкуват собствените си чувства или като гняв, или като еуфория в зависимост от 
поведението на другите, с които предполагат, че са в една и съща „химична лодка”. 

 
4. Социално влияние: Живот и смърт. Както видяхме, влиянието на другите, 

умишлено или не, може да окаже значителен ефект върху поведението на един човек. Ако 
не разберем как действа този процес, ефектите му могат да имат нежелателни последствия и 
за обществото. Изследване на Крейг Хейни върху процедурата при квалификацията на 
смъртно наказание предлага интересен и поучителен пример Haney, C., 1984). В основата 
си тази процедура се отнася до случаите, в които при подбора на съдебни заседатели в 
процес за убийство, бъдещите заседатели, противници на смъртната присъда, систематично 
са изключвани от състава на съдебните заседатели. Този подбор става в присъствието на 
самите бъдещи съдебни заседатели. Хейни, който е и юрист, и социален психолог, 
разсъждава, че когато съдебните заседатели, които вярват в смъртното наказание, видят, че 
съдебни заседатели биват изключвани, защото са против него, това може да им подскаже, че 
законът не одобрява хората, които са против смъртната присъда. Това заключение може да 
засили склонността им да наложат смъртно наказание.  

 
5. Отговори на социалното влияние. Дотук описахме на сравнително популярен 

език два вида конформизъм. Критериите за разграничаване бяха: дали индивидът е 
мотивиран от награди и наказания или от потребността да знае и относителната 
постоянност на конформното поведение. Можем да разграничим три форми на отговор на 
социалното влияние: съгласие, идентификация и интернализация Kelman, H.,1961).  

5.1. Съгласие. Това понятие най-добре описва начина, по който човек се държи, 
когато е мотивиран от желанието да спечели награда или избегне наказание. Най-често 
поведението продължава само докато съществува обещанието за награда или заплахата от 
наказание. По този начин можем да принудим плъх да мине успешно през лабиринт, като го 
оставим гладен и поставим храна на изхода. По същия начин безмилостен диктатор може да 
накара част от гражданите си да изразят вярност към него, като ги заплаши с изтезания, ако 
откажат, или като им обещае храна и пари, ако се съгласят. Що се отнася до съгласието, 
повечето изследователи не виждат почти никакви различия между поведението на хората и 
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на другите животни, тъй като всички живи същества реагират на конкретни награди и 
наказания. Отстранете храната от изхода на лабиринта и плъхът сигурно ще спре да тича. 
Отстранете храната или заплахата от наказание и гражданите ще престанат да са лоялни 
към диктатора. 

5.2. Идентификация. Тази реакция на социалното влияние се предизвиква, когато 
индивидът се стреми да прилича на този, който оказва влиянието. При идентификацията, 
както при съгласието, индивидът не се държи по някакъв конкретен начин, защото такъв 
вид поведение е само по себе си удовлетворяващо; той по-скоро възприема дадено 
поведение, тъй като чрез него влиза в удовлетворяващи взаимоотношения на 
самоопределяне с лицето или лицата, с които се идентифицира. За разлика от съгласието 
при идентификацията индивидът наистина започва да вярва в ценностите и мненията, които 
възприема, въпреки че вярата му може да не е чак толкова силна. Ако, да кажем, индивидът 
счете, че дадена група или отделен човек са привлекателни в известни отношения, той би 
бил склонен да се повлияе от тях и да възприеме сходни ценности и нагласи - не за да 
спечели награда или да избегне наказание (както при съгласието), а просто за да бъде като 
тях. Джефри Коен и Майкъл Принстийн Cohen, G. L., & Prinstein, M. J., 2006) определят 
феномена като „добрият стар чичо Чарли”.  

5.3. Интернализация. Интернализирането на ценност или убеждение е най-
устойчивата, най-дълбоко вкоренената реакция на социалното влияние. Мотивацията за 
интернализирането на дадено убеждение е желанието да си прав. Така че възприемането на 
това убеждение само по себе си е награда. Ако източник на влиянието е човек, който вдъхва 
доверие и има вярна преценка, ние приемаме убеждението и го включваме в собствената си 
система от ценности. Един път превърнало се в част от нашата система, то става независимо 
от източника и извънредно неподатливо на промяна. За реакцията към социалното влияние, 
която наричаме идентификация, не са необходими постоянни поощрения или наказания. 
Човекът, с когото индивидът се идентифицира, може да отсъства; единствено необходимо е 
желанието на индивида да бъде като него. Ефектът от социалното влияние, осъществено 
чрез идентификацията, може да се разсее и от желанието на индивида да е прав. Ако човек е 
възприел дадено убеждение по пътя на идентификацията, а впоследствие лице, в което той 
има доверие, му представи контрааргументи, той вероятно ще промени убеждението си.  

Интернализацията е най-устойчивата реакция на социалното влияние именно, 
защото желанието да си прав е голяма и самоподдържаща се сага, която не зависи от 
непрекъснатия контрол на инстанциите, раздаващи награди и наказания (както в случая със 
съгласието), или от постоянното уважение на един човек към друг човек или група, както е 
в случая с идентификацията. При интернализацията важният компонент е 
достоверността - достоен ли е за доверие човекът, който дава информацията. Например, 
ако прочетете твърдение, написано от човек, който заслужава голямо доверие - т.е. някой, 
който едновременно има знания и е честен, вие сигурно ще се повлияете от него поради 
желанието си да сте прав.  

Когато изследваните лица в експеримента на Чарлз Кийзлър и сътрудниците му 
Kiesler, C., Zanna, M., & De Salvo, J., 1966) са мислели, че ще трябва да продължат 
взаимовръзките си с непривлекателна група за дискусии, те не само се съгласили публично, 
но, изглежда, са интернализирали своята конформност - т.е. настъпила е промяна както в 
личното им мнение, така и в публичното им поведение. Дълготрайност може също да се 
постигне, ако в момента на съгласяването индивидът открие в собствените си действия или 
в последствията от тях нещо, за което си заслужава да продължи това поведение дори 
когато причината за първоначалното му съгласие (наградата или наказанието) не е налице. 
Това се нарича Вторична печалба. При терапията за промяна на поведението обикновено 
се прави опит да се отстрани някакво нежелано или затрудняващо адаптацията поведение, 
като за целта се използва систематичното наказание за това поведение, възнаграждаването 
на алтернативни поведения или и двете. Правени са били редица опити да се приложи този 
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метод като средство да се помогне на хората да се откажат от тютюнопушенето Kuetner, C., 
Lichtenstein, E., & Mees, H., 1968).  

 
6. Медиите заразяват. Силата на средствата за масова информация се илюстрира 

най-добре с явлението, наречено емоционално заразяване. През октомври 1982 г. 
например седем души в района на Чикаго умират, след като изпиват срещу главоболие 
капсули Тиленол, примесени с цианид. Трагедията е широко отразена в националните 
средства за информация. Няколко дена телевизията, радиото и вестниците говорят и пишат 
за отравянията с Тиленол. Случаят е едновременно трагичен и странен - следователно 
много подходящ за журналистически материали. Ефектът от това широко разгласяване не 
закъснява. Съобщения за сходни отравяния заваляват от други градове. Те се отнасят за 
замърсяване на освежител за уста, капки за очи, спрей за нос, сода и дори кренвирши. Тези 
случаи, наречени „отравяния-имитации”, също са широко разгласени от медиите. 
Обществената реакция придобива свойствата на снежна топка: мнозина се паникьосват, 
започват да търсят лекарска помощ за изгаряне и отравяне, когато нямат нищо друго освен 
гърлобол и стомашни колики. Лъжливите аларми превишават действителните случаи на 
заразяване на продукти в съотношение седем към едно Aaronson, E., 2009 . С други думи, 
най-вероятното обяснение за увеличаването на самоубийствата сред тийнейджъри след 
огласяване в медиите е фактът, че тази публичност всъщност отключва нови самоубийства-
имитации  Phillips, D. P., & Carstensen, L. L., 1986). Самоубийствата-имитации не са 
типични само за тийнейджъри. Отравянията с Тиленол и самоубийствата-имитации са 
подходящ материал за новини. Далеч съм от мисълта, че медиите съчиняват тези събития 
или че не би трябвало да ги съобщават. По-скоро подчертавам очевидния факт, че 
подбирането им и поставянето на акцент върху тях поставят медиите в позицията да 
определят последващите събития, а не само да ги съобщават. Понякога ролята на медиите в 
регистрирането на едно събитие се превръща в по-голямо събитие.  

 
7. Ефективност на медийните послания. Разширено въпросът би звучал по следния 

начин: колко достоверни и ефективни са явните опити да се рекламират и продават 
различни продукти (пасти за зъби, аспирин, кандидати за президент) чрез средствата за 
масова информация? На пръв поглед данните говорят, че тези опити са извънредно 
ефикасни. Всички сме били свидетели какво голямо впечатление правят на децата 
рекламите за играчки, които така изкусно представят най-невзрачните играчки, че децата не 
могат да устоят на изкушението. Когато в събота сутрин гледат анимационни филми, децата 
са заливани от бързо сменящи се реклами на зърнени закуски, „бърза храна” и бонбони. 
Целта е децата да накарат родителите си да им купят каквото виждат в рекламите и за 
кратко време този трик изглежда успешен. Резултати от анкета с майките  Lyle, J., & 
Hoffman, H., 1971) показват, че повече от 90% от децата в предучилищна възраст искат да 
им се купят играчките или храната, които са видели в реклами по телевизията. Всъщност 
близо две трети от майките съобщават, че чуват 3-годишните си деца да пеят песничките от 
рекламите, които са научили от телевизията. С течение на времето децата разбират 
измамата. Така можем да направим извода, че щом хората знаят, че комуникаторът е 
пристрастен, те задължително няма да се повлияят от посланието му. Това може би не е 
вярно. Човек не е непременно неподатлив на убеждаване само защото мисли, че е такъв, 
когато става въпрос за стоките за потребление, по-голямата част от хората купуват 
конкретна марка само защото тя е широко рекламирана. 

 
8. Просвета или пропаганда.  Рекламите за аспирин са явни опити да се продаде 

нещо на висока цена, като зрителите биват умишлено заблуждавали. Тези реклами могат да 
се смятат за пропаганда. Да се „продаде” кандидат за президент обаче е много по-трудно. 
Един от американските речници („The American Heritage Dictionary of the English language”, 
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New York, 2008) определя „пропаганда” като „систематично разпространяване на дадена 
доктрина...”, а „просвета” като „действие или процес на предаване на знания или умения”. 
Всички бихме могли да се съгласим, че рекламите за аспирин са пропаганда, която цели 
продажбата на определени марки. Какво да кажем обаче за телевизията, която често 
представя жените, старците и малцинствата в стереотипни роли? Границата между 
образованието и пропагандата може да бъде още по-неуловима.  

 
9. Два основни пътя за убеждаване. Според Ричард Пети и Джон Качопо  Petty, 

R. E., & Cacciopo, I. T., 1986) хората са склонни дълбоко да се замислят, ако проблемът е 
близък и важен за тях. Тогава разглеждаме аргумента от всички страни. Понякога обаче, 
дори проблемът да е важен, не му отделяме внимание поради умора или разсеяност, или 
защото информацията е поднесена така, че я приемаме безконтролно. Пети и Качопо 
твърдят, че има два основни пътя за убеждаване на хората-централен или периферен. 
Централният път е свързан с претегляне на аргументи и преценяване на съответни факти и 
цифри, систематично обмисляне на проблемите и достигане до решение. За разлика от него 
периферният път към убеждаването е по-малко свързан с мислене. Вместо грижливо 
претегляне и преценяване силата на аргументите човек реагира на прости, често неуместни 
сигнали, които определят даден аргумент като правилен, погрешен и/или привлекателен без 
участието на мисълта. По същия начин действа логиката на аргумента, когато човек реши 
да си купи определена марка компютър, защото рекламата съобщава, че тя предлага 
улесненията, скоростта на обработка, обема памет и капацитета за съхранение на данни, 
които са му необходими. Това е централният път. Ако обаче същият човек реши да купи 
компютъра, защото любимата му кинозвезда има същия модел, той се ръководи от 
съображения, които нямат връзка с продукта. Това е периферният път.  

 
10. Комуникационни променливи. Общо взето съществуват три вида променливи, 

които могат да повишат ефективността на комуникацията: източникът на информацията 
(кой я съобщава); характерът на комуникацията (как я съобщава) и характеристиките на 
аудиторията (на кого я съобщава).  

10.1. Източникът на информацията: Достоверност. Действително хипотезите за 
влиянието на престижа върху убеждаването датират от древни времена. Повече от 300 
години пр. Христа Аристотел - автор на първия труд по социална психология, е писал: На 
добрите хора вярваме по-пълно и по-охотно, отколкото на другите: Това е обикновено 
вярно независимо за какво става въпрос и абсолютно вярно там, където пълната увереност е 
невъзможна и има разногласие... Не е вярно, както някои автори допускат в трудовете си по 
реторика, че личната доброта, проявена от оратора, не допринася нищо за силата на 
убеждението му, напротив, неговият характер почти може да се нарече най-ефективното 
средство за убеждаване, което той притежава  Aristotle., 1954).  

10.2. Характерът на информацията. Начинът, по който се поднася дадена 
информация, играе важна роля при определянето на нейната убедителност. Типовете 
информация могат да се различават по няколко начина, а именно: Кога една информация е 
по-убедителна, когато е предназначена да въздейства върху разума или върху чувствата на 
аудиторията; кога информацията е по-убедителна, когато е свързана със запомнящо се 
лично изживяване или когато е подкрепена с изобилие от ясни и безупречни статистически 
данни?  

10.3. Характеристики на аудиторията. Не всички слушатели, читатели или зрители 
са еднакви. Някои хора се убеждават по-трудно. Също, както видяхме типът информация, 
която въздейства върху един човек, може да не окаже влияние върху друг. Например, 
спомнете си, че степента на знанията на даден член от аудиторията и първоначалното му 
мнение ще имат основно значение за това, дали едностранно представената комуникация 
ще е по-убедителна от двустранно представената. 
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10.3.1. Самооценка. Единствената личностна променлива, която е най-
последователно свързана с податливостта към убеждаване, е самооценката. Индивид, който 
се чувства непълноценен като личност, се повлиява по-лесно от убедителна комуникация, 
отколкото човек с високо самочувствие Zellner, M., 1970). Това изглежда логично; в края 
на краищата, ако един човек не се харесва, той няма да поставя и собствените си идеи много 
високо и няма да отстоява твърдо убежденията си. Когато идеите му бъдат оспорени, той 
може сравнително лесно да се откаже от тях. Човек с висока самооценка може да изживее 
конфликт, ако се окаже, че поддържа мнение, различно от това на комуникатор, към когото 
има голямо доверие. Той може да разреши конфликта, като промени мнението си, а може и 
да остане твърд.  

10.3.2. Предварителният опит на аудиторията. Друг важен фактор, свързан с 
аудиторията, е нагласата й непосредствено преди комуникацията. Дадена група от хора 
може да се поддаде на убеждаване, ако е добре нахранена, свободна и щастлива. 
Действително, както установяват Ървинг Джанис и сътрудниците му,  хора, на които е 
дадена възможност да се нахранят вкусно, докато четат убедителна информация, се 
повлияват в по-висока степен от прочетеното, отколкото индивиди от контролна група 
(които не ядат), Janis, I. J., Kaye, D., & Kiischner, P., 1965). Изследване, осъществено от 
Ричард Пети и сътрудниците му, също показва, че когато са в добро настроение, хората 
повече се поддават на убеждаване Petty. R. E.. Schumann, D. W, Richman, S. A., & 
Strathman, A., 1993).  

Джефри Коен и колегите му Cohen, G. T.. Aronson, J. Steele. C., 2000) установяват, 
че хора, които неотдавна са получили обратна връзка, потвърждаваща високата им 
самооценка (научили са, че са харесвани), също са по-възприемчиви към убеждаване от 
дадена комуникация. И обратно, съществуват начини членовете на аудиторията да станат 
по-невъзприемчиви и неподатливи на убеждаване.  

Уилям Макгуайър и сътрудниците му са разработили сложен метод за 
предизвикване на съпротива, който сполучливо е наречен ефект на имунизация. 
Представянето на двустранна аргументация (с опит да се оборят аргументите на 
противника) убеждава повечето аудитории по-ефективно, отколкото едностранното 
представяне на аргументите. Като продължи изучаването на това явление, Макгуайър 
изказа предположението, че ако на един човек бъде прочетено кратко съобщение, което той 
може да опровергае в момента, човекът сякаш получава „имунитет” срещу следващото 
разгърнато представяне на същия аргумент. 

Почти по същия начин малко количество отслабен вирус имунизира даден човек 
срещу силна атака на същия вирус. В експеримент, проведен от Уилям Макгуайър и 
Димитри Папагеоргис McGuire, W., & Papageorgis, D., 1961), изследваните лица изказват 
мнението си по даден въпрос, след това тяхната позиция се критикува умерено и те оборват 
критиката. По-късно на същите лица се представя силен аргумент срещу първоначалното 
им мнение. Членовете на тази група са проявили много по-малка склонност към промяна в 
мнението си в сравнение с членовете на контролна група, чието мнение не е било 
предварително подложено на опит за оборване. Така лицата от експерименталната група се 
оказали имунизирани срещу промяна в мнението и са били сравнително неподатливи на 
представените аргументи.  
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Въведение  
Документооборота в съвременното общество е пряко обвързан с протичащите 

процеси на дигитализация. Във всички сфери на обществено–икономическия живот са 
проявленията на цифровата икономика. Наред с позитивите цифровото общество свързва 
ежедневието на гражданите и с много отговорности, несигурност, изисквания за 
непрекъсната трансформация, обучение през целия живот и им вменява ангажимент да 
свържат дигиталната си грамотност с трудова правоспособност. Разгледано в контекста на 
престирането на работната сила и цялостната организация на трудовия процес 
дигитализирането на процеса засяга и насрещната страна в трудовоправната връзка, а 
именно работодателя. В качеството си на организатор на производствения процес той е 
този, които следва да поеме инициативата и да внедри в собствения си трудов процес 
достиженията на дигитализацията. В този процес работодателят притежава множество 
правомощия свързани, както с цялостната организация на производството или услугите, 
така и в отделни детайли по трудовото правоотношение. Негова се явява и отговорността, 
както по ефективността, така и за опазване и гарантиране правата на работниците и 
служителите и в частност сигурността на данните им.  

Българското трудово право е богато на традиции, свързани с взаимодействието на 
двете страни по трудовоправната връзка от момента на нейното учредяване, преминаващо 
през същността на трудовото правоотношение в неговия активен етап до прекратяването и 
свързаното последващо уреждане на въпроси, произтичащи от тази връзка. От момента на 
възникването на трудовото право в България до настоящият момент то преминава през 
няколко етапа, обвързани както от общественото, така и в технологичното развитие на 
обществото, икономиката и свързаните с това законодателни процеси. Стартирайки от 
източници базирани на обичая, преминавайки през етапи на усъвършенстване и 
дообогатяване на писаното ни трудово право, в т.ч. и в областта на документооборота, днес 
сме в период на дигитализация. Писмената форма е изправена пред предизвикателствата на 
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технологичното време и ерата на електронните документи. От една страна електронната 
форма обезпечава бързината в комуникацията в отношенията между страните, 
едновременно с това вменява и задължения, респективно отговорности. Електронният 
документ изисква стриктност в организацията по създаването, съхранението и ползването 
му, нормативни гаранции, които да указват границите за опазване на данните. 
Същевременно динамиката на дигитализационните процеси е такава, че обичайно 
изпреварва нормативната регулация, което изисква ангажираност на работодателя и 
гъвкавост по отношение на предприеманите мерки на всеки един етап, не само към момента 
на внедряване на системата, а в дългосрочен план.  

В тази връзка е безспорна актуалността на избраната тема, свързана с опазване 
сигурността на електронните документи. В центъра на изследването са поставени въпросите 
от трудовоправната материя (Tsankov, Andreeva, Yolova, Dimitrova, 2006) (Bachvarova, 
Rachev, Andreeva, Yolova, Dimitrova, 2010), свързана с опазване данните от електронните 
документи в трудовото досие на работника или служителя. 

Цел на настоящата разработка е да се анализират нормативните мерки, 
гарантиращи сигурността на данните от електронните документи в трудовото досие на 
работника или служителя. На база на анализа се правят изводи, обобщения и препоръки за 
гарантиране сигурността на данните.  

За постигане на поставената цел авторът е заложил изпълнението на две основни 
изследователски задачи, а именно: 1) да се анализират актуалните нормативни мерки 
създаващи гаранции за сигурността на данните от електронните документи в трудовото 
досие на работника или служителя; 2) на база на извършеният нормативен анализ да се 
дадат предложения с практическа насоченост. 

При изследваната проблематика, която поставя на правен анализ един от аспектите 
в приложението, респективно гаранциите по сигурността на данните от ел. документи, се 
използват традиционните методи на правно изследване. Разработката се базира на 
актуалното трудово законодателство към 30 септември 2018г.  

Изложение 
В своята цялост проблематиката, свързана с електронните документи в трудовото 

досие на работниците или служителите включва трудовоправни източници, които пряко 
касаят регулация на отделни детайли от престирането на труда и източници от други правни 
отрасли, свързани с електронните документи - Закона за електронния документ и за 
електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Трудовоправните източници се базират 
на национална нормативна уредба, обхващаща източници с различна юридическа сила и 
издавани от различни органи. На първо място е основният източник на трудовото право – 
Кодекса на труда (КТ), Раздел I, Трудов договор, чл.61-76.  

В детайли материята е регламентирана на подзаконово ниво от следните актове: 
Наредба за вида и изискванията за съхраняването на електронни документи в трудовото 
досие на работника или служителя (Приета с ПМС 71 от 10 май 2018г., обн. ДВ, бр. 40 от 15 
май 2018г.); Наредба 4 от 11 май 1993г. за документите, които са необходими за сключване 
на трудов договор, издадена от министъра на труда и социалните грижи (обн. ДВ, бр.44 от 
25 май 1993г., изм. и доп. бр. 99 от 2017г.); Наредба 5 от 29 декември 2002 г. за 
съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда; 
Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор; 
Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал.1 или по 
чл.123а, ал.1 или ал.4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, 
служебен номер, издаден от НАП, Указание за попълване на уведомление за издадено 
разрешение за прекратяване на трудов договор по реда  на чл. 327, ал.2 КТ или за служебно 
заличаване по чл.402, ал.3 КТ; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (Приета с 
ПМС 227 от 23 ноември 1993г. - Обн. ДВ бр.102 от 3 декември 1993г….изм. бр. 2 от 2018г.) 
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Предвид поставените изследователски задачи няма да бъде представен детайлен 
анализ на източниците, а ще се постави акцент приоритетно на нормите свързани със 
съхраняването на електронните документи и сигурността на данните. 

В глава четвърта от Наредба за вида и изискванията за съхраняването на 
електронни документи в трудовото досие на работника или служителя се съдържа 
регламентация относно реда за съхранение на електронните документи.  

Нормата на чл. 10 вменява императивно задължение за работодател, който използва 
информационна система по чл.2, ал.1 от Наредбата. При взето решение от страна на 
работодателя за въвеждане на електронни досиета той следва да обезпечи сигурността при 
съхранението на данните в електронните документи. В конкретика работодателят следва да 
осигурява механизъм за двуфакторна идентификация при достъп до системата. Този 
ангажимент освен административен е и финансов за работодателя, той следва да осигури 
средства за обезпечаване на механизъм на двуфакторна идентификация. С оглед 
максимална яснота и предвид спецификата в техническата терминология е дадена легална 
дефиниция на понятието „двуфакторна идентификация“ в т.7, §1 ДР на Наредбата. Това е 
система за осигуряване на достъп до информационна система, осигуряваща потвърждаване 
на идентичността на потребителя чрез второ устройство или чрез едно устройство, но през 
втори канал от този на осъществяването на достъпа. Съответно в т.8 §1 от ДР определя 
механизма за осигуряване на двуфакторна идентификация, като съвкупност от софтуер и 
хардуер, осигуряваща двуфакторна идентификация. 

Възможностите и поддържането на информационната система са регламентирани в 
чл.12 и 13 от Наредбата. Това са норми които имат пряко и косвено значение за гарантиране 
сигурността на данните. Сред тях разпоредбата на чл.12 въвежда изискванията към 
информационната система с оглед датирането на документите и свързаното с това отчитане 
на срокове, както и удостоверяване на момент на въвеждане. 

Този въпрос е от изключително значение за трудовоправната връзка и съответно за 
спазване правата на страните по трудовото правоотношение. В трудовото законодателство 
до настоящият момент предвид боравенето традиционно с документи на хартиен носител не 
са предвидени специални правила за удостоверяване момента на получаване на документ от 
някоя от страните в ел. форма. Предвид това следва да се прилагат правилата на ЗЕДЕУУ - 
чл.10, ал.1. 

С оглед гаранциите за съхраняване на електронните документи, които са част от 
трудовото досие на работника или служителя, значение има императивната норма на чл.13. 
Работодателят следва да осигурява поддържането на информационните системи по чл. 2, ал. 
1 по начин, който не позволява случайно или незаконно унищожаване на документи и 
данни в нея и не допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение. Видно от 
тази разпоредба е вмененото задължение спрямо работодателя, като законодателят не 
посочва конкретните механизми за гарантиране сигурността на информацията. Те са 
предоставени на преценката на конкретния работодател в зависимост от финансовите 
ресурси, с които разполага, спецификата на трудовия процес.  

В заключение могат да бъдат направени някои изводи и обобщения касаещи 
актуалната правна уредба създаващи гаранциите за сигурност на данните от електронните 
документи в трудовото досие на работника или служителя: 

На първо място може да се направи извода, че българският законодател е направил 
една важна стъпка за модернизация на документооборота, посредством предвиждането на 
регулация свързана с електронните документи в трудовото досие на работника или 
служителя.  

На второ място трудовоправната уредба е част от общата национална 
регламентация, свързана с електронните документи и защита на личните данни, в тази 
връзка тя следва да се разглежда комплексно при изследване на нормативните гаранции за 
защита сигурността на данните.  
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На трето място предвид спецификата на трудовото право се създава възможност за 
допълване на източниците на ниво, актове на работодателя, с което да се уреждат 
допълнителни гаранции в рамките на отделното предприятие или учреждение.  

В своята комплексност регламентираните мерки за гарантиране сигурността на 
данните в електронните документи могат да се определят, като базисни и предвид бързата 
динамика в процесите на дигиталното общество работодателите следва да бъдат гъвкави и 
да подхождат отговорно. При въвеждането на електронни досиета процесът изисква 
отговорност от страна на работодателя, стриктно спазване на предвидените мерки за 
сигурност и периодичен контрол.  
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 Abstract 
 This article analyzes the obligations of churches under European Union law not to 
discriminate in their employment practices. The subject is examined through the most recent 
jurisprudence of the Court of Justice of the EU, which reveals that churches may impose religion-
based occupational requirements only if a series of stringent conditions are met. 
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The recent jurisprudence of the Court of Justice of the European Union (the Court) 
demonstrated the depth, to which EU law affects social relations at the national level. In the 
seminal case C-414/16 Egenberger, the Court imposed extensive non-discrimination obligations 
on churches in their role as employers. The case concerned a dispute between Vera Egenberger 
and Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung. Ms. Egenberger had applied in a 
recruitment procedure for fixed-term employment on a human rights-related project.1 Although 
initially shortlisted, she was ultimately dropped from the selection process, allegedly because she 
was of no religious denomination, while the job offer presupposed certain church membership.2 
Ms. Egenberger claimed that she had suffered discrimination on grounds of religion and sought 
financial compensation.3 On its part, Evangelisches Werk asserted that church membership was a 
“justified occupational requirement” and that the difference of treatment was fully compatible with 
German and EU law, given the special status of churches recognized in both legal systems.4 The 
case thus concerned the scope of the non-discrimination obligations of churches.  

The case entailed an assessment of the relative legal weight of two groups of EU norms –
those acknowledging the autonomy of churches/religious organizations and those concerning the 
right to non-discrimination. On the one hand, several sources of EU law confirm the independence 
of churches to manage their internal affairs. Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union5 (the Charter) protects the right to religion and the right to manifest it, including 

                                                        
1 Case C-414/16 Vera Egenberger v Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., ECLI:EU:C:2018:257, para. 
24.  
2 Id. at paras. 25-26.  
3 Id. at para. 27. 
4 Id. at para. 28. 
5 Charter of Fundamental Rights of the European Union [2016] OJ C202/391. 
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within a community. Furthermore, today’s Article 17 TFEU6 respects the status of churches and 
religious associations/communities under national law, largely repeating Declaration No. 11 to the 
Final Act of the Treaty of Amsterdam.7 On the other hand, non-discrimination is codified in art. 21 
of the Charter8 and in Directive 2000/78 establishing a general framework for equal treatment in 
employment and occupation.9 The latter prohibits discrimination in employment and occupation, 
including on grounds of religion or belief, and obliges the Member States to provide effective 
enforcement mechanisms.10 Article 4(2) of the Directive, however, states that a difference of 
treatment based on religion/belief shall not amount to discrimination by a church/religious 
organization “where, by reason of the nature of these activities or of the context in which they are 
carried out, a person’s religion or belief constitute a genuine, legitimate and justified occupational 
requirement, having regard to the organisation’s ethos”. The interpretation of that latitude afforded 
to churches would prove to be the decisive point in Case C-414/16 Egenberger. 
Applicability of judicial review over the recruitment practices of churches 
 Before examining the substance of the dispute, the Court had to affirm the applicability of 
judicial review. Article 4(2) of the Directive sets out a number of conditions, which a justified 
occupational requirement must meet in order to be recognized as such. The Court asserted that the 
review of compliance with those conditions cannot be left to the church itself, but has to be 
performed by “an independent authority such as a national court”.11 This pronouncement, though 
seemingly self-evident, was highly contentious due to the German legal context. As the referring 
court explained, the case-law of the Federal Constitutional Court dictates an exceptionally wide 
understanding of churches’ self-determination – to the point where a church would be allowed to 
demand religious membership from all employees, if the organization deems it necessary.12 
Furthermore, art. 4(2) of the Directive permits the preservation of existing national legislation/ 
practices on difference of treatment, when that difference is a justified occupational requirement. 
Would the recognition of national particularities then exempt churches from judicial review?  

The Court of Justice of the EU unequivocally rejected that interpretation, insisting that 
fulfillment of the criteria for occupational requirements must be open to “effective judicial 
review”.13 As the Court explained, the purpose of art. 4(2) of Directive 2000/78 is to strike a 
balance in case of collision between the autonomy of churches and workers’ right to non-
discrimination.14 In other words, churches would have the right to set religion-based requirements, 
but that right would not be undisputable and would not take absolute precedence over the principle 
of equal treatment. The exercise of that right would have to conform to certain criteria, subject to 
judicial verification. In arriving at this interpretation, the Court explained the significance of art. 
17 TFEU and Declaration No. 11 to the Final Act of the Treaty of Amsterdam, which appeared to 
support a broad margin of discretion for churches’ right to autonomy. In fact, those provisions 
articulate the Union’s non-involvement in the relations between church and state at the national 
level.15 However, respect for a Member State’s position on secularism/religion in society could not 
thwart the objectives of Directive 2000/78, namely equal treatment in employment and occupation. 
Criteria for permitted difference of treatment 
 Having affirmed the general permissibility of difference of treatment based on religion, the 
Court delved into the conditions that had to be met by the recruiting religious organization. An 
overarching stipulation is “the objectively verifiable existence of a direct link between the 
                                                        
6 Treaty on the Functioning of the European Union [2016] OJ C202/47, art. 17. 
7 Declaration on the Status of Churches and Non-Confessional Organisations [1997] OJ C340/133. 
8 Charter of Fundamental Rights of the European Union, supra note 5. 
9 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment 
and occupation [2000] OJ L303/16 (hereinafter “Directive 2000/78”).  
10 See art. 1, 2, 9 and 10 of Directive 2000/78.  
11 Case C-414/16 Egenberger, supra note 1, at para. 46.  
12 Id. at para. 31.  
13 Id. at para.54.  
14 Id. at para. 51.  
15 Id. at paras. 57-58.  
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occupational requirement […] and the activity concerned”, relating either to “the nature of the 
activity” or “the circumstances in which the activity is to be carried out”.16 Consequently, the 
employer/recruiter must be able to demonstrate a straight connection between the occupational 
requirement and the work itself or the context, in which the work would be performed. An 
occupational requirement has to stem from the specifics of the job/the job context, rather than an 
abstract concept, and it has to lend itself to factual proof.  
 Next, the Court clarified the three criteria set down in art. 4(2) of the Directive, which a 
religion-related occupational requirement must meet in order to qualify for the exception afforded 
to churches. First, the requirement has to be “genuine”, i.e. it needs to be “necessary because of the 
importance of the occupational activity” for the demonstration of the ethos or the church’s right of 
autonomy.17 In other words, a church may not demand that a person professes certain beliefs for a 
position, which is not related to the church’s core activities or its independent status. Second, the 
requirement must be “legitimate” in that it “is not used to pursue an aim that has no connection” 
with the ethos or autonomy.18 Thus, the Court precluded the imposition of occupational 
requirements that indirectly or covertly seek anything other than protecting the ethos or autonomy 
of the religious organization. Third, the requirement has to be “justified”, so the church must 
demonstrate that there would be “probable and substantial” risk of harm to its ethos or autonomy 
in the absence of the requirement.19 With this interpretation, the Court placed the burden of proof 
on the church to establish plausible and considerable jeopardy for the beliefs or autonomy of the 
organization. Strikingly, the Court added another condition for the use of the exception in art. 4(2) 
of the Directive, drawing inspiration from the general principles of EU law. The Court demanded 
proportionality, which entails an assessment of the appropriateness and of the magnitude of the 
occupational requirement relative to its objective.20 
Duties of national courts to recognize the direct effect of the principle of non-discrimination 
 Finally, the Court set down the duties of national courts in ensuring the non-discrimination 
principle is applied effectively. The primary task of courts is to interpret the relevant national 
provision in conformity with EU law, as far as possible, including by changing the existing case-
law.21 Should that be unfeasible, the national provision shall be disapplied, stated the Court after 
extensive argumentation.22 Crucially, the Court asserted the significance of the prohibition of 
discrimination as a general principle of EU law, codified in art. 21(1) of the Charter, which can be 
directly relied on in disputes between individuals.23 The Court thus gave horizontal direct effect to 
the principle of non-discrimination on grounds of religion, equating it with analogous, long-
recognized rights not to be discriminated on grounds of sex or nationality.24 This momentous 
pronouncement confirms the validity of the right to non-discrimination, notwithstanding the right 
of churches to profess their ethos and organize their affairs autonomously. Non-discrimination is 
endorsed as the rule, to which religion constitutes a regulated, conditional exception. National 
courts are to follow this logic in recognizing individuals’ right to demand judicial review of 
recruitment/employment practices.25 As a result, the referring court ultimately disapplied one 
German law provision, doubted the “genuine” nature of the requirement and found it unjustified, 
awarding compensation to the applicant.26 
Conclusions: Significance of case C-414/16 Egenberger 

                                                        
16 Id. at para. 63.  
17 Id. at para. 65. 
18 Id. at para. 66. 
19 Id. at para. 67. 
20 Id. at para. 68. 
21 Id. at paras. 71-73. 
22 Id. at paras. 75-79. 
23 Id. at para. 76. 
24 Id. at para. 77. 
25 Id. at paras. 80-81. 
26 Bundesarbeitsgericht, Urteil 8 AZR 501/14, 25 October 2018. 
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 The Egenberger ruling is essential for understanding the non-discrimination rights in 
employment because it finally elucidates the scope of the exception, given to churches in art. 4(2) 
of the Directive. Earlier, legal scholarship only speculated about the obligations of churches, 
comparing religion with the other grounds for difference of treatment. Some authors believed that 
churches would be afforded significant leeway in imposing occupational requirements, without 
being subjected to a strict review of the requirements’ necessity (De Schutter, 2012; Lopatowska, 
2009). Others have argued that the elaborate wording of art. 4(2) should be construed as a list of 
conditions that churches must meet in order to qualify for the exception (Dunne, 2015; Mullally & 
O’Donovan, 2011). A third interpretation of the provision has emphasized the search for a balance 
between churches’ autonomy and the individual right to non-discrimination (Gatti, 2013).  
 The Egenberger case has revealed that the Court perceives the Directive as a balancing act. 
On the one scale rests the exception to churches, meant to safeguard their ethos and autonomy, and 
on the other – the principle of non-discrimination.27 Article 4(2) must be strictly observed in full, 
i.e. churches can set down only genuine, legitimate, justified and proportionate occupational 
requirements, which shall be subject to judicial review taking account of the link between the 
activity/circumstances and the requirements. The exception given to churches constitutes a narrow 
deviation from the overarching principle of non-discrimination. Churches, as employers, can only 
impose occupational requirements for select positions, as they must be able to prove the 
indispensability of those requirements. This has been recently reaffirmed in case IR v JQ,28 in 
which the Court nearly ordered a national court to reject the assertions of a Catholic hospital that 
the dismissal of a divorced head doctor was justified by the ethos-based exception in the Directive.  
 From a practical perspective, Egenberger is a major case asserting the horizontal direct 
effect of art. 21 of the Charter with respect to non-discrimination on grounds of religion. In this 
regard, the Charter provision is equated with the Treaty articles on non-discrimination,29 which 
truly gives effect to art. 6(1) TEU mandating equivalent legal value of these acts.30 From a socio-
political perspective, the ruling showcases the force of EU law to pervade all policy spheres, even 
those previously considered insulated from supranational effects due to specially formulated legal 
provisions. The judgment can be received in two ways – as a victory for human rights, specifically 
the right to non-discrimination, or as invasion of a policy area beyond the EU’s main objectives 
and expected reach. Before accusing the Court of judicial activism and lamenting that nothing is 
sacrosanct any longer, it is worth taking a serious look at art. 4(2) of Directive 2000/78. Its 
numerous cumulative conditions will disclose the narrow margin of discretion, which churches are 
allowed to enjoy when digressing from the general principle of non-discrimination.  
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Abstract: The article examines in comparative-legal aspect the powers of the Academic 

Council, as one of the main bodies for management of the Higher Schools. Based on the analysis 
of the former legislation concerning the powers of the Academic Council, in the article are 
examined the historical traditions in the legal regulation of this management body of the Higher 
School. The author makes conclusions and summaries with importance for the contemporary 
legislative solutions in the regulation of this body. 
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Въведение 
Възникването и развитието на правоотношенията в областта на висшето 

образование в България е процес с над вековна история. У нас сравнително късно започва 
създаването на университети и приемането на нормативни актове, уреждащи висшите 
училища и органите им за управление, въпреки това българското висше образование има 
дълбоки исторически традиции (Dimitrova, 2016) (Димитрова, Правен режим на висшите 
училища в България от Освобождението до днес, 2016). 

Съвременното българско висше образование е ориентирано към съблюдаване на 
европейските изисквания, предвид членството на страната ни в Европейския съюз (ЕС) и 
принадлежността към общото европейско образователно пространство. Това налага 
актуалност на нормативната рамка, но същевременно и съблюдаване на вековните 
образователни традиции. Предвид това изследването на отделни аспекти от нормативната 
уредба на висшето образование в ретроспективен план е изключително полезно с цел 
извличане на добри практики и законодателни решения с приложимост към съвременния 
тип обществени отношения. 

В настоящата статия в ретроспекция се изследва и анализира правната уредба на 
Академичния съвет като основен орган за управление на висшите училища в следните 
исторически периоди: 1) от Освобождението до 1944 г.; 2) от 1944 до 1989 г. и 3) след 
демократичните промени от 1989 до 1995 г., когато е приет действащият Закон за висшето 
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образование (ЗВО)1. Историческият метод заема ключово място в средствата за научно 
изследване. Той е традиционно прилаган и в конкретния случай чрез него се изяснява 
обществено-историческата обусловеност на правните норми, касаещи този орган за 
управление на висшите училища и неговите правомощия. 

Цел на научното изследване е да се разгледат в сравнителноправен аспект 
правомощията на Академичния съвет, като основен орган за управление на висшето 
училище. Научната цел се постига чрез изпълнението на следните основни задачи: 1) да се 
направи периодизация на историческите етапи в развитието на законодателната уредба на 
Академичния съвет; 2) да се направи анализ на правомощията на Академичния съвет в 
ретроспективен аспект; 3) да се анализира предходното законодателство, касаещо 
правомощията на Академичния съвет, с оглед изследване на историческите традиции в 
правната уредба на този орган за управление на висшето училище; 4) на база на извършения 
исторически нормативен анализ да се направят изводи и обобщения. 

В литературата от областта на историята на Българската държава и право липсват 
задълбочени проучвания на законодателството, касаещо висшето образование, което и 
обуславя актуалността на настоящата работа. Статията е продължение на научните 
интереси на автора в областта на управлението на висшето образование (Андреева, Йолова, 
& Димитрова, 2017) (Димитрова, 2017) (Димитрова, Административноправни аспекти на 
правната уредба на ректора като орган за управление на висшето училище, 2018) и е част от 
бъдещо монографично изследване. 

1.Правна уредба на правомощията на Академичния съвет от Освобождението 
до 1944 г. 

Възникването и развитието на националната ни правна система се свързва с 
възстановяването на Българската държава след 1878 г., когато настъпват революционни 
промени в областта на всички обществени отношения, в т.ч. и в сферата на образованието. 
Характерно за периода от Освобождението до 1944 г. е, че няма единна законодателна 
уредба в областта на висшето образование. Законодателната практика е правният статут на 
всяко висше училище да бъде уреждан с отделен нормативен акт. Също в общите закони за 
народното просвещение, отнасящи се до всички степени на образование, се предвиждат 
правни норми, уреждащи висшите училища и техните органи за управление (Димитрова, 
Правен режим на висшите училища в България от Освобождението до днес, 2016, стр. 227). 

Първият нормативен акт, който използва понятието „Академически съвет“ за 
университетски орган за управление е Законът за висшето училище в София2. Тази 
терминология се запазва и в следващите законодателни актове, уреждащи висшето 
образование от Освобождението до 1944 г., като в този период в България са открити 8 
висши училища (Димитрова, Правен режим на висшите училища в България от 
Освобождението до днес, 2016, стр. 227). Още през този период като висш колегиален орган 
за управление на университетите се обособява Академическият съвет. Анализът на 
законодателството до 1944 г.3 показва, че се дават най-големи по обем и съдържание 
правомощия на Академическия съвет. Тези правомощия могат да се обособят в две основни 
групи – ръководни функции и функции по управление на персонала. 

                                                             
1 Обн. ДВ бр.112 от 27 Декември 1995г. 
2 Обн. ДВ бр. 13/1895г. 
3 Така: Закон за университета (ДВ бр. 19/1904г.); Закон за университета (ДВ бр. 39/1907г.); 
Закон за народното просвещение (ДВ бр.49/1909г.);Наредба-закон за висшето търговско 
училище в гр. Свищов „Д. А. Ценов“ (ДВ бр. 200/1936г); Закон за Държавното висше 
училище за финансови и административни науки – София (ДВ бр. 126/1940г.); Закон за 
висше техническо училище (ДВ бр. 126/1941г.); Закон за Висшето училище за телесно 
възпитание (ДВ бр. 2/1942г.). 
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Ръководните функции на Академическия съвет включват: осъществява пряко 
управление на висшето училище; обсъжда и решава общи въпроси, относно развитието на 
висшето училище, изработва правилници, учебни планове и програми; подготвя 
университетския бюджет. Функциите по управление на персонала касаят: избира ректора; 
препоръчва/одобрява/избира професорите и постоянните/редовните доценти и останалия 
университетски персонал; упражнява дисциплинарна власт спрямо студентите и 
преподавателите. 

Въпреки относително големите си правомощия, Академическия съвет няма право 
да приема самостоятелни актове, които да са окончателни. Всички негови решения, при 
упражняването на посочените функции, се утвърждават от Министерството (респективно 
Министъра) на народното просвещение. Правомощията Академическия съвет по отношение 
управлението на университета са ограничени, като във всички законодателни актове в 
периода от Освобождението до 1944 г. под една или друга форма е налице силен 
централизиран административен контрол над висшите училища от страна на Министъра на 
просвещението. През посочения период, правомощията на органите за управление на 
висшите училища са уредени твърде общо и на практика те не приемат никакви 
самостоятелни актове. Причината за това е липсата на академична автономия (Димитрова, 
Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия, 2016). 
Степента на прилагане на принципа за академична автономия е предпоставка за 
предоставяне на по-широк или по-тесен кръг от правомощия на университетските органи за 
управление. 

Създаденото през този период новобългарско право е от съществено значение за 
по-нататъшното развитие на основните правни отрасли и правни институти. Формирането и 
развитието на правната система е дълъг процес, който обхваща десетилетия. В първите 
години след Освобождението българският законодател е бил изправен пред 
предизвикателството да уреди новите обществени отношения, вкл. и в областта на 
образованието, взимайки за образец достиженията на правните системи на развитите 
европейски държави от края на XIX век. 

2.Правна уредба на правомощията на Академичния съвет от 1944 г. до 1989 г. 
След 1944 г. настъпват значими на социално-политическите промени, но 

приемането на изцяло нови закони става постепенно. Едва след приемането на 
Конституцията от 1947 г.4, която урежда новото „обществено-стопанско устройство“, 
започва и активен законодателен процес по приемане на нови законодателни актове, които 
да доразвият конституционните норми. 

За периода 1944-1989 г. е характерно, че вече се приемат специални закони за 
висшето образование и са приети общо 3 такива - през 1947, 1948 и 1958 г. Със Закона за 
висшето образование (ЗВО) от 1947 г.5 за първи път се уреждат самостоятелно висшите 
училища и висшето образование, отделно от другите степени на образование. Той обаче е 
много обемист и от там неефективен, затова през 1948 г. е приет нов ЗВО6. 

Съгласно чл. 6 на ЗВО от 1948 г., основен орган за управление на висшите учебни 
заведения, наред с ректора, е Академическият съвет. Правомощията му са уредени 
лаконично и без детайли. Академическият съвет разглежда всички въпроси, свързани с 
учебната и научно-изследователска работа във висшето учебно заведение, също така решава 
въпросите за обявяване на конкурси за преподаватели, избор, поканване и повишение на 
преподаватели и асистенти. Академическият съвет не е орган с решаващи правомощия, а 

                                                             
4 Конституция на Народна република България - Обн. ДВ. бр.284 от 6 Декември 1947г. 
5 Обн. ДВ бр. 153/1947 г. – отм. 
6 Обн. ДВ бр. 224/1948 г. - отм. 
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има само съвещателни функции. Той дава „мнение“, докато решенията по тези въпроси 
влизат в сила едва след утвърждаването им от Комитета за наука, изкуство и култура.7 

През този период държавата установява всеобхватен контрол над целия обществен 
живот, в т.ч. над академичната общност и висшите училища. ЗВО от 1948 г. урежда, че 
всички висши учебни заведения в България се намират под върховното ръководство на 
Комитета за наука, изкуство и култура. Всяко висше учебно заведение има ректор и 
Академически съвет, но те са само номинални органи за управление. Реално Комитетът за 
наука, изкуство и култура е орган за управление на висшите училища. Председателят на 
Комитета има пълна административна, финансова и дисциплинарна власт при управлението 
на висшите учебни заведения. 

Правомощията на Академическия съвет по ЗВО от 1958 г.8 са почти идентични с 
тези от предходния ЗВО от 1948 г. Академическият съвет: взема решения по въпросите, 
свързани с учебната, възпитателната и научно-изследователската работа във висшето 
учебно заведение; одобрява решенията на факултетските съвети по учебните планове, 
обявяване на конкурси, избиране на научно-преподавателския състав и присъждане на 
научни степени. Но устройството и управлението на висшите учебни заведения се уреждат 
на основата на принципа за силен централизиран надзор и контрол от страна на 
Министерството на просветата и Висшата атестационна комисия. 

В сравнение със съвременната правна уредба, правомощията на органите за 
управление на висшите училища съгласно двата ЗВО от 1948 и от 1958 г., са значително 
ограничени. Докато правната доктрина, от разглеждания период, приема висшите учебни 
заведения като държавни учреждения - специализирани административно-организационни 
единици (Христофоров, 1966, стр. 10 и сл.). Академическия съвет се определя като 
администрация на държавното учреждение, в смисъл на държавен орган (Христофоров, 
1966, стр. 38 и сл.). Академическият съвет се разглежда като орган, изпълняващ 
„решаващи“ организационни и ръководни функции, а решенията му като „същински 
административни актове“ (Христофоров, 1966, стр. 82). Въпреки това цитираният автор 
изрично посочва, че решенията на органите на висшите учебни заведения се нуждаят от 
утвърждаване, за да станат завършени и окончателни актове (съответно от Министерството 
на просветата или от Висшата атестационна комисия). Това утвърждаване се определя като 
„последваща форма“ за окончателната валидност на основния правен акт (решението на 
Академическия съвет) (Христофоров, 1966, стр. 82). На практика това означава, че 
Академическият съвет няма самостоятелни и решаващи правомощия. 

Въпреки ведомствената зависимост на висшите училища от органите на 
изпълнителната власт и ограничените правомощия на академичното им ръководство, 
законодателството в периода 1944-1989 г. отбелязва положително развитие. За първи път се 
приемат самостоятелни специални закони в областта на висшето образование. 

3.Правна уредба на правомощията на Академичния съвет от 1989 г. до 1995 г. 
Този сравнително кратък период заслужава самостоятелно изследване на правната 

уредба на органите за управление на висшите училища, защото след демократичните 
промени от 1989 г. започва интензивна промяна на законодателството във всички сфери, 
вкл. и в областта на висшето образование. С приемането на Закона за академична 

                                                             
7 Чл. 11 ЗВО от 1948 г.: Академическият съвет разглежда всички въпроси, свързани с 
учебната и научно-изследователска работа във висшето учебно заведение и дава своето 
мнение по тези въпроси. Академическият съвет решава въпросите: за обявяване на 
конкурси за преподаватели, избор, поканване и повишение на преподаватели и асистенти. 
Решенията по тези въпроси влизат в сила след утвърждението им от Комитета за наука, 
изкуство и култура. 
8 ДВ бр. 12/1958 г. – отм. 
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автономия на висшите учебни заведения (ЗААВУЗ)9 за първи път академичната автономия 
се урежда законодателно като принцип за устройството и управлението на висшите 
училища. Тук трябва да се отбележи, че ЗААВУЗ действа и се прилага успоредно със ЗВО 
от 1958 г., но нормите на чл. 5-10 ЗВО от 1958 г., касаещи устройство и управление на 
висшите учебни заведения, са отменени. По отношение на органите за управление на 
висшите училища вече се прилагат нормите на ЗААВУЗ. 

В два текста - чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ЗААВУЗ лаконично урежда някои от 
правомощията на органите за управление на висшето училище. По-детайлно правомощията 
на всички органи са уредени в Правилника за прилагане на закона за висшето образование 
(ППЗВО)10. Съгласно последните му изменения и допълнения, преди да бъде отменен, 
Академичният съвет има правомощие да взема решения по основни въпроси на учебната, 
възпитателната, научноизследователската (художествено-творческата) работа на висшето 
учебно заведение (чл. 11 ППЗВО). Към учебно-възпитателната дейност се включват 
правомощия да: 1) обсъжда периодически състоянието, насоките и перспективите за 
подготовка на специалисти с висше образование, подготовката и квалификацията на 
научните кадри, учебната и научноизследователската работа; 2) обсъжда учебните планове. 
В научноизследователската дейност влизат правомощията да: 1) обсъжда плана за 
научноизследователската работа на висшето учебно заведение; 2) приема перспективните и 
годишните планове за подготовката и квалификацията на научно-преподавателските кадри; 
3) обсъжда предложения за организиране или участие в научни (художествени) прояви, а 
също и по прякото сътрудничество със сродни висши учебни заведения и други научни 
организации в чужбина; 4) приема защити за получаване на научни степени и произвежда 
избори за научни звания, ако има право за това. Наред с упражняването на тези функции, 
Академичният съвет има организационно-институционални правомощия да обсъжда 
предложенията за изменения в структурата на висшето учебно заведение и факултетите и 
конститутивни правомощия да избира ректора и заместник-ректорите. 

Голяма част от правомощията на Академичния съвет от този период кореспондират 
с правомощията на този орган за управление на висшето училище съгласно актуалната 
правна уредба. На основа на предоставената академична автономия висшите учебни 
заведения вече самостоятелно определят организационната си структура, обявяват конкурси 
и избират научно-преподавателски кадри, извършват редица други административни и 
стопански дейности, без утвърждаване от централните органи на държавно управление, 
както е в предходните периоди. ЗААВУЗ се прилага само пет години11, но той е важен като 
първи нормативен акт, който използва термина „академична автономия“. 

В обобщение за този период трябва да се подчертае, че след 1989 г. започва 
интензивно изменение на законодателството и приемане на нови нормативни актове в 
областта на висшето образование, които поставят началото на нови демократични 
традиции. Утвърждава се принципът за академична автономия в управлението на висшите 
училища и се разширява кръгът на правомощията на Академичния съвет. 

В заключение, направена е периодизация в развитието на законодателната уредба 
на правомощията на Академичния съвет от Освобождението до 1995 г, когато е приет 
действащия ЗВО. Правомощията на този основен орган за управление на висшето училище 
са анализирани през три различни исторически периода. Отделните етапи в развитието на 
законодателството, касаещо висшите училища, макар и обособени в периоди със 
самостоятелни белези, са взаимосвързани и представят традициите и достиженията на 
националното ни право в областта на висшето образование. 

                                                             
9 Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г. – отм. 
10 Обн. ДВ. бр.75 от 21 Септември 1973г., отм. ДВ, бр. 77 от 10 септември 1993 г. 
11 Отменен с приемането на действащия Закон за висшето образование (ЗВО) - ДВ бр. 
112/1995 г. 
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На база на извършения исторически нормативен анализ се правят изводи и 
обобщения, важни за съвременния период в развитието на висшето образование. 
Академичният съвет има функция на основен университетски орган за ръководство на 
учебната и научната дейност на висшето училище във всички етапи от развитието на 
новобългарското право в областта на висшето образование, както и според действащия ЗВО 
(чл. 30, ал. 1). 

Висшето образование в България има над 130-годишна история. То е преминало 
през различни исторически и социално-политически периоди и е претърпяло редица 
промени до днес. България е страна-членка на ЕС и се говори за европейско образование 
без граници, затова е налице потребност от изследване на висшите училища и техните 
органи за управление. Т.к. основна роля за качеството на образователната и 
научноизследователската дейност на висшите училища имат именно техните органи за 
управление, чрез упражняването на предоставените им правомощия. 
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Abstract. One of the current problems facing the modern state cultural policy is the state 
of the Bulgarian cultural heritage abroad. In many cases, the preservation of cultural heritage sites 
located on foreign territory depends on the mechanisms established for bilateral cooperation, as 
well as on the possibilities for their practical realization. The aim of the report is to present 
important approaches related to the cultural cooperation policies between the Republic of Bulgaria 
and the Republic of Turkey for the protection of religious heritage sites. The highlights of the 
report has been plased on bilateral agreements for cultural cooperation signed after 1997 - 
agreements, intergovernmental programs, protocols for cooperation in the preservation of religious 
heritage sites. This article presents is part of the work on research project named “Creating a 
model for the preservation and promotion of the Christian monuments” - ДН 15/4, 11.12.2017. 
The project is supported by the National Science Fund at the Bulgarian Ministry of Education and 
Science. 
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Един от най-актуалните съвременни проблеми пред националната културна 
политика е състоянието на българското културно-историческо наследство в чужбина. Тази 
тема пряко се свързва с документите на Съвета на Европа, отнасящи се до принципите, по 
които държавите трябва да се ръководят при провеждане на политики за наследството. 
Заключителната декларация на Четвъртата европейска конференция на министрите, 
отговарящи за културното наследство, проведена в Хелзинки (30-31 май 1996 г.), дава 
следните насоки: „… политиките за наследство не трябва да проявяват никаква 
дискриминация по отношение на различните територии, както и към културната история 
на хората, които ги населяват; принципът на недискриминация трябва да се прилага във 
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всеки един случай; при идентифицирането и опазването на ценностите на наследството, 
при поддръжката и реставрацията им“ (Helsinki Declaration, 1996). За поставянето на 
дневен ред на въпроса за идентификацията и опазването на българското културно 
наследство в чужбина значение има от една страна променящият се политически контекст в 
Югоизточна Европа, и от друга страна - извършените промени в българското 
законодателство, отнасящи се до система на управление на културното наследство.  

В голяма степен опазването на обекти на културното наследство намиращи се на 
чужда територия зависи от създаването на механизми за междудържавно сътрудничество, 
както и от възможностите за тяхното реално приложение. Цел на доклада е да представи 
основни механизми на политиките за културно сътрудничество между Република България 
и Република Турция за опазване на обекти на религиозното  наследство. В тази връзка 
изложението се фокусира около подписани след 1997 г. важни двустранни споразумения за 
културно сътрудничество – спогодби, междуправителствени програми, протоколи за 
сътрудничество в опазването на недвижимото културно наследство. Актуалността на 
представената в доклада проблематика се предполага и от няколко важни проблема, от 
решаването на които в голяма степен зависи бъдещата съдба и идентификация на 
българското културно наследство в чужбина: от една страна - неопределеният от дълго 
време статут на това наследство, лошото физическо състояние, в което то се намира, 
спешната необходимост от ремонти, възстановителни и благоустройствени дейности 
(Denchev, Vasileva, 2017); и от друга страна - възможностите за използване на потенциала 
на това наследство за създаване и популяризиране на места и исторически територии и 
превръщането им в символи на културна памет, в топоси на вярата, в ресурс за стимулиране 
на икономическите връзки и междукултурния обмен чрез трансграничното сътрудничество 
(Ganeva-Raicheva, 2012). 

Двустранни споразумения за културно сътрудничество между Република 
България и Република Турция. По неофициални данни основна част от недвижимото 
българско културно-историческо наследство в чужбина представляват имотите на 
българската Екзархия, чиито територии днес се включват към границите на всички съседни 
на България държави и Албания. Като обекти това наследство включва сгради на църкви, 
училища, болници, гробища, паметници. В огромен брой от случаите те са били 
конфискувани от съответните държави след Ньойския мирен договор или след Втората 
световна война. Напр. българските обекти в Истанбул, които са били притежание на 
българската Екзархия или на българската колония там през първите десетилетия на ХХ в., 
са били над 70 (Enev, 2004). Началото на съвременните механизми на сътрудничество 
между България и Турция в областта на недвижимото културно наследство е поставено през 
1997 г. с подписването на Спогодба за сътрудничество в областта на културата, 
образованието и науката (Agreement, 1997). На следващата година е подписан Протокол за 
сътрудничество в опазването на недвижимото културно наследство (Protocol, 1998). В него 
се дефинира съдържанието на недвижимото културно наследство от взаимен интерес. В 
документа се регламентират и важни конкретни механизми – като сформиране на 
експертно-технически групи от България и Турция, които си разменят посещения и правят 
оглед на паметници на културата. Документът предвижда също да се договарят двугодишни 
програми, съдържащи конкретни параметри за издирване, локализация и проучване на 
обекти, свързани с българската история и култура (съответно с турската история и култура 
на българска територия). От българска страна са осъществени огледи на паметници на 
културата в градове намиращи се в географска област Източна Тракия - Одрин /Edirne/, 
Къркларери /Kırklareli/, Визе /Vize/ и Текирдаг /Tekirdağ/. Първите конкретни обекти 
присъстващи в този протокол са: в Истанбул - катедралният храм „Св Стефан“, където до 
1913 г. е седалището на Българската екзархия, сградата на болницата „Евлоги Георгиев“ в 
кв. Шишли, българското гробище в кв. Ферикьой, заедно с църквата „Св. Димитър“, 
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сградата на метоха в кв. Фенер; в Одрин - сградата на българската мъжка гимназия „Д-р 
Петър Берон“, църквата „Св. Георги“, църквата „Св. Св. Константин и Елена“ (Bulgarian 
monuments, 1998). През 2002 г. между Министерството на културата на Р България и 
Министерството на културата и туризма на Р Турция е подписана двегодишна Програма за 
сътрудничество в областта на опазването на недвижимото културно наследство, с период на 
действие за 2002-2003 г. и продължена през 2004 г. (Program, 2004). С този документ на 
практика се полага началото на възстановяване на културните паметници на всяка една от 
страните, разположени на територията на другата държава. Основен механизъм за 
приложение на Програмата се явява политиката на реципрочност, с приоритет опазването 
на обекти на религиозното наследство. Важно е да се представят механизмите на реалното 
приложение на тази Програма. В документа са заложени и последователно осъществени 
конкретни дейности, свързани с финансиране от българска страна на извършване на огледи, 
издирване, инвентаризация на обекти, идентифициране, първоначално документиране и 
кандидатстване за регистрация на обекти на българското недвижимо културно наследство, 
намиращи се на територията на Турция и на финансиране от турска страна на обекти, 
намиращи се на територията на България. Документът предвижда и механизми за съвместно 
финансиране на дейности в областта на идентификацията и опазването на обекти от 
взаимен интерес. Конкретни обекти на Програмата са ценни исторически, архитектурни и 
художествени паметници на културата. В нея (чл. 6) е отразено и намерението на двете 
страни да изготвят общо предложение за включване на катедралния храм „Св. Стефан“ в 
Истанбул и Джумая джамия в Пловдив в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.  
Сред приоритетните за българската страна обекти на религиозното наследство, отразени в 
програмата са църквата „Св. Стефан“ в Истанбул и метохът при църквата, църквите „Св. 
Георги“ и „Св. Св. Константин и Елена“ в Одрин, българското гробище в Истанбул и 
гробищния храм „Св. Димитър“. Конкретни резултати от действието на тази програма са 
реставрацията и консервацията на църквата „Св. Георги“ в Одрин, възстановена през 2004 г. 
През 2008 г. по инициатива на Националния исторически музей в църквата е създадена и 
библиотека, с фонд от 2200 тома литература на български език. Книжовният фонд е 
формиран от дарения, както от частни лица, така също и от Университета по 
библиотекознание и информационни технологии /УНИБИТ/, Българският червен кръст 
/БЧК/, издателство „Захарий Стоянов”, издателство „Аргус”. В библиотеката е оформен и 
български информационен център, който разполага със списания и книги, предоставящи 
актуална информация за различни области на България. През 2008 г. църквата „Св. Св. 
Константин и Елена” в Одрин е включена сред обектите за възстановяване и реконструкция, 
съгласно заявения от Министерството на културата приоритет: „Опазване и развитие на 
културните ценности на българската нация“. Със средства на българската държава, общини, 
фондации и лични дарения от много българи се извършва цялостна реконструкция храма 
(Report, 2009). Иконостасът в храма се финансира от Министерството на културата, а 
иконите се предоставят от Националния исторически музей. Важно е да се отбележи също, 
че реставрираните и възстановени български храмове в Одрин и Истанбул, както и тези, 
чиято реконструкция предстои, се управляват от Българската православна църковна община 
в Истанбул (aba.government.bg). Безспорно, сред най-значимите дейности по Програмата за 
сътрудничество за опазване на недвижимото културно наследство е цялостната реставрация 
на сградата на катедралния храм „Св. Стефан“ в Истанбул, чието начало е поставено през 
2005 г. Строително-ремонтните дейности основно се финансират от турска страна и са 
извършени от Истанбулската голяма община, областната управа на града и фондацията на 
Българската православната църковна община. Обновената църква е открита през януари 
2018 г. Църквата „Св. Стефан“ във всички исторически и съвременни източници се 
определя като един от най-ценните и значими обекти на българското културно наследство в 
чужбина. Тя е свързана с ключови събития и личности от националната ни история, 
историята на българската Екзархия и българската православна църква. Храмът притежава 
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уникална архитектура – смята се за единствената запазена православна желязна църква в 
света. 

През 2008 г. влиза в сила нова двегодишна Програма за сътрудничество в областта 
на науката, образованието и културата между правителствата на Р България и Р Турция за 
периода 2008-2010 г. (Program, 2008). От същата година се разработва и проект за 
междуправителствена спогодба между двете държави за взаимно създаване на културни 
центрове – съответно български в Истанбул и турски – в София. Първа конкретна 
инициатива в тази посока е откритият през 2010 г. Български културен и просветен 
информационен център в Тракийския университет в Одрин. Центърът се създава по идея на 
Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София със 
съдействието на Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив и ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ (bulgaria-news.bg). Тази инициатива се превръща в добра база за 
университетско сътрудничество в областта на образованието. През 2012 г. в Анкара е 
подписана Програма за сътрудничество в областта на опазване на недвижимото културно 
наследство между Р България и Р Турция (Program, 2013), която е разширена в Програма за 
опазване на природното и културно наследство в рамките на политиките за трансгранично 
сътрудничество (Programme 2014-2020). 
 Други важни механизми на политиките за междудържавно културно 
сътрудничество са свързани с ангажирането на местните общински власти, висши 
образователни и културни институции,  неправителствени организации в процеса на 
опазване на обекти на недвижимото културно наследство. Израз на съвместните 
инициативи, в т.ч. и в областта на опазването на културните ценности са подписаните 
меморандуми за сътрудничество и протоколи за побратимяване между общини на 
територията на България и Турция, особено тези намиращи се в граничните територии.  

В национален и регионален аспект разгледаните механизми на политиките за 
междудържавно културно сътрудничество между България и Турция имат своя принос в 
изграждащата се съвременна система за управление на културното наследство. В 
Югоизточна Европа, нарастващо значение за опазването на обекти на религиозното 
наследство имат развиващите се културни политики на балканските държави и 
извършващите се реформи в техните законодателни и институционални системи. Процесът 
на опазване на религиозното наследство е свързан не само с възстановяване и 
реконструкция на обекти и сгради с висока културна и архитектурна стойност, тази тема  
неизменно се преплита с опазването на националната и културната идентичност, а в нашето 
съвремие – със съхраняване на културното многообразие и използване на наследството като 
ресурс за развитие на туризма.  
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Abstract: 
The scientific report presents the main general concepts about the outlined epoch. The 

opinions on the applied reforms in the domestic policy are studied. The concepts about the 
implemented reforms in the foreign policy are discussed. Views are presented on the place and 
significance of the period 2001-2009 as part of the transition to democracy in our country. 
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Демократичните промени у нас, започнали в края на 1989г. , предизвикват сериозен 

изследователски интерес още със самото си начало, и до днес. Техният по-късен етап, 
обхващащ времето от 2001г. до 2009г., е подложен на обстоен и задълбочен анализ – в 
научните среди, сред политическия елит, в медийната сфера, сред демократичното 
гражданство. Множество политолози, историци, социолози и други автори проследяват най-
съществените особености на това време и проучват направените реформи във вътрешната и 
външната политика, които го характеризират. 

Излагане на основните общи идеи за периода 2001г. – 2009г.  
Очертаният период привлича вниманието на редица изследователи, чийто 

произведения разкриват разнообразие от идеи, често разнородни и противоположни. Те 
обхващат широк спектър от утвърждаване и отричане на дейността и реформите на двете 
правителства, управлявали държавата в периода от 2001г. до 2009г. Затова за тях липсва 
преобладаваща и категорична оценка.  

Лявото политическо мислене и средите, близки до ДПС и НДСВ, интерпретират по 
положителен начин управленските инициативи и направените преобразования от това 
време. Обратно, десният културен елит ги оценява отрицателно и отхвърля извършеното от 
правителствата, начело със  Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев. Сред 
многообразието от идеи и убеждения можем да откроим следните изследователи и техните 
възгледи: 

1) Една от най-дълбоките интерпретации на ставащото у нас през 90-те години на 
ХХв. и в началото на ХХІв. е тази е на Ивайло Знеполски. Той откроява тежките и дълги 
следи на комунизма върху нашата страна. Същевременно изследва как неговата идеология 
въобще е възможна в контекста на цивилизационните подходи към човешкото общество. В 
своето творчество ученият се опитва в дълбочина да обясни феномена на комунизма при 
неговото проявление в България. Широко и обстойно той разглежда разпространението му 
в различните сфери на живота. Осмисля пагубното му влияние върху личността, 
обществото, културата и други области.  
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Но анализът на изследователя е насочен не само към миналото, но и към 
настоящето. Той проследява остатъците от комунистическото мислене в периода на 
демократичните промени. Установява, че в хода на демократичното преустройство на 
страната най-трудна и продължителна е промяната в мисленето и манталитета на българите, 
след дългите години на тоталитарния режим. Изследователят разбира, че и в началото на 
ХХІв. у нас има групи хора, които отъждествяват вижданията си за просперитет с миналото. 
Затова той приема, че преходът към демокрация е изключително продължителен и е по-
подходящо да се използва понятието „преходно време” (Znеpоlsкi; 2014; 4). С него се 
обозначава отвореният и недовършен край на демократичните промени.  

По такъв начин Ивайло Знеполски идентифицира един от най-сложните проблеми 
на българския преход – изграждането на демократично мислене и демократичен светоглед у 
гражданите. Анализирайки реалността от началото на 90-те години на ХХв. до настоящето, 
той не е оптимист, че това може да се осъществи бързо и изведнъж. Напротив, 
изследователят разполага тази фундаментална промяна в един дълъг период от време. Той 
пише: „Преходът преди всичко не е завършен психологически, тъй като широки слоеве не 
са се адаптирали или се адаптират бавно и трудно към новите условия… Този преход се 
оказа двоен, съвпаднаха две промени: трябваше да осъществим едновременно политически 
преход и цивилизационен преход, трябваше едновременно да влезем в модерната 
демокрация и в глобалния свят” (Znеpоlsкi; 2014; 1-2). 

2) Оригинално виждане за демократичния преход и особено за десетилетието от 
началото на ХХІв. се открива у Аспарух Панов. В статиите и интервютата си той 
проследява целия демократичен процес още от края на 1989г., но силно акцентира върху 
управлението на Симеон Сакскобургготски. Него определя като утвърден либерал, който 
осъществява „показен европейски мандат” и донася „дългоочакваната нормализация” 
(Pаnоv; 2007; 90).  

За времето от 2001г. до 2005г. изследователят обобщава: „Още в началото на новия 
управленски мандат пазарната ни икономика бе оценена като „функционираща” (според 
критериите за членство в ЕС), като рамковите условия за бизнеса се подобряваха с всяка 
изминала година. Икономическата стабилност, високият икономически растеж и 
непрекъснато нарастващите чужди инвестиции промениха изцяло бизнес климата в 
страната ни. Въпреки протяжния вой на опозицията и особено на синдикатите, младият 
икономически екип на новото правителство успя по великолепен начин да реализира своя 
очевидно висок управленски и професионален (либерален) потенциал” (Pаnоv; 2007; 92).  

Друг значим принос на НДСВ според Аспарух Панов е, че то предизвиква коренни 
промени в българската политическа система, която до тогава е двуполюсна. 
„Утвърждаването на движението като (дясно) центристка либерална партия доведе до 
създаването на един по-плуралистичен и прозрачен политически модел, което се отрази на 
цялостния начин на „правене” на политика в България” – пише изследователят (Pаnоv; 
2007; 91). Според него Симеон Сакскобургготски не само поема политическа отговорност 
да управлява страната, но и намира сигурна алтернатива на утвърдилия се до тогава у нас 
двуполюсен модел, изразяващ главно интересите на БСП и СДС.  

Положителна е и оценката на Аспарух Панов за участието на НДСВ във властта при 
правителството на тройната коалиция. Цялостно той възприема изявите на Симеон 
Сакскобургготски и неговата формация НДСВ в българската политика като позитивно 
явление. Този възглед се различава от становищата на експертите, учените и анализаторите, 
близки до СДС и БСП, за които разбиването след 2001г. на съществувалия до тогава 
двуполюсен модел е негативен и дори пагубен процес. За  разлика от тях Аспарух Панов 
акцентира върху постигнатата нормализация на българското общество през това време. За 
него тя е признак на добър стил на управление и на европейска политическа култура.  

3) Задълбочен анализ на цялостния преход към демокрация у нас прави Георги 
Карасимеонов. Осмисляйки сложното историческо време, той откроява недоверието на 
гражданите към дейността на политическия елит, както и тежките проблеми, пред които те 
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са изправени – като липса на социална сигурност и  наличие на социално неравенство 
(Karasimeonov; 2016; 2).  

Според изследователя най-важното за периода след 2001г. е, че на власт идва 
популисткото НДСВ, което предизвиква големи промени в партийната система. Друга 
особеност на това време е, че спада напрежението по линията комунизъм-антикомунизъм 
(Karasimeonov; 2016; 4). За учения етапът от 2001г. до 2009г. е част от общия и много 
продължителен процес на консолидация на българското общество около демократичните 
идеи и ценности. 

4) Интересни са възгледите за прехода на Михаил Груев. Според изследователя 
върху него дълбоко се отразява факта, че движещите сили на промените у нас в края на 80-
те и началото на 90-те години на ХХв. произхождат от управлявалата до тогава 
комунистическа партия (Gruеv; 2015; 17). Заедно с нея другият ключов фактор е създадения 
в края на 1989г. СДС.  

За десетилетието от 2001г. до 2009г. ученият смята, че то е белязано от възхода и 
краха на НДСВ като популистка партия. Друга важна особеност на това време е спадането 
на авторитета на лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски и сриването на неговия 
харизматичен образ (Груев; 2015; 41). За периода 2001г. – 2009г. е характерно и 
управлението на тройната коалиция начело с БСП, чрез което тя възвръща позициите си в 
лявото пространство. Според изследователя политическите процеси през това десетилетие 
подготвят и пораждат измененията в политиката у нас, които идват с появата на ГЕРБ като 
нов претендент за дясноцентристкото пространство (Gruеv; 2015; 41). 

5) Интересни са и изследванията за прехода към демокрация на Васил Проданов. 
Той формулира становища, които принципно се различават от преобладаващия десен 
прочит на промените и затова те заслужават да бъдат анализирани. Неговата цялостна 
оценка за българския преход е, че в същината си той е деструктивен. Опитът за догонваща 
модернизация след 1989г. влече след себе си множество неблагоприятни обществени 
процеси. По този въпрос ученият пише: „Отварянето на страната обаче има по-скоро 
негативни последствия, защото създава предпоставки за изтичане на ресурси и присвояване 
на държавна собственост, а не подобрява баланса на икономическите отношения с 
развитите западни страни… С разпадащите се икономически и политически структури 
България става част от една глобализирана пазарна система, при което степента на нейното 
зависимо развитие се оказва много по-висока от преди, защото я няма вече силната 
държава” (Prоdаnоv; 2012; 544).  

Васил Проданов отбелязва и още една важна особеност на българския преход – 
превръщането на миналото в основен фактор и позиционирането на историята като най-
политическата наука.  

За периода от 2001г. до 2009г. изследователят посочва, че той е доминиран от 
съвместното управление на либерални партии като НДСВ и ДПС и по-късно на 
социалистическа партия като БСП. Това е възможно поради една „нарастваща прилика на 
социално-икономическата политика в условията на глобализация между леви и десни” 
(Prоdаnоv; 2012; 492).  

Изучавайки особеностите на демократичното преустройство у нас,  ученият открива 
като негова характерна черта възхода на популисткото лидерство. То поражда процес на 
замяна на програми и идеи от личности и образи. Появяват се лидерски партии, опиращи се 
на харизмата на водача. „У нас такъв тип лидерски формирования започнаха да се създават 
през 90-те години, но истинското начало на тази тенденция стана завръщането на Симеон 
Сакскобургготски през 2001г. в страната, който само благодарение на своята личност 
спечели абсолютно мнозинство в парламента, а след това създаде партия” – пише 
изследователят (Prоdаnоv; 2012; 513).  

По такъв начин Васил Проданов формулира негативни изводи за промените у нас.  
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6) Преминаването към политическа демокрация и пазарна икономика се 
проследява и от позициите на историческата наука. Един фактологичен анализ за него 
предлагат Евгения Калинова и Искра Баева в труда си „Българските преходи 1939 – 2010”.  

Авторките подробно проучват периода от 2001г. до 2009г. При това разкриват 
перипетиите около бившия цар Симеон ІІ от началото на промените до завръщането му в 
страната на 4 април 2001г. Представят спечелването на парламентарните избори на 17 юни 
2001г., както и дейността му от тогава насам в управлението на държавата. Те обобщават: 
„Възходът на НДСВ се дължи на отлива на избиратели от абсолютно всички партии и 
коалиции, той е свидетелство за огромното разочарование на българите от резултатите на 
продължилите дълги години реформи, демократизиране, преструктуриране, които не 
подобряват, а влошават житейските условия на мнозинството граждани. Този резултат 
може да се интерпретира като провал на българския преход, но и като начало на нов етап. 
Всъщност, гласовете, дадени за нещо напълно непознато, са на хора, които вярват във 
възможността да стане „чудо”, и че една фигура, неизпробвана в практиката, може като с 
вълшебна пръчица да обърне посоката на промените към по-добро” (Каlinоvа, Bаеvа; 2010; 
332-333).  

Изследователките представят и анализират цялостно дейността на правителството 
на НДСВ и ДПС, като открояват заслугите и пропуските му. Те проучват и управлението на 
БСП, НДСВ и ДПС. Акцентират не само върху вътрешнополитическата му дейност, но и 
върху присъединяването на България към Европейския съюз в началото на 2007г. и 
последиците от това.  

По такъв начин Евгения Калинова и Искра Баева разглеждат десетилетието от 
2001г. до 2009г. в контекста на дълбоките обществени процеси, изпълващи българския 
демократичен преход, от който то е неразделна част.  

Следователно при проучването на времето от 2001г. до 2009г. се оформят различни 
подходи, изразяващи конкретна област – политология, социология, история и др. Те 
разкриват дългогодишните усилия на множество учени, експерти и анализатори, стремящи 
се да достигнат до обективно знание за сложните и динамични процеси на прехода. С 
представените до тук гледища съвсем не се изчерпва многообразието на техните търсения, а 
се цели точен и ясен подбор на представителни идеи и възгледи за прехода като явление и 
за периода му от 2001г. до 2009г. 

Проучване на възгледите за извършените реформи във вътрешната политика  
Десетилетието от началото на ХХІв. е значим етап в продължителния преход към 

демокрация у нас. Двете правителства, ръководили страната през него, се характеризират с 
определени управленски инициативи. Извършените от тях реформи са предмет на 
изследователски интерес както в хода им, така и в последващия период. 

Изучаването на дейността на правителството на НДСВ и ДПС, което е на власт от 
2001г. до 2005г., поражда противоречиви анализи и коментари. Положителна е оценката на 
средите, близки до управляващите партии. Те изтъкват промените в банковата сфера, 
нововъведенията в образованието, нарастналите социални разходи и други реформи, 
отразили се благоприятно на икономиката и на обществото като цяло. 

За разлика от този подход десните политически сили и десният културен елит 
оценяват политиката на правителството като неадекватна и популистка. Акцентът пада най-
вече върху неизпълненото обещание на Симеон Сакскобургготски за 800 дни да подобри 
жизнения стандарт на българите. Особено силна е критиката на Иван Кръстев, Огнян 
Минчев, както и на много други автори. Успехите на управляващите се обясняват с 
благоприятната стопанска конюнктура към тогавашния момент. Изтъква се и по-малкия 
мащаб на реформите в сравнение с правителството на ОДС начело с Иван Костов (1997г. – 
2001г.).  

Главен акцент в левия политико-изследователски подход е трудният живот на 
големи части от населението, което не успява да получи облекчение на състоянието си чрез 
социално-икономическата политика на управляващите. Силна критика към тях отправят 
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Янаки Стоилов, Велислава Дърева, Татяна Буруджиева и др. Според представителите на 
лявото мислене тежките социални проблеми по същество не се поставят на дневен ред и не 
се решават.  

Освен очертаните до тук аналитични подходи, са налице и опити за по-неутрално 
възприемане на политическите явления и процеси. Такъв стремеж се открива в 
историческите изследвания на Евгения Калинова и Искра Баева. В оценката си за 
управлението на НДСВ и ДПС те пишат: „Още първите месеци от дейността на 
правителството на С. Сакскобургготски показват, че за да стане животът на всички по-
добър не са достатъчни само вярата и добрите намерения, а са нужни съзнателните и 
целенасочени усилия на всички българи… Поредното отрезвяване на обществото при 
управлението на НДСВ е болезнено, но и здравословно” (Каlinоvа, Bаеvа; 2010; 341). Те 
посочват също така и че „в края на премиерския мандат на бившия български цар Симеон 
Сакскобургготски става ясно, че най-големия успех на неговата формация наистина е 
ликвидирането на двуполюсния модел” (Каlinоvа, Bаеvа; 2010; 358). Двете изследователки 
открояват и редица успехи на кабинета, но акцентират върху факта, че след първоначалната 
еуфория той предизвиква поредното разочарование на българите от политическата класа. 

Разнородни са и анализите за дейността на правителството на БСП, НДСВ и ДПС, 
ръководило страната от 2005г. до 2009г. То се радва на положителна оценка от своите 
среди. Такава получават промените в образованието, нарастването на социалните 
трансфери, активната външна политика и други реформи. Одобрение спечелва насоката на 
кабинета за съчетаване на икономическото развитие със засилени социални инициативи. 
Левите политици и изследователи многократно изтъкват съвпадението на този управленски 
подход с интересите на голяма част от населението, което в годините на прехода не успява 
да се сдобие със значима собственост или да покаже успешна икономическа активност и е 
принудено да води тежък и труден живот.  

Политиката на правителството получава подкрепа и от средите, близки до ДПС. 
Неговият електорат е също така крайно беден и воден до изнемогване в преходния период. 
Затова социалните ангажименти на правителството са и в негов интерес. 

Позицията на НДСВ е малко по-различна. Десните политици от него, както и 
симпатизиращите им учени, експерти и анализатори, желаят след приемането на България в 
Европейския съюз в началото на 2007г. партията да излезе от властта и да мине в опозиция. 
Този мотив е кредото на техните коментари. Той предопределя изводите и оценките в 
анализите им. Най-ревностни защитници на тази линия са Пламен Панайотов, Лидия 
Шулева, Николай Свинаров и др., както и подкрепящите ги изследователи.  

От друга страна, групата около Симеон Сакскобургготски застъпва становище за 
оставане в правителството до края на мандата. Учените, експертите и анализаторите с 
центристко мислене подкрепят именно тази позиция.  Сред авторите, проучващи работата 
на тройната коалиция на БСП, НДСВ и ДПС, се открояват Аспарух Панов, Петър-Емил 
Митев, Андрей Райчев и др. 

Същевременно тази управляваща коалиция получава цялостна критика от 
политиците от дясно – както от влиятелния преди СДС, така и от новосформираната 
формация ГЕРБ. Към тяхната оценка се присъединяват подкрепящите ги учени, експерти и 
анализатори. Едни от най-добрите критични коментари правят Румяна Коларова, Антоний 
Гълъбов, Иван Кръстев, Огнян Минчев, Евгени Дайнов и др. Сред множеството аспекти на 
критиката срещу правителството на БСП, НДСВ и ДПС се откроява обвинението за 
забавени и половинчати реформи. Друг момент са упреците за отстъпление от пазарните 
принципи.  

От своя страна Евгения Калинова и Искра Баева очертават следните изводи за 
тройната коалиция: „Шестите поред демократични парламентарни избори показват, че 
България се е върнала (или еволюирала) към истински политически плурализъм, че тя 
трайно е напуснала двуполюсния или двупартийния модел, че политиците са длъжни да 
преговарят помежду си, да търсят общото във вижданията си, да съчетават интересите си и 
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да защитават избирателите си” (Каlinоvа, Bаеvа; 2010; 367). В проучването си двете 
изследователки свързват управлението на тройната коалиция и с края на прехода. 

Разглеждане на идеите за направените реформи във външната политика  
Външната политика на българската държава през първото десетилетие на ХХІв. е 

предмет на обстойни анализи, като по-често в тях преобладават положителните оценки. 
Причина за това е фактът, че двете правителства, ръководили страната през очертания 
период, водят активна и последователна проевропейска и проатлантическа политика. 

Правителството на НДСВ и ДПС, възглавило държавата във времето от 2001г. до 
2005г., постига важни външнополитически цели – България става член на НАТО и успешно 
приключва преговорите за членство в Европейския съюз. Тази стабилна външна политика 
среща одобрение в целия политически елит, сред дейците на културата, науката, медиите и 
в други области. Затова коментарите в посоченото направление са позитивни и 
утвърдителни, както от ляво и от дясно, така и от центристките среди. В направените 
изследвания се изтъква огромното значение на присъединяването към НАТО и ЕС за 
външната сигурност на страната. Разлики в анализите се очертават относно етапите на пътя 
за пълноценната й интеграция в двете структури, както и по въпроса за работата, която има 
да се свърши. Относно очертаната до тук тема статии и разработки правят почти всички 
утвърдени политолози, социолози, историци, журналисти, както и други автори – всеки със 
своя специфика и свои акценти. 

Балканската политика на правителството също се радва на приемане и одобрение. 
Анализите за нея разкриват постигането на добросъседски връзки със съседните държави. 
По-скромно внимание се отделя на опита на управляващите да възродят българо-арабските 
отношения.  

Засилен изследователски интерес се проявява към контактите на правителството с 
Русия. Въпросът за българо-руските отношения присъства в целия преход и е един от 
жалоните за определяне на външната политика. Но постепенно главното място в нея заема 
ориентацията на българската държава към членство в НАТО и Европейския съюз. Въпреки 
това темата за отношенията с Русия продължава да е често анализирана – но по различен 
начин от десния и левия подходи на политическия и културния елит. Сред най-добрите 
изследователи се открояват Румен Кънчев, Нина Дюлгерова, Антон Тодоров, Андрей 
Пантев и др. За дълбоките интереси на Русия през ХХІв. Румен Кънчев пише: „Руският 
политически елит се стреми към нов баланс на световната сцена. Кремъл все по-настойчиво 
показва, че не е доволен от позицията и влиянието, което след края на Студената война 
Русия има на световната сцена. В тесния смисъл на думата това означава ревизия на 
глобалната геостратегическа рамка, създадена в света в резултат на завършването на 
Студената война като последица от настъпилата през 1990 – 1991г. дезинтеграция на 
Съветския съюз, разпускането на Варшавския договор и СИВ” (Кanchеv; 2015; 19-20).  

Румен Кънчев разкрива и конкретните стъпки, които Русия предприема в 
изпълнение на своята стратегия и които имат отношение към бившите съветски сателити. 
Изследователят обобщава и извежда следните й аспекти: „Преди всичко – акцент върху 
нарастване на военностратегическата мощ на страната, изолация от Запада, опити за 
дезинтеграция на западното единство, интензивно търсене на подходи за реинтегриране на 
старите стратегически съюзници от времето на Съветския съюз, приобщаване на нови 
съюзници и пр.” (Кanchеv; 2015; 20). 

В контекста на тази обективна ситуация се осмислят и българо-руските отношения 
при правителството на Симеон Сакскобургготски.  

В левите анализи и коментари за тях се оценява прагматичният стил на министър-
председателя и неговия стремеж да съчетава европейската ориентация на страната с 
ползотворни отношения с Русия.  

Същевременно компетентните автори с десни принципи и ценности по правило 
поставят под съмнение добронамереността на руската страна в двустранните отношения. Те 
последователно търсят доказателства за нейните имперски амбиции спрямо България. 
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Средите, заемащи центристки позиции, одобряват и позицията, и дейността на 
кабинета към Русия.  

На сериозен и задълбочен анализ е подложена и външната политика на 
правителството на БСП, НДСВ и ДПС, ръководило страната от 2005г. до 2009г. На 
одобрение се радват неговите активни действия в посока на европейската интеграция на 
България, чиито връх е в началото на 2007г. с присъединяването на страната към 
Европейския съюз. Аналитичните материали за това събитие отчитат големия успех на 
българската държава, след дълги години на усилия и постепенно приближаване към 
европейския проект. В тях се подчертават и благоприятните перспективи във всички 
посоки, които се откриват пред страната.  

Преобладаващо одобрение получава дейността на правителството по отношение на 
членството в НАТО, макар че тя среща и критики от крайно левите и националистическите 
среди. В анализите на такива учени, експерти и анализатори се набляга върху прекомерната 
обвързаност на малка страна като България с военната доктрина на САЩ като глобална 
сила.  

Балканската политика на тройната коалиция продължава действията на предишните 
управляващи. Тя цели развитие на добросъседски отношения с балканските държави. 
Анализите за нея са предимно положителни. Те отчитат активното сътрудничество с 
Румъния като страна – нова членка на Европейския съюз. Отбелязват се и успешните 
контакти с Република Турция, основани на взаимен интерес. Определени дискусии и 
коментари предизвикват отношенията с Република Македония, които не успяват да 
преодолеят исторически насложилите се в тях негативизъм и предубеденост. 

Изследователско внимание привлича и политиката на тройната коалиция спрямо 
Русия. Тя е насочена към подобряване на двустранните отношения. Засилената активност на 
българската държава в това направление предизвиква опасения у редица познавачи на 
въпроса, които отчитат реалностите в Русия. По този повод Румен Кънчев пише: „През 
последните години политическите експерти и анализатори все по-настойчиво определят 
Русия като недемократична и авторитарна, като страна, развиваща се в посока различна от 
западния модел на демокрация” (Кanchеv; 2008; 27). Подобни съмнения изказват и Антон 
Тодоров, Иво Инджев, както и редица други автори. 

Същевременно средите, близки до БСП, приветстват опитите за подобряване на 
българо-руските отношения. Лявомислещите учени, експерти и анализатори изтъкват, че 
това би донесло значими преимущества за страната в различни сфери – в енергетиката, 
търговията и др. Те подчертават, че така биха се продължили и историческите традиции на 
тези отношения, реализиращи се в областта на културата, църквата, славянството и др. По 
такъв начин контактите между България и Русия се оказват едно от най-сложните за анализ 
и оценка изследователски полета в съвременните обществени науки у нас.  

Следователно периодът от 2001г. до 2009г. се характеризира с активна външна 
политика на правителствата, управлявали страната. Тя поражда задълбочени анализи и 
предизвиква разнопосочни оценки и коментари. 

Представяне на възгледите за мястото и значението на периода 2001г. – 2009г. 
от прехода към демокрация у нас 

Възгледите и оценките за очертаното време са разнородни, с различни по 
съдържание и обхват светогледни, идеологически, ценностни и други акценти. Фактът, че 
този период е твърде близо както до настоящето, така и до предходните преходни етапи, 
обуславя неговите характеристики като междинно място със специфично значение. Всичко 
това обяснява трудността при изработването на обективен анализ и предопределя 
многообразието на различните изразявани подходи и позиции. 

Най-голямо и общо приемане имат следните възгледи и оценки: 
1) Изводът, че периодът 2001г. – 2009г. е завършващият етап на прехода към 

демокрация у нас. 
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2) Убеждението, че през него се постига солидно единство около демократичните 
ценности. Това е процес, който започва в предишните фази, но се затвърждава именно във 
времето от 2001г. до 2009г. 

3) Разбирането за голямата външнополитическа значимост на периода, която намира 
израз в приемането на страната за член на НАТО (2004г.) и Европейския съюз (2007г.). 

Най-големи спорове и дискусии предизвикват следните аспекти: 
1) Въпросът за оценката на цялостното вътрешно обществено развитие – в 

икономическата, социалната, културната и други сфери – и неговото отражение върху 
живота на българското население в това историческо време.  

2) Проблемът за стойността на настъпилите през очертания период промени в 
политическата система на страната, изразяващи се в преминаването от двуполюсен към 
многополюсен модел. 

3) Питането за преценката на дейността на политиците, управлявали българската 
държава през този етап от демократичния преход. 

При заемането на позиции както спрямо предимно консенсуалните, така и по 
проблемните въпроси, се очертават различни идейни подходи.  

Политиците, учените, експертите и анализаторите с леви убеждения дават 
положителна оценка най-вече на управлението на тройната коалиция, доминирано от БСП 
(2005г. – 2009г.). 

Придържащите се към центристки позиции НДСВ и ДПС, които участват активно и 
в двете правителства през периода, изразяват цялостна позитивна оценка за извършената 
управленска работа от техните представители. Такива са и възгледите на изследователите с 
центристко мислене. 

Най-критично към етапа 2001г. – 2009г. от прехода към демокрация се отнасят 
политиците, учените, експертите и анализаторите с десни убеждения. Те акцентират върху 
множество недостатъци и несвършена работа от управляващите тогава във вътрешната 
политика. Същевременно изразяват опасенията си, че страната не е била на нужното 
равнище, което се е изисквало от нея в първите години на членството в НАТО и ЕС. В 
следствие на това според тях за историческо място и значение на очертания период е 
трудно да се говори. 

По такъв начин за времето от 2001г. до 2009г. съществуват многообразни възгледи и 
оценки. Затова са и различни подходите към проблема за неговото място и значение, които 
варират от утвърждаването му до съмнение в ценността на този период в най-новата 
история на страната. 

*** 
Така се налага изводът, че времето от 2001г. до 2009г. е своеобразна част от 

цялостния преход към демокрация у нас. През него се осъществяват значими промени, 
които определят спецификата му. Тяхното изучаване при разглеждане на извършените 
реформи във вътрешната и външната политика на страната поражда множество 
разнообразни възгледи и оценки. 
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 Abstract: Along with the family, the school has a shared responsibility for the 
undergraduate students’ premature dropping out of the education system due to pregnancy. The 
tendency to increase the number of the most vulnerable groups of children - children at risk - and 
in particular - underage pregnant grows, which emerges as an increasingly topical issue.  
The report examines issues related to sex education in school, the educators’ opinion on the state 
social policy, reasons and factors for underage pregnant cases and their individual proposals for 
preventive measures to limit the problem. 
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В нормативните актове понятието „дете в риск” е дефинирано в Закона за закрила 

на детето (Доп. разп.  § 1. , т. 11).  
Според Кривирадева понятието „дете в риск“ е „прекалено общо и прекалено 

абстрактно“. Това провокира автора и екип от преподаватели от Софийския университет, 
Факултет по Педагогика да реализират емпирично изследване сред специалистите, 
работещи с деца в риск в социалната и образователната система. Те обобщават, че според 
специалистите „дете в риск“ е дете, което „живее в рискова среда,... подложено е на рискови 
фактори и се намира в рискова ситуация...“. Респондентите посочват, че рискът е възможна 
опасност, която не може да „гарантира стабилно бъдеще“ и се свързва пряко с 
„безотговорни родители или настойници“, когато се разглежда въпросът, свързан с деца в 
риск (Kriviradeva, 2013, p. 639-640). 

Чавдарова-Костова смята, че една от причините за дефицита във възпитанието е 
липсата на заинтересованост от страна на политиката към тази проблематика. Според нея 
„...възпитанието е оставено на семейството, което носи отговорността за него“, а на 
образователните институции „пряко не са вменени отговорности, свързани с възпитанието“. 
Затова училището „се е оттеглило от възпитателната дейност и не поставя акцент“ в 
професионалната работата, „защото това не се изисква от него като приоритет“ 
(Chavdarova-Kostova, 2013, p. 225).  

В резултатите от емпиричното изследване на Кривирадева и кол. и мнението на 
анкетираните специалисти „...институциите, работещи с деца в риск не работят ефективно 
“като една от причините, която специалистите посочват, е че „общообразователното 
училище не работи ефективно с децата в риск...“ (Kriviradeva, 2013). 

По данни Националния статистически институт от последното преброяване през 
2011 г. неграмотните лица са 112 778, като относителният им дял от населението е 1.7%, от 
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тях 0.5% се самоопределят като българи, 5.2% от турска етническа група и 14.5% се 
самоопределят като роми.  

В социологическо изследване на „Витоша Рисърч“ се отбелязва, че „при 
определени обществени групи се акумулират множество различни по своето естество 
рискови фактори…“. „Три четвърти от родителите на отпадналите деца се самоопределят 
като роми или цигани. В тази група се регистрират и някои специфични етнокултурни 
причини за ранното отпадане…“ (Nonchev i kol., 2007, p. 7). 

Неразривна е връзката между ранното отпадане от училище и зачестяването броя на 
случаите с ненавършили пълнолетие бременни.  

Обект и цел на изследването: Педагогическата работа е един от факторите, които 
имат ключова роля за мотивацията за учене и формирането на знания и умения у 
обучаемите. Обект на настоящето изследване са педагози от образователна институция, в 
която се обучават ученици с преобладаваща ромска етническа принадлежност. 

Целите на изследването е да се установят: 1. Степента на информираност на 
педагозите относно проблемът свързан с ненавършилите пълнолетие бременни като „деца в 
риск“. 2. Мнението на педагозите за сексуалното образование в училище и държавната 
социална политика насочена към ненавършилите пълнолетие бременни. 3. Индивидуални 
предложения на специалистите за превантивни мерки за ограничаване на проблема. 

Дизайн на изследването: Подборът на образователната институция е направен 
съобразно критерия за максимална представителност на извадката, включвайки максимален 
брой педагози от училище в малко населено място.  

Метод на изследване: Методиката на изследване включва полустандартизирана 
анкетна карта, която съдържа 10 затворени и 1 отворен въпрос. Въпросите насочени към 
демографските характеристики (пол, възраст, трудов стаж) на изследваните лица не са 
включени в тези 11 въпроса. Анкетната карта е предварително консултирана с директора на 
образователната институция. 

Изследвани лица: Изследването беше проведено сред 32-ма педагози от Основно 
училище „Св. Климен Охридски“, с. Буковлък, общ. Плевен. 

Според Актуализирания план на Община Плевен в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, 2018 – 2020 г. в 
Община Плевен е по-висок относителният дял на българската етническа общност с 
изключение на с. Буковлък и с. Дисевица, където преобладава ромската етническа общност. 
Относителният дял на ромите в с. Буковлък е приблизително 60% от жителите на 
населеното място. 

Демографски показатели на респондентите: По пол: мъже – 15,63%, жени – 
84,37%; По възрастов признак: до 30 г. – 3,12%, от 31 г. до 40 г. – 6,25%, от 41 г. до 50 г. – 
53,13%, над 50 г. – 37,50%; Трудов стаж в образователната сфера: до 1 г. – няма, от 2 до 5 г. 
– 6,25%, от 6 до 10 г. – 3,12%, над 10 г. 90,63%. Преобладаващият брой от анкетираните са 
жени, по-голяма част от тях са на възраст от 41 г. до 50 г., като не е малък и делът на тези, 
които са над 50-годишна възраст. Прави впечатление, че повечето от педагозите имат 
трудов стаж в образователната система над 10 г.  

Резултати и обсъждане: На въпроса „Кои деца, според Вас, са „деца в риск”?  
Значителна част от анкетираните (71,88%) определят като „водеща“ рискова група „децата, 
които са жертва на злоупотреба, насилие…“ (вж. таб.1). Притеснителен е фактът, че едва 8 
анкетирани (25%) са посочили, че всички посочени групи са за „деца в риск”, както и това, 
че на мястото на свободния отговор „друго“, никой от тях не е посочил друга рискова група 
н.п. деца с проблемно асоциално поведение и агресивни прояви, деца с противообществени 
прояви, деца от семейства с нисък социален статус и т.н. 

Значителна част (81,25%) от педагозите споделят, че учебните часове, в които се 
дискутират с учениците въпроси свързани с превенцията на заболявания предавани по 
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полов път, нежелана бременност и безопасен секс са крайно недостатъчни, 18,75% 
посочват, че определените часове са достатъчни.  

Няма единно мнение на анкетираните относно възрастта, на която трябва да 
започне сексуалното образование в училище. Обезпокоителен е фактът, че 34,38% не са 
дали отговор, 28,12% посочват 11 – 13-годишна възраст, по равни дялове от 18,75%  
педагозите посочват:  9 – 10 годишна възраст и след 14 годишна възраст. Тези резултати 
показват една неориентираност на педагозите относно възрастта, на която трябва да започне 
в училище сексуалното образование. 

 
Таблица № 1 

Определяне на групите деца в риск според респондентите 
 

)
№ 

„Деца в риск“ Отговори 

1
1. 

Деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или 
всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в 
или извън семейството им. 

71,88% 

2
2. 

Деца, за които съществува риск от отпадане от училище или които са 
отпаднали от училище. 

62,50% 

3
3. 

Деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски 
права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало 
без тяхната грижа. 

50% 

4
4. 

Деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, 
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. 

43,75%. 

5
5. 

Деца, които страдат от увреждания, както и от труднолечими 
заболявания, констатирани от специалист. 

22,88% 

6
6. 

Деца, чиито родители са непълнолетни. 22,88% 

7
7. 

Деца, които са станали родители преди да навършат пълнолетие. 15,63% 

8
8. 

Деца, които се отглеждат от един родител. 9,38% 

9
9. 

Всички посочени групи са за „деца в риск” 25% 

 
* Групите на „деца в риск“ от № 1 до № 5 са взаимствани от  Закона на закрила на 
детето (Доп. разп.  § 1. , т. 11). Анкетираните могат да посочат повече от един отговор. 

 
Почти всички респонденти 43,75% („не“) и 40,63% („по-скоро не“) споделят, че 

родителите не дискутират с децата си в семейството теми свързани с превенцията на 
ранното забременяване, 12,50% - нямат информация, а един (3,12%) смята, че в семейството 
се обсъждат такива въпроси. 

Положителен е фактът, че значителна част от анкетираните (71,88%) – „да“, 18.75%  
-  „по-скоро да“ считат, че е необходимо провеждането на беседи с родителите на 
учениците и разработване на програми свързани с добро родителстване, 18,75% - „по-скоро 
да“, 6,25% нямат мнение по разглеждания проблем, а 3,12% посочват, че няма нужда от 
провеждане на беседи с родителите.  

Почти всички анкетирани (81,25%) смятат, че традициите и обичаите на етноса и 
влиянието на семейната среда са рискови фактори, които оказват пряко влияние върху 
ранното майчинство, 12,50% - отговарят „по-скоро не“, а 6,25% нямат мнение по 
поставените въпроси. 
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Според повече от половината от анкетираните 40,63% - „не“ и 21,87% - „по-скоро 
не“, законодателните мерки, които се предлагат не са достатъчни за намаляване на случаите 
на ранно майчинство, останалите 21,87% - „да“ и 9,38% - „по-скоро да“ смятат, че 
рестриктивните мерки ще спомогнат за ограничаване на проблема, а 6,25% нямат мнение. 

Почти всички педагози (62,50%) – „не“ и 25% - „по-скоро не“ смятат, че 
превенцията, която се провежда от страна на държавата, относно проблема свързан с 
ненавършилите пълнолетие бременни не е ефективна, 6,25% отговарят положително, а 
останалите (6,25%) нямат мнение. 

Предложенията на анкетираните, свързани с конкретни мерки за превенция на 
ранното майчинство, и ограничаване на броя на случаите с ненавършили пълнолетие 
бременни могат да се обобщят в няколко групи: запазване на интереса към училище, чрез 
позитивна образователна среда; повишаване на сексуалната и здравна култура в 
семейството и в училище; промени в социалното законодателство и правораздавателната 
система. Един от респондентите отговаря негативно и споделя мнение, че каквито и мерки 
да се предприемат е невъзможно да се повлияе на общността, за да се ограничат случаите с 
ненавършили пълнолетие бременни. 

Изводи: 1. Степента на информираност на педагозите е ниска относно 
ненавършилите пълнолетие бременни като „деца в риск“. 2. Учебните часове за сексуално 
образование в училище са недостатъчни, почти липсва сексуално възпитание в семейството. 
3. Водещи фактори, които оказват в най-голяма степен влияние върху броя на зачестилите 
случаи на ненавършили пълнолетие бременни са: традициите и обичаите на ромския етнос, 
недостатъчно ефективните мерки от страна на държавата. 4. Педагозите предлагат като 
превантивни мерки повишаване на сексуалната и здравна култура в семейството и в 
училище, промени в законодателството. 

Заключение: Училището и семейството за важни фактори за социалното развитие 
на детето и за неговото възпитание. В семейството детето усвоява определени норми на 
поведение и ценности, училището подпомага и доразвива личностния му потенциал. 
Възпитателният капацитет на семейството и училището по отношение на сексуалното 
образование е недостатъчен, което е възможно да задълбочи разглеждания проблем. 
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Abstract 
Medical profession and vocation to help others is the same by origin no matter the object of 

help and solicitude. The methods of achievement of the result vary in the environment conditions 
and the written and non written norms. The role of the medics in Afghanistan is related to the 
groups that are in the focus of their care and solicitude, either local or coalitional partners, and to 
the necessary conditions for their achievement, which often are unstable and unpredictable. That 
forced the adaptation between medical deontology and the dynamic of the life and professional 
cycle. In the report are going to be presented results of the in-depth interviews with medical 
specialists who took a part in operations in Afghanistan. The theme analysis is part of a doctoral 
dissertation which study is aimed to the daily life of medics under epaulet in peace keeping 
operations in Afghanistan and has the purpose to separate the aspects of the theme of medical 
vocation. 
Key words:  
 medical deontology, ethic, Bulgarian medics, Afghanistan, conflicts 
 

Медицинската деонтология обхваща задълженията на медицинските специалисти и 
изхождащите от тях отговорности при изпълнение на професионалния дълг. Валидни са 
правила и принципи на поведение, при упражняване на професията, които обхващат широк 
спектър от дейности обуславящи се във „връзката” медик-пациент, медик- медик ( и медик- 
близки на пациента). Предшественици на медицинската деонтология са литературни 
източници датиращи от 18 пр.Хр до наши дни: Хипократовата клетва, Книгата на живота, 
Писма от Хайделберг, Нюрнбергския кодекс, Декларацията от Женева, Декларацията от 
Хелзинки и т.н.1 Днес медицинската деонтология, като част от медицинската етика се 
свързва със съдебната медицина и правото. 

Някои от основните ценности на медицинската деонтология са: автономност, 
благотворителност, действия, чрез които да не се вреди, достойнство, справедливост,  
                                                             
1 Тези и други източници свързани с медицинската деонтология в исторически аспект, 
принадлежат на редица велики имена в медицината, свещеници, адвокати и др. 
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доверие и честност, конфиденциалност, прецизност и др. (Panditrao, 2011). Медикът следва 
правила и принципи на поведение по време на упражняване на професията си, придържайки 
се към медицинската деонтология, която се уповава освен на писаните правни и 
медицински норми като закони, наредби, инструкции, правилници, кодекси, декларации и 
т.н. и на неписаните такива. Последните се определят от вътрешните убеждения, 
нравственост, обстоятелствата и др.  

„Медицинската деонтология е наука за морала и професионалния дълг на медицинските 
специалисти, както и нормативна уредба на дължимото поведение на медицинските 
специалисти при изпълнение на професионалните им задължения, както произтичащите от 
тях прави и отговорности на медицински специалисти”( Spasov.2018:10). 

Всеки медик се изправя пред различни бариери и кризи в професионален план и част от 
тях ще бъдат разгледани в доклада. Резултатите ще са на базата на шест дълбочинни 
интервюта, част от изследването, което все още е в процес на провеждане. Методът е 
избран с цел задълбочено събиране на независими данни от български медици, поставени в 
близки условия на жизнен и работен цикъл по време на операции в Афганистан. Различните 
индивидуални качества, професионални умения и задължения на медиците дават един 
обобщен поглед върху съществуващите, реални бариери и конфликти, както и на 
различните решения при възникването на „кризи” и казуси в различни  професионални 
ситуации. Резултатите от събраните данни биха ще позволят да се „предвидят”  най-честите 
възможни конфликти и „кризи”, което на един по-късен етап от изследвано ще обособи по-
подходящите решения в конкретни ситуации. В процеса на взаимодействие могат да 
възникнат различни „конфликтогени”2, които ескалирайки да достигат своя пик в конфликт. 
Медицинската деонтология по време на операции се влияе от една страна от медиците, 
които често работят с колеги от други националности, а понякога и с местни медици 
(какъвто е примерът с Кандахар), от друга страна пациентите, които също са от различни 
националности, с различни нрави, убеждения, ценности, религия и др.Тези конфликти, 
които засягат медик- пациент спадат към хоризонталните конфликти, при наличие на 
конфликти във връзката медик-медик, конфликтът може да е хоризонтален или вертикален, 
което се определя от това, дали единият е подчинен на другия.Възможни са и конфликти и 
от смесен тип (Lukova, 2009). Съществуват и друг вид конфликти, които няма да бъдат 
обект на изследването.3 В операции в Афганистан медиците могат да се изправят пред 
случайни, закономерни или неизбежни конфликти. „Управлението на конфликтите започва 
с тяхното предвиждане” ( Lukova, 2009: 13) 

Част от въпросите в дълбочинните интервюта с български медици, взели участие в 
Афганистан включват именно бариери и пречки при изпълнение на професионалните 
задължения и фактори, от лично естество, които влияят върху тях. 

Здравето в медицината се разглежда като ценност, с която всеки жив организъм 
разполага. В Афганистан здравето на пациентите е подложено на редица разнородни 
фактори, които влияят на неговото състояние и това определя неговата социална ценност. 
Войната определя допълнителни правила при извършване не медицински дейности, което 
рефлектира и върху връзката медик- пациент. Културния релативизъм е в основата на тази 
връзка. Той се проявява в разбиране и неосъждане на различията във връзките медик-
пациент, медик-медик на база културни ценности, вяра, нравственост, морал и др. Част от 
медицинския дълг е намирането на  подход , най- вече чрез комуникация в  конкретната 
ситуация, като универсално решение няма (Vodenicharov. 2010).  

Анализът на данните на част от дълбочинните интервюта показва, че на пръв поглед 
бариери и конфликти няма или са незначителни, което измества фокуса от тях. Повечето 

                                                             
2 Думи, действия или бездействия, способни да доведат до конфликт( Lukova, 2009:12) 
3 Други видове конфликти са от смесен тип, обективни и субективни, изместени конфликти, 
скрити, фалшиви и др. 
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респонденти дават без да се замислят категорични отговори, които са сходни дори в някои 
случаи еднакви. Използват се думи и изрази като: „ никакви”, „абсолютно никакви”, 
„уважение”, „ голямо уважение”,  „ добро отношение”, „носиха ни на ръце”, „равни”, 
„медикът е приет като…спасител”. На въпросите за местните респондентите с охота 
използват думи като „високо образовани”, „свестни”, „ подход”, „ тактични”, „ много 
отворени”. Един от респондентите отговаря на въпроса за бариери при общуването по 
следния начин: „Ние всички се разбирахме, Държаха се с нас като равни. Не е имало 
никакви проблеми, напротив имахме приятелски отношения.” Друг отговор е: „ С всеки 
човек…не се общува лесно, дори когато говорите на един и същ език. Всеки човек си иска 
подход, независимо от образованието, култура, раса.” Фактори като пол, религия, нрави, 
разбирания не са посочени като пречки и бариери. Част от респондентите обясняват това с 
дългогодишното присъствие на коалиционни партньори, в това число и на български 
медици, което е довело една по-бърза адаптация на връзката медик-пациент, медик- медик и 
медик- близки на пациента( ако има такива).От друга страна глобализацията е поставяла 
почти всеки в многонационална среда под една или друга форма, което дава по-плавен 
преход при изграждане на връзки и взаимодействия в разнородни среди. Основната 
бариера, посочена неубедително като такава е езикът. Официалният език за общуване е 
английският, но многонационалната среда позволява комуникация на немски, френски, 
испански , италиански, турски, македонски, руски и др, както и няколко местни диалекта. 
По-значителна е езиковата бариера при общуване с местните, но тя е решима с налични 
преводачи-местни, често завършили обучение зад граница, които говорят английски и поне 
два афгански диалекта. Някои медици посочват диалектовото богатство на местните като 
възможност за пропуски в превода, при който е възможно да се изгуби смисъла на 
съдържанието във всеки един етап при трансформация на информацията от български на 
английски и от английски на афганистански, както и в обратния ред. Въпреки това, 
медиците са единодушни, че това не пречи на комуникацията. Друго решение при част от 
респондентите са били табла с думи на местния език, с посочени основните думи и изрази, 
нужни да се разпита един пациент и да му бъде обяснено в основни линии какви 
медицински мероприятия ще бъдат предприети. В процеса на работа се използват едни и 
същи думи, изрази и термини, които стават част от речника на медиците. 

Медици, взели участие в едни от първите операции в Афганистан посочва 
неизвестността за бариера. Липсата на достатъчно данни от предходни операции, липсата 
на информация и опит от колеги на предходни екипи дава напрежението, което може 
единствено на място да бъде овладяно. Важна е предварителната информация, но и нейния 
източник дали ще са медии, дали ще са военнослужещи, медици, цивилни и др. Един от 
медиците посочва като пречка при изпълнение на професионалните си задължения 
различния начин на обучение между българи и американските колеги, различните 
алгоритми на действие, което отново се посочва като част от езиковата бариера, поради 
използваната терминологията. От тук респондентът изхожда и за причината на 
„резервираността” на някои американски колеги, което въпреки, че се представя като 
някакъв вид бариера, не се счита от него за нерешим проблем. В тази връзка посочва: „ Аз 
си имам все още бариери при общуването, защото и сега не си го знам английския 
добре….но мога да кажа, че си върша работата…Други бариери нямам аз”. Въпреки 
различните местоположения и различните „ водещи нации” на базите, където са 
изпълнявали своя дълг, респондентите до този етап на изследването  са категорични и 
единни, че конфликтите са незначителни. Независимо от своите притеснения, действия или 
бездействия от страна на пациенти и коалиционни партньори, нито един респондент не е 
бил възпрепятстван при изпълнение на служебния си дълг. Респондентите са осъществявали 
взаимодействието медик-пациент и медик-медик, без да нарушават медицинския си дълг, 
успешни реализирали са своите морални и професионални задължения, което е показателно 
и изказвания като: „ Много добри отношения имахме, държаха се много вежливо, 
уважително, културно.”; „ Винаги сме били уважавани.”; „…винаги е имало разбирателство 
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и на работа, и извън работно време…не е имало проблеми, дори напротив-работеше се 
доста добре.” 

Фактът, че медиците, които се изпращат на мисия са професионалисти с опит, често и 
предишен опит в мисии, част от бариерите, които са възможни са до известна степен 
предвидими и преодолими. Както посочва един от респондентите: „ страданието понякога е 
такова, че дори с жестове може да се разберем”, което от своя страна частично елиминира 
езиковата бариера, защото страданието няма език, няма националност, религия и пол. 
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Abstract: The focus in the current report is mainly on the study and analysis of knowledge 
management in the cultural institutions of municipality Velingrad using the diagnostic and 
assessment methods of W. Bukowitz & R. Williams. The method consists of seven scales which 
correspond to each step of the knowledge management cycle (get, use, learn, contribute, assess, 
build, divest). The main problems at every step are outlined and conclusions are made to enhance 
the competitiveness of the cultural institutions. 
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Управлението на знания е интердисциплинарна област, която с успех може да бъде 

приложена при управление на културните институции в община Велинград с цел 
повишаване на тяхната конкурентна способност, т.е. управлението на знанието има 
изключително практически характер. Хората от векове са управлявали знанията, но едва в 
последните десетилетия „Управлението на знанията” (УЗ) започва да се формира като 
отделна научна дисциплина, със свой специфичен предмет на изследване. Основна цел на 
УЗ в културните институции в община Велинград не е управлението на знания по принцип, 
а отличаването на онези знания за културно-историческото наследство, които могат да се 
превърнат в полезен ресурс и двигател за организациите, за индивидите и за 
икономическото развитие на общината. Знанията в миналото са били разглеждани като сила 
и привилегия на затворен кръг от посветени, докато в настоящето знанията са конкурентно 
предимство и единствена гаранция за устойчиво развитие. В резултат на това е направен 
анализ на управление на знанията в община Велинград и са очертани основните насоки, в 
които трябва да се работи.  

В настоящото изследване е възприета тезата, че управлението на знанието зa културно 
историческото наследство (КИН) е прoцeс (изкуствo) зa рaзпoзнaвaнe или създaвaнe, 
съхрaнeниe/oбнoвявaнe, зaщитa, прeдoстaвянe, дoстъпнoст, прилoжeниe и трaнсфeр нa 
знaния зa улeснявaнe и пълнo рaзбирaнe и oцeнкa нa външнaтa и вътрeшнa срeдa, в кoятo 
функциoнирaт културнитe институции (музeи, библиoтeки, aрхиви и читaлищa). Този 
процес предполага взeмaнe нa стрaтeгичeски и oпeрaтивни рeшeния, свързaни с упрaвлeниe 
нa бизнeс прoцeситe, кoитo прoтичaт при упрaвлeниe нa културнитe цeннoсти, 
инфoрмaциoннитe тeхнoлoгии и хoрaтa. 
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Проведено е теренно изследване в културните институции в община Велинград. 
Общината е разположена в западния дял на Родопите и е най-голямата по площ община в 
Пазарджишка област с богато и уникално културно-историческо и природно наследство.  

Институциите, свързани с управление на знанието за културно-историческото и 
природно наследство на територията на общината са Исторически музей – Велинград и 
художествената галерия, читалищата и библиотеките към тях („Васил Левски” в кв. 
Каменица; „Св.Св. Кирил и Методи” в кв. Чепино; „Отец Паисий” в кв. Лъджене; с. 
Драгиново; с. Пашово; с. Грашево; с. Света Петка; с. Кръстава; с. Бирково; с. Цветино). 

Изследването е извършено, чрез анкетни карти сред ръководителите на четири 
читалища и библиотеките към тях, музея и галерията, служителите от общината и 
туристическия информационен център и е определено състоянието на системата за 
управление на знанията в тях. Методиката която е използвана е разработена от Уенди 
Буковиц и Рут Уилямс и е представена подробно в книгата The Knowledge Management 
Fieldbook. [Bukowitz, & Williams, 1999] 

Aнкетнoтo прoучвaне имa предстaвителен хaрaктер, тъй кaтo в четирите читaлищaтa и 
библиoтеките към тях рaбoтят 77 % (27 чoвекa oт oбщo 35 чoвекa) oт читaлищните 
рaбoтници и 100 % oт музейните рaбoтници), кoитo oбслужвaт 67.33 %1 oт нaселениетo в 
oбщинaтa и oпределят oбликa й. 

Метoдът зa диaгнoстикa и oценкa нa У. Букoвиц и Р. Уилямс се извършвa въз oснoвa 
нa aнкетни кaрти, кoитo се състoят oт седем скaли и съoтветствaт нa oтделните стъпки oт 
цикъл зa упрaвление нa знaниятa (извличaне, упoтребa, учене, принoс, oценкa, изгрaждaне и 
пoддръжкa, и свaляне oт упoтребa). Превoдът нa Aнкетнaтa кaртa е взaимствaн oт учебнoтo 
пoмaгaлo нa С. Кaлчевa „Oценкa нa ефективнoсттa нa упрaвлениетo нa знaниятa в сектoрa зa 
сигурнoст”.[Kalcheva, 2013]. Първите четири стъпки се oтнaсят към тaктическoтo нивo нa 
упрaвление нa знaниятa, a oстaнaлите сa свързaни със стрaтегическaтa чaст, свързaнa с 
плaнирaнетo нa знaнийните aктиви и същите съвпaдaт със стрaтегическoтo рaзвитие нa 
oргaнизaциите. Всякa скaлa се състoи oт двaдесет твърдения, нaсoчени към oснoвните 
дейнoсти, кoитo се включвaт в съoтветнaтa стъпкa oт цикълa. Зa всякo твърдение, 
aнкетирaният oпределя в кaквa степен тo се oтнaся зa oргaнизaциятa, кoятo е oбект нa 
изследвaне и диaгнoстикa. Aнкетирaните пoсoчвaт дaли твърдениетo вaжи зa тяхнaтa 
oргaнизaция в мaлкa, среднa или гoлямa степен. Зa всякa степен е зaдaденa численa 
стoйнoст, нa бaзaтa нa кoятo сa изчислени резултaтите. 

Aнкетните кaрти сa групирaни и oбрaбoтени в следния пoрядък: Групa 1 (читaлищa и 
библиoтеките към тях); Групa 2 (музей и гaлерия) и Групa 3 (oбщинa и туристически 
инфoрмaциoнен център). Зa всякa oт седемте скaли е пресметнaтo среднo aритметичнo oт 
резултaтите, a в пoследнaтa кoлoнa е дaденa пoлученaтa oценкa зa целия цикъл oт 
упрaвление нa знaниятa. Резултaтите нa всякa Групa сa предстaвени в Тaблици №№ 1, 2 и 3. 
Резултaтите oт трите групи сa съпoстaвени и предстaвени грaфичнo във фигурa № 1. 

Зa целтa нa тереннoтo прoучвaне и извoдите, кoитo сa нaпрaвени, се рaзглеждaт кaктo 
oбoбщените резултaти (среднoтo aритметичнo, пoлученo зa всякa oтделнa скaлa), тaкa и 
резултaтите, пoлучени зa всеки въпрoс oт всякa стъпкa. 

           
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 The calculations are made with the population of municipality Sarnitsa being included in the total number of the 
population of municipality Velingrad. 
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                  Тaблицa № 1 
Резултaти oт Групa № 1 

Читaлищa и библиoтеките към тях 

Ск
aл

и 
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oт
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oт
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O
це

нк
a 

Тoчки 47,38 48,25 46,87 46,75 41,25 47,12 45,5 323 
% 79 80 78 69 69 79 76 77 
Мaкс. 
тoчки 

60 60 60 60 60 60 60 420 

 
        Тaблицa № 2  

Резултaти oт Групa № 2 
Музей и гaлерия 

Ск
aл

и 

И
зв

ли
чa

не
 

У
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тр
еб

a 

У
че

не
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ръ
ж

кa
 

Св
aл
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е 

oт
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oт
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бa

 

O
це

нк
a 

Тoчки 52 58 60 53 48 56 52 379 
% 87 97 100 88 80 93 87 90 
Мaкс. 
тoчки 

60 60 60 60 60 60 60 420 

          Тaблицa № 3  
Резултaти oт Групa № 3 

Oбщинa и туристически инфoрмaциoнен център 

Ск
aл

и 

И
зв

ли
чa

не
 

У
пo

тр
еб

a 

У
че

не
 

П
ри

нo
с 

O
це

нк
a 

И
зг

рa
ж

дa
не

 и
 

пo
дд

ръ
ж

кa
 

Св
aл

ян
е 

oт
  

уп
oт

ре
бa

 

O
це

нк
a 

Тoчки 48 48 46 53,5 51 45,5 52,5 344,5 
% 80 80 77 89 85 76 88 82 
Мaкс. 
тoчки 

60 60 60 60 60 60 60 420 

Фиг. № 1 
Упрaвление нa знaниятa в културните институции в oбщинa Велингрaд 

 
Кaктo се виждa oт дaнните в тaблиците, Групa 1 е с нaй-нисък крaен резултaт, a с нaй-

висoк резултaт е Групa 2. Тoвa oзнaчaвa, че системaтa зa упрaвление нa знaниятa в Групa 2 е 
нa нaй-дoбрo рaвнище, спрямo Групa 1 и Групa 3. Кaтo цялo и трите групи сa пoстигнaли 
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дoбрo упрaвление нa знaниятa, зaщoтo резултaтът им нaдхвърля 50 %, нo яснo мoгaт дa 
бъдaт зaбелязaни прoблемни oблaсти в цикълa нa упрaвление нa знaниятa. 

При Групa 1 сa нaлице прoблеми, кaктo в стрaтегическaтa, тaкa и в тaктическaтa чaст, 
тъй кaтo тoчките, кoитo сa пoлучени сa нaй-ниски във пoчти всички стъпки, в срaвнение с 
тoчките пoлучени в другите две групи - Групa 2 и Групa 3. 
При трите групи сa нaлице прoблеми в стрaтегическaтa чaст. В стъпкa Oценкa зaтруднения 
срещaт Групa 1 и Групa 2, a в стъпкa Изгрaждaне и пoддръжкa – Групa 1 и Групa 3. 

Прoблемите в стъпкa Извличaне в Групa 1 мoгaт дa бъдaт свързaни с неефективнoсттa 
нa системa зa извличaне нa инфoрмaция, недoстaтъчнoтo умение нa служителите дa търсят 
тaкaвa и др. Зa целтa е неoбхoдимо дa се нaпрaви зaдълбoченo прoучвaне зa системaтa зa 
търсене, нaмирaне и извличaне нa инфoрмaция, дa се прoвери дaли служителите имaт 
някaкви прoблеми с тaзи дейнoст и в крaтки срoкoве те дa бъдaт oтстрaнени. 

В Групa 1 съществувa прoблем и в стъпкa Свaляне oт упoтребa. Тaзи стъпкa е мнoгo 
вaжнa при упрaвлениетo нa знaниятa, тъй кaтo трупaнетo нa ненужнa инфoрмaция дoстa 
честo вoди дo излишнo нaтoвaрвaне нa системaтa, oсoбенo при бюджетните oргaнизaции, 
кaквитo сa културните институции. При свaлянетo oт упoтребa културнaтa институция 
трябвa дa се ръкoвoди oт пoлзaтa, кoятo имa oт тaзи инфoрмaция. В тaзи чaст нa 
прoучвaнетo се цели дa се устaнoви кaквa чaст oт знaниятa се oснoвaвaт кaктo нa 
стрaтегическите, тaкa и нa финaнсoвите прoгнoзи; дoкoлкo свaлянетo oт упoтребa се 
извършвa въз oснoвa нa ясен плaн и кaквo знaчение имa дaдения aктив, преди дa бъде 
свaлен oт упoтребa.  

Свaлянетo oт упoтребa е свързaнo, кaктo с техникaтa, дoкументите и знaниятa, тaкa и с 
хoрaтa. Гoлямa чaст oт знaниятa в oргaнизaциите се нaмирaт в умoвете и умениятa нa 
служителите. Зaтoвa тaзи стъпкa игрaе вaжнa рoля при вземaне нa решение, кaктo при 
съкрaщaвaне нa oпределени служители, тaкa и при нaзнaчaвaне нa нoви. Тaзи стъпкa имa 
вaжнo знaчение зa кoмуникaциятa, кaктo вътре в oргaнизaциятa, тaкa и зa кoмуникaциятa 
свързaнa с пoтребителите нa инфoрмaциятa. Свaлянетo oт упoтребa имa мнoгo рaзлични 
измерения, нo нaй-вaжнoтo oстaвa дaли oргaнизaция имa яснa визия зa стрaтегическoтo си 
рaзвитие и кoи знaния ще й бъдaт неoбхoдими в бъдеще, т.е. кoи знaния ще й дoнесaт 
дoбaвенa стoйнoст. 

Пo oтнoшение нa стъпкa Oценкa oт стрaтегическaтa чaст и в Групa 1, и в Групa 2 се 
нaблюдaвaт ниски резултaти, спрямo oстaнaлите стъпки oт цикълa зa упрaвление нa 
знaниятa. Oценявaнетo нa знaниятa oбхвaщa, кaктo кoличествени и кaчествени метoди зa 
измервaне ефективнoсттa нa системaтa, тaкa и мениджърския състaв пo пoвoд нa 
стрaтегическoтo плaнирaне нa дейнoсттa нa oргaнизaциятa. В тaзи стъпкa се цели дa се 
рaзбере дoкoлкo знaниетo се приемa кaтo aктив зa дaденaтa културнa институция и дoкoлкo 
е създaденa рaмкa, кoятo oписвa кaк знaнийните aктиви си взaимoдействaт, зa дa се пoлучи 
дoбaвенa стoйнoст и дaли тaзи рaмкa свързвa упрaвлениетo нa знaниетo със стрaтегическите 
крaйни цели. 

Oт тaкa нaпрaвения aнaлиз зa упрaвление нa знaниятa в културните институции в 
oбщинa Велингрaд мoгaт дa се нaпрaвят следните извoди:  

1. Не винaги се oтчитa фaктът, че знaниетo е чaст oт aктивите нa oргaнизaциятa. 
(Читaлищa и библиoтеките към тях, музей и худoжественa гaлерия) 

2. Липсвa рaмкa, кoятo дa oписвa кaк знaнийните aктиви си взaимoдействaт. 
(Читaлищa и библиoтеките към тях, музей и худoжественa гaлерия) 

3. При вземaнетo нa решения се рaзчитa нa смесицa oт твърди фaкти, цифри и пoуки 
oт прaктикaтa. (Читaлищa и библиoтеките към тях) 

4. Липсвa кaртa нa прoтичaне нa прoцесите в oргaнизaциятa. (Читaлищa и 
библиoтеките към тях, oбщинa и туристически инфoрмaциoнен център, музей и 
худoжественa гaлерия) 
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5. Служителите не винaги мoгaт дa oбяснят рaзликaтa между oценявaнетo нa тяхнaтa 
рaбoтa и измервaне нa прoдуктивнoсттa на рaбoтaтa в oргaнизaциятa. (Читaлищa и 
библиoтеките към тях, музей и худoжественa гaлерия) 

6. Не винaги мoже дa се свърже дейнoсттa нa упрaвлениетo нa знaниятa с измеримите 
резултaти. (Читaлищa и библиoтеките към тях, музей и худoжественa гaлерия) 

7. Не винaги се изпoлзвaт кaчествени и кoличествени метрики, зa дa се прецени 
ефективнoсттa нa прoцесa зa упрaвление нa знaниятa и пoстигнaтите резултaти. (Читaлищa 
и библиoтеките към тях, музей и худoжественa гaлерия) 

8. Не винaги прoцесът нa упрaвление нa знaниетo пoмaгa дa се рaзбере кaквo тoчнo се 
упрaвлявa. (Читaлищa и библиoтеките към тях, oбщинa и туристически инфoрмaциoнен 
център, музей и худoжественa гaлерия). 

В резултат на обработените и анализирани анкетни карти са направени изводите за 
управление на знанията в община Велинград и е установено, че е постигнато едно добро 
конкурентно ниво на управление, но все още трябва да се работи по въпросите свързани с 
извличането на знанията, тяхната оценка и свалянето от употреба. 
Literature: 
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Abstract 
The goal of this paper is to study stock market crashes through the lens of behavioral finance. As 
argued in the literature, investors tend to follow positive feedback trading strategies, i.e. strategies 
that buy past winners and sell past losers. This might cause stock prices to deviat e from their 
fundamental values in  the short run thus generating momentum effect. On the other hand, recent 
research papers discuss stock market crashes from the perspective of endogenous market  
instabilities. Among others, positive feedbacks are considered as one of the driving forces behind 
endogenous instability. Therefore, we analyze changes in  momentum raw returns in  times of turmoil 
in an attempt to shed additional light on the formation of stock market  bubbles. 

 
Key words: stock market crashes, behavioral finance, momentum effect, positive feedback  

 
1.  Introduction 

 
This paper contributes to the body of literature studying emergence and development of speculative 
bubbles in an attempt to gain new insights on the processes behind their formation and ultimately 
support the design and implementation of early warning systems. A recent paper (Sornette, 2017) 
concludes that the origin of a bubble might be sought in the unstable growth pace of stock market 
prices, i.e. while exogenous factors might cause the bubble burst, its formation is due to endogenous 
instabilities. Presence of positive feedbacks is considered as an important driver of endogenous 
instabilities. In particular, it implies that an upward move in the stock market prices makes future 
upward movements more probable. As a consequence large cumulative moves might be expected. 
On the other hand, presence of positive feedback is a well-studied topic in the field of behavioral 
finance. The paper of (DeLong, et al., 1990) is among the first to argue that investors tend to follow 
positive feedback trading strategies. This means that investors are likely to buy past winners and sell 
past losers. Consequently short run deviation of stock market prices from their fundamental values 
is observed. The latter phenomenon is known as momentum1. Momentum has been studied 
extensively and its presence is documented for numerous markets. (Nedev & Bogdanova, 2018) 
study the most recent evidence of momentum effect at the New York Stock Exchange and find  that 

 

1 The concept of momentum effect has been introduced for the first t ime by (Jagadeesh & Titman, 1993). By its essence, the 
momentum effect is a market anomaly that is inconsistent with the Efficient Market Hypothesis. 
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𝑗𝑗 𝑡𝑡

 
 
 

momentum is a profitable strategy only in periods of economic boom. This finding mot ivates our 
current research. In particu lar, we focus our analysis on raw profits generated by portfolios 
consisting of winners stocks only. While many researches study performance of winners -minus- 
losers portfolios in order to prove statistically the presence of momentum, we study the simple 
trading strategy as it allows to clearly identify if positive feedback effects are present. 

 
2.  Methodology 

 
We obtain raw profit series of winners’ portfolios through application of the procedure developed 
by (Alphonse & Nguyen, 2013). The text below provides a brief presentation while the interested 
reader might find its details at pp. 188-189 of (A lphonse & Nguyen, 2013). The procedures is well- 
suited to time series sampled at weekly rate. Stock returns are watched for 𝐾𝐾 weeks and the sample 
of stocks is divided into quintiles according to individual stocks average performance over the past 
K weeks. The stocks in the highest quintile are called “winners” and they are weighted equally thus 
generating a winners portfolio with a ho lding period of 𝐽𝐽 weeks. At a particular week 𝑡𝑡 the raw 
profits for winners portfolios formed 𝑗𝑗 weeks ago are denoted by 𝑅𝑅𝑊𝑊 𝑗𝑗 … 𝐽𝐽 𝑡𝑡 𝐾𝐾 𝐽𝐽 … 𝑇𝑇 . 
Therefore, at week 𝑡𝑡 there are altogether 𝐽𝐽 winners portfolios, which allows us to examine their  
overlapping returns via the following formula: 

𝑂𝑂𝑅𝑅𝑊𝑊 ∑𝐽𝐽 𝑅𝑅𝑊𝑊. (1) 
𝐽𝐽 𝑡𝑡 𝐽𝐽 𝑗𝑗 𝑗𝑗 𝑡𝑡

We apply eq. (1) over a grid of different formation and holding periods spanning from one week to 
one   year.  In  particular,   we   deliver  a  series  of  raw  profits  for  every  pair   𝐾𝐾 𝐽𝐽 where 
𝐾𝐾 𝐽𝐽 . 

 
3.  Empirical findings 

 
For the purpose of our study, we take historic stock price records on weekly basis for all companies 
listed  at  NYSE  and  NYSE  American  for  the  period  Jan-1995  –  Apr-2018.  The  raw  data is  

downloaded via the R library 
'BatchGetSymbols'.  Thus, 
the initial sample consists of 
stock price data for 3302 
companies. After data 
cleaning and data 
preparation2 the number of 
retained stocks amounts to 
2445. 
The next step of our analysis 
comes down to application of 
eq. (1). As a result we obtain 
weekly raw profits on 
winners   portfolios   for   64 

Figure 1: Average weekly raw profits for winners portfolios. strategies by opting the 
values of 𝐾𝐾 and 𝐽𝐽. 

In order to study if positive feedback is observed, we compare average performance over five 
distinguished  periods3: the technological exuberance (Jan-1995  –  Dec-1999),  the Dot-com burst 

 

2 During the process of data cleaning we remove stocks with price history of less than 105 weeks as this is the minimum 
length of price series required for transforming it to returns and applying (52,52) strategy. Furthermore, we remove stocks 
with more than 5% missing values between the first  and the last trading date in order to make sure that the selected 
interpolation technique does not affect results. In addition, we assure robustness of results to presence of outliers by removing 
prices series that have registered a weekly increase (decrease) greater (less) than 100%. 
3 We use the suggested sub-period segregation as suggested in (Nedev & Bogdanova, 2018). 
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period (Jan-2000 – Dec-2002), the economic boom period (Jan-2003 – Dec-2006), the Great 
Recession (Jan-2007 – Dec-2009), and the market rebound period (Jan-2010 – Apr-2018). 

Table 1: Average weekly raw profits on winners portfolios by periods. 
 

Jan-1995 - Dec-1999 
 K1 K2 K4 K8 K13 K26 K39 K52 Average 
J1 0.47% 0.20% 0.24% 0.38% 0.41% 0.53% 0.57% 0.64% 0.43% 
J2 0.29% 0.24% 0.30% 0.37% 0.44% 0.55% 0.58% 0.65% 0.43% 
J4 0.35% 0.36% 0.39% 0.41% 0.50% 0.61% 0.63% 0.68% 0.49% 
J8 0.39% 0.40% 0.41% 0.45% 0.52% 0.61% 0.66% 0.69% 0.52% 
J13 0.42% 0.44% 0.46% 0.48% 0.53% 0.61% 0.67% 0.70% 0.54% 
J26 0.45% 0.47% 0.50% 0.53% 0.58% 0.65% 0.67% 0.68% 0.57% 
J39 0.47% 0.49% 0.52% 0.56% 0.60% 0.64% 0.65% 0.66% 0.57% 
J52 0.47% 0.50% 0.52% 0.56% 0.59% 0.62% 0.62% 0.63% 0.56% 
Average 0.41% 0.39% 0.42% 0.47% 0.52% 0.60% 0.63% 0.67% 0.51% 

Jan-2000 - Dec-2002 
 K1 K2 K4 K8 K13 K26 K39 K52 Average 
J1 0.22% -0.11% 0.05% -0.01% 0.19% 0.32% 0.33% 0.42% 0.18% 
J2 0.06% 0.00% 0.08% 0.06% 0.20% 0.34% 0.38% 0.42% 0.19% 
J4 0.17% 0.13% 0.16% 0.17% 0.30% 0.42% 0.40% 0.45% 0.27% 
J8 0.21% 0.18% 0.22% 0.29% 0.39% 0.45% 0.42% 0.44% 0.33% 
J13 0.27% 0.27% 0.31% 0.35% 0.41% 0.47% 0.44% 0.43% 0.37% 
J26 0.30% 0.31% 0.33% 0.36% 0.41% 0.42% 0.43% 0.38% 0.37% 
J39 0.29% 0.30% 0.31% 0.33% 0.37% 0.40% 0.37% 0.32% 0.34% 
J52 0.30% 0.31% 0.32% 0.34% 0.37% 0.35% 0.32% 0.29% 0.32% 
Average 0.22% 0.17% 0.22% 0.24% 0.33% 0.40% 0.39% 0.39% 0.30% 

Jan-2003 - Dec-2006 
 K1 K2 K4 K8 K13 K26 K39 K52 Average 
J1 0.69% 0.48% 0.60% 0.64% 0.68% 0.74% 0.82% 0.75% 0.68% 
J2 0.52% 0.51% 0.60% 0.64% 0.68% 0.75% 0.83% 0.76% 0.66% 
J4 0.59% 0.58% 0.63% 0.66% 0.69% 0.78% 0.84% 0.77% 0.69% 
J8 0.60% 0.60% 0.64% 0.67% 0.71% 0.79% 0.82% 0.76% 0.70% 
J13 0.61% 0.62% 0.65% 0.68% 0.73% 0.80% 0.81% 0.76% 0.71% 
J26 0.62% 0.64% 0.67% 0.71% 0.75% 0.79% 0.78% 0.74% 0.71% 
J39 0.63% 0.65% 0.67% 0.70% 0.73% 0.75% 0.74% 0.73% 0.70% 
J52 0.62% 0.63% 0.65% 0.68% 0.70% 0.71% 0.72% 0.72% 0.68% 
Average 0.61% 0.59% 0.64% 0.67% 0.71% 0.77% 0.80% 0.75% 0.69% 

Jan-2007 - Dec-2009 
 K1 K2 K4 K8 K13 K26 K39 K52 Average 
J1 0.20% -0.03% 0.05% 0.11% 0.17% 0.24% 0.18% 0.09% 0.13% 
J2 0.08% 0.05% 0.10% 0.18% 0.20% 0.25% 0.18% 0.10% 0.14% 
J4 0.17% 0.13% 0.15% 0.19% 0.28% 0.27% 0.19% 0.14% 0.19% 
J8 0.20% 0.21% 0.20% 0.23% 0.37% 0.26% 0.18% 0.13% 0.22% 
J13 0.22% 0.22% 0.25% 0.33% 0.37% 0.26% 0.16% 0.13% 0.24% 
J26 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.27% 0.18% 0.10% 0.06% 0.21% 
J39 0.27% 0.26% 0.26% 0.25% 0.23% 0.16% 0.10% 0.08% 0.20% 
J52 0.26% 0.26% 0.26% 0.25% 0.23% 0.16% 0.12% 0.11% 0.21% 
Average 0.21% 0.17% 0.19% 0.22% 0.27% 0.22% 0.15% 0.10% 0.19% 

Jan-2010 - Apr-2018 
 K1 K2 K4 K8 K13 K26 K39 K52 Average 
J1 0.34% 0.16% 0.17% 0.25% 0.22% 0.26% 0.30% 0.35% 0.26% 
J2 0.19% 0.13% 0.17% 0.23% 0.22% 0.26% 0.29% 0.34% 0.23% 
J4 0.21% 0.17% 0.20% 0.23% 0.25% 0.27% 0.30% 0.33% 0.24% 
J8 0.24% 0.23% 0.24% 0.24% 0.26% 0.28% 0.31% 0.32% 0.26% 
J13 0.24% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26% 0.28% 0.32% 0.31% 0.27% 
J26 0.24% 0.25% 0.25% 0.26% 0.26% 0.30% 0.31% 0.30% 0.27% 
J39 0.25% 0.25% 0.26% 0.27% 0.29% 0.31% 0.30% 0.29% 0.28% 
J52 0.25% 0.26% 0.27% 0.28% 0.28% 0.29% 0.29% 0.28% 0.28% 
Average 0.24% 0.21% 0.23% 0.25% 0.25% 0.28% 0.30% 0.32% 0.26% 
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Table 1 presents the weekly raw profits on winners portfolios averaged over each period of interest,  
e.g. the average raw profit on strategy (26, 26) during the period of technological exuberance is 
0.65% per week. Looking closely at the figures reported in Tab le  1, one can see that the average raw 
profit depends on the selection of portfolio format ion and holding period. Formation and holding 
periods of three or more months tend to yield on average higher raw profits. 
However, performance varies across time periods as well. Figure 1 visualizes performance of 
winners portfolios averaged across all strategies for each of the periods under study. The figure 
suggests that there are two periods characterized by higher weekly average raw profits. These are 
the period of technological exuberance (Jan-1995 – Dec-1999) and the economic boom period (Jan- 
2003 – Dec-2006) with average weekly raw profits amounting to 0.51% and 0.69% respectively. 
This means that undertaking winners trading strategy during these periods is profitable even after 
allowing for transaction costs. This finding implies that indeed past winners tend to keep on their 
profitability in future, i.e. positive feedback is  observed. 
On the other hand, rest of the three periods are characterized by quite lower average performance. 
The Dot-com burst period and the Great Recession are characterized by average weekly raw profits 
of 0.30% and 0.19% respectively, while the subsequent rebound period registers an average weekly  
raw profit of 0.26%. 
We might interpret  the reported results as follows. Periods of exuberance are characterized by  
positive feedbacks and herding. They cause substantial deviation of stock prices from their 
fundamental values thus giving rise to profitable patterns of winners  trading strategies. If no 
reversals occur then large cumulat ive movements might be observed thus initiating endogenous 
stock market instabilities. Therefore, improved performance of winners trading strategy might be 
considered as an important warning about the state of the market stability. 
While the current researched is focused on profitability of simple momentum trading strategy, we 
consider that analysis on presence of reversals is a p romising research perspective that can provide 
additional evidence on the drivers behind endogenous stock market instabilities. 
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Abstract 
Since the seminal paper of Jagadeesh and Titman (Jagadeesh & Titman, 1993) momentum effect 
has been a central research topic in the field of behavioral finance. By its essence, it reflects the 
investors’ belief that best (worst) performing securities over the past short-term period tend to 
continue to perform well (poorly) over the subsequent period of up to 12 months. This paper 
studies some of the statistical properties of the raw returns series derived under momentum trading 
strategies on the New York Stock Exchange for the period spanning from Jan-1995 to Apr-2018. 
In particular, we discuss scaling behavior in the context of presence of dominant investment 
horizons. Furthermore, we analyze the presence of persistent and hetoroscedastic characteristics.  
 
Key words: momentum effect, investment horizon, persistence, long memory, heteroscedasticity 
 
1. Introduction 
The seminal paper of (Jagadeesh & Titman, 1993) introduces momentum effect for the first time 
as short-term return predictability based on past performance of assets over a period of less than 12 
months. In particular, (Jegadeesh & Titman, 2011) prove empirically that holding a long position 
in past winners and taking a short position on past losers1 turns out to be a profitable investment 
strategy for the U.S. stock market2. The study considers periods of 5-year length in the time span 
1965-2009 and only the last one does not support these findings. The reason behind is the negative 
impact of the Global Financial Crisis. A recent paper (Nedev & Bogdanova, 2018) reveals the 
latest dynamics of the momentum effect on the New York Stock Exchange. In particular, five 
distinguished periods are considered: the technological boom (Jan-1995 – Dec-1999), the Dot-com 
burst (Jan-2000 – Dec-2002), the economic boom (Jan-2003 – Dec-2006), the Great Recession 
(Jan-2007 – Dec-2009), and the market rebound (Jan-2010 – Apr-2018). The empirical analysis 
suggests that momentum is a profitable trading strategy only during the periods of technological 
and economic boom.  
The latter findings indicate that profitability of momentum trading strategy is intimately related to 
the state of the stock market. While periods of inflating bubbles seem to be associated with 
                                                        
1 Past winners are called the stocks that performed best in previous periods. In the same fashion, past losers are the worst 
performing stocks over the same period.   
2 The research studies the stocks traded at NYSE and AMEX.  
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significant momentum, it diminishes or even disappears in times of turmoil. Therefore, instead of 
studying returns on broad market indices, we focus on the series of raw profits generated by 
momentum trading strategy. In particular, we analyze how the scaling behavior of average raw 
profits generated by winners-minus-losers (WML) portfolios3 change throughout the period Jan-
1995 – Apr-2018. Furthermore, we study if transitional changes are present in the persistent and 
hetoroscedastic behavior of the WML raw profits. Regarding delivered results, we discuss if 
identified changes and breaks might be indicative for a forthcoming crisis. 
 
2. Methodology 
In this section we provide a brief outline of the utilized techniques, while the reader is referred to 
the papers cited below for an exhaustive discussion. The text below explains briefly the idea 
behind wavelet spectrum following the exhibition in (Aguirar-Conrara & Soares, 2014). 
Continuous wavelet analysis is performed via a transform based on a function           , 
called mother wavelet. It should satisfy a decay condition, which ensures the function is well 
localized both in time and frequency. A family      of wavelet daughters can be obtained by 
scaling and translating the mother wavelet  :       

√| |  (   
 )              , where   is a 

scaling factor controlling the width of the wavelet and   is a translation parameter controlling its 
location. Given a time series            its continuous wavelet transform with respect to the 
wavelet   is defined as follows:  
 

        ∫      
√| |  

 (   
 ) 

    ,    (1) 
 

where the asterisk denotes complex conjugate. If complex valued wavelet is used for the 
transform, then the wavelet spectrum as defined below might be viewed as the amplitude of the 
transform. A common choice is the Morlet wavelet, which is utilized in the current paper as well. 
The wavelet power spectrum that is subject to our further analysis is defined by eq. (2):  
 

     |  | .    (2) 
 
We use the toolbox that is referenced in the article of (Aguirar-Conrara & Soares, 2014) in order to 
apply eq. (2) to the WML raw profit series. On the basis of the delivered wavelet spectrum we 
conclude on the series scaling characteristics.  
The next step of our analysis involves identification of changes in the persistent and 
heteroscedastic characteristics of WML raw profit series. The nature of persistence might be easily 
explained in terms of the definition of a fractal process. Essencially, the fractal process {    } is a 
generalization of the Brownian motion and it is defined with the introduction of the Hurst 
exponent         . An important feature of the fractal process is given by eq. (3): 

               ⁄         (3)  
It states that the correlation coefficient   between any two successive increments,       and 
        , does not depend on the time change    but it is a function of the Hurst exponent. 
When the Hurst exponent is greater than   ⁄ , it might be seen that the correlation coefficient    is 
positive. In this case, the process exhibits persistence, which means that positive values are likely 
to be followed by positive values and negative values, are likely to be followed by negative values.  
In the current paper we estimate the dynamics in the Hurst exponent via the Averaged Wavelet 
Coefficient (AWC) method proposed by (Simonsen, et al., 1998). The presented results are 
obtained in R by adapting the AWC_HURST function written by Rafal Weron in MATLAB. 

                                                        
3 A WML portfolio raw profit represents the raw returns generated by taking a long position in past losers and taking a 
short position in past losers.  
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We also apply GARCH models in order to check if changes in volatility patterns are observed in 
tranquil, pre-crisis and crisis periods. GARCH models are linear in mean but non-linear in 
variance (Brooks, 2008) and allow for the parameterization of heteroscedasticity (non-constant 
error variance) and volatility clustering where the error variance depends on lags of squared errors 
and all coefficients in the conditional variance equation must be positive. The main objective of 
GARCH type models is to present a volatility measure, which may be employed in financial 
decisions.  
 
3. Empirical findings 
For the purpose of our study, we take historic stock price records on weekly basis for all 
companies listed at NYSE and NYSE American for the period Jan-1995 – Apr-2018. The raw data 

is downloaded via R. 
After data cleaning 
and data preparation 
the number of stocks 
included in our 
analysis amounts to 
2445. As a next step 
we obtain raw profit 
series of WML 
portfolios through 
application of the 
procedure developed 
by (Alphonse & 
Nguyen, 2013). In 
particular, stock 
returns are watched 
for 39 weeks, i.e. this 
is the portfolio 
formation period4. As 
a next step, stocks are 
ordered according to 
their average 
performance. The 
stocks in the top 10% 
are called “winners” 
and those in the last 
10% percent -
“losers”.  Then all 

component stocks in both of the portfolios are weighted equally.  The average raw profit on the 

WML portfolios at week   for a holding period of 26 weeks is denoted by {      
    

 
  
∑     

     
   }, where     

    stands for the raw returns on the WML portfolio formed   weeks 
ago, {          }. The resulting time series is presented in the top panel of Figure 1 and its 
wavelet spectrum is visualized at the bottom panel of Figure 1. The white lines indicate local 
maxima of the spectrum and we might interpret them as dominating investment horizons. It is 
interesting to note that high frequency horizons dominate during times of unstable stock market. 
Therefore, identification of changes in the high frequency band of the wavelet spectrum might be 
considered as an early warning signal.  

                                                        
4 Formation and holding periods are determined with respect to the findings documented in (Nedev & Bogdanova, 2018).  

Figure 1: WML portfolio return series (top) and its wavelet spectrum (bottom). 
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Figure 2: Estimate of the Hurst exponent over a rolling window of 512 
observations. 

Figure 2 presents the estimated dynamics of the Hurst exponent over a rolling window of 512 
observations. During almost the entire examined period, the value of the Hurst exponent is above 

the 0.5 threshold, 
meaning that we 
observe persistence. 
We can see decline 
in the value of the 
exponent already in 
the pre-crisis period. 
This finding also 
holds for the other 

portfolio strategies. 
Therefore, we 
suggest that similar 

rates of decrease in the value of the exponent and absolute levels below 0.55 – 0.60 might be used 
as an early warning signal for an upcoming crisis period. Around 2008-2009 the overall level of 
the Hurst exponent estimates begins to increase. 
The final stage of our analysis relies on GARCH modelling. Throughout the study several 
GARCH specifications were examined, however, we discovered that the simple GARCH (1, 1) 
model outperforms other more complex alternatives. GARCH models were examined for the 
complete WML3926 strategy, as well as for 9 sub-periods (3 tranquil sub-periods, 2 pre-crisis 
ones, 2 crises and 2 post-crisis sub-periods) so as to enable comparison among parameters and 
information criteria, which describe the model’s goodness of fit for each of the periods. Our core 
findings might be summarized as follows. First of all, the information criteria of Akaike and 
Schwarz reveal that the model describes tranquil periods much better than crises periods. 
Secondly, in terms of coefficients for the complete series the ARCH (q) parameter alpha is 0.1487, 
while the GARCH (p) parameter beta is 0.8275 and the variance intercept parameter omega is 
nearly 0. When considered over the 9 sub-periods there are several key observations. The tranquil 
periods share very similar values in terms of alpha and beta. Results for pre-crisis periods also 
seem to parallel one each other. However, the 2 crisis periods may not be characterised with 
common features.  
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Abstract 
Are the Bulgarian municipalities discoverable in the global network and the institutional identity 
of the administration of the local authorities is unified? "Domains and Profiles of Municipalities in 
Bulgaria" makes a retrospective overview of the communications of local authorities with the 
public in an environment of work on the Internet through the institutional site. And it looks at the 
profiles of the administration in social networks, which are essentially an addition but an 
alternative to the institutional site. They complement the profile of the municipality with behavior 
and vision different from the administrative, allowing alternative content of the publications. 
Key words 
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Близо 20 години след появата на първите общини в интернет, все още липсва унифициране 
и стандартизиране на администрацията онлайн. Темата за адреса на българската община в 
интернет и профила на администрацията в социалните мрежи е актуална, отворена и 
дискусионна, въпреки че вече всички общински администрации имат сайтове. Повече от 
половината български общини са с адрес в интернет, неотговарящ на транслитерацията, 
нито на идентификатора за български домейни. Публикацията прави преглед на домейните 
на общини в България, в контекста на правилата за институционална идентичност и 
негативите от неунифицираните присъствие и визия на администрацията в глобалната 
мрежа. И разглежда профилите на администрациите в социалните мрежи като алтернатива 
и/или допълнение на общинския сайт. 
Настоящата публикация събира откъси от разпиляната нормативна уредба по множество 
закони, нормативни и поднормативни актове, регламентиращи работата на общините в 
интернет среда и допълва с добри практики и препоръки от практиците в областта на 
онлайн комуникациите в публичния сектор.  
Присъствието на общината в интернет и работата в такъв режим се налага от съвремието, 
технологиите и „живота“ онлайн, като се допълва с вменяване на задължения за 
„…публикуване в сайта на общината…“ от множество законови документи. Сред 
нормотворческите документи, вменяващи директно или индиректно задължение за 
общините за наличие на сайт са Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, Закон за местните данъци и такси, Наредба за административното 
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обслужване, Закон за електронното управление, Закон за устройство на територията, Закон 
за общинската собственост и други.  
За работата и визията на администрацията онлайн няма нормативно разписани стандарти и 
правила. От 2007 година е първият опит за въвеждане на стандарти и унифициране на 
администрацията в интернет. Документът обаче е с препоръчителен характер. 
Стандартизиране при представянето на администрацията в интернет пред българските 
граждани и пред света и подобряване на връзките с обществеността и протокола са сред 
основните принципи, касаещи онлайн комуникациите, залегнали в правилата за 
институционална идентичност и унифициране на администрацията, разписани в документ, 
разработен от, тогава, Министерство на държавната администрация и административната 
реформа. А динамиката на съвремието и темповете на развитие на технологиите изискват 
въвеждане на стандарти. [1]  
В края на 2018 година няма българска община без сайт, но има общини, трудно откриваеми 
в мрежата, с объркващи, нелогични имена, има общински сайтове с неактуализирано 
съдържание. 
 
Домейните на общините 
За модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация са разписани в 
Наръчника за прилагане на институционалната идентичност и правилата за домейните: 
името на общината, транслитерирано .bg. Разписано е и всички общини следва да имат 
допълнителен домейн в поддомейна на egov.bg. Резултатите към юни 2018 година: 6 от 14 
общини в Благоевградска област са с домейн по правилата. Останалите са с .com, .org, 
включително официален сайт на общинска администрация е с поддомейн в acstre.com – 
сайтът на община Белица. С поддомейн в домейна на софтуерна група Акстър откриваме 
още един официален сайт на общинска администрация в Югозападна България – община 
Дупница. Само 2 от 9 в съседната административна област Кюстендил общини са с домейни 
.bg, транслитерацията на някои от които може да породи коментари за правилност - 
http://www.kustendil.bg/; http://www.saparevabanya.bg/. Това са и сайтовете на общински 
администрации, доближаващи се максимално до установените неписани правила за 
организация и функционалност на сайт на администрация. Остатъкът 7 от 9. Сред тях са 
необновявани през последните две години общински сайтове, както и такива с абсолютно 
никаква индексация в тръсачките. Това са общините в административни области 
Благоевград и Кюстендил: www.blgmun.com; www.bansko.bg; www.kresna-bg.com; 
www.strumyani.org; www.sandanskibg.com; www.petrich.bg; www.simitli.bg; www.razlog.bg; 
www.satovcha.bg; www.belitsa.acstre.com; www.yakoruda-municipality.bg; 
www.hadzhidimovo.com; www.garmen.bg; www.gotsedelchev.bg; www.kustendil.bg; 
www.saparevabanya.bg; www.ob-kocherinovo.bg; www.grad-rila.bg; www.obshtina-
boboshevo.eu ; www.obshtinanevestino.kncity.info; www.trekliano.eu; www.bobovdol.eu 
За общините сайтът е за информиране на достъпен език и визуално правилно работата на 
общината. Съдържанието на съобщението е резултат от работата на PR-специалиста, който 
разполага с общинския сайт в инструментариума за провеждане на политиките на 
администрацията. 
Безусловна е необходимостта от сайт и за администрацията, като бързината е една от 
четирите опори за изработка и разработка на сайта, разписано от Максим Бехар. Той 
разглежда работата в интернет като „кола – с четири колела – ако едно от тях е счупено, то 
не върви“.  Бързината е едно от тях, четирите колела, заедно с домейна, съдържанието и 
дизайна „Първо - името, домейнът ако има тирета, точки, кавички- става трудно; бързината, 
с която се работи – нуждите на хората винаги ще изпреварват инфраструктурата, което 
винаги е поражда проблем; съдържанието – хората са много заети и начинът, по който им 
предлагаш информацията, е от съдбоносна важност; дизайнът, лейаутът – все пак дизайнът 
е изкуство, това е медията, в която дизайнът има най-голямо значение. Ако едно от тези 
неща куца… просто няма да върви“ (Toms, Belogusheva, 2003).  
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Както съвремието наложи появата и на общините и в интернет, както технологиите налагат 
промените в сайтовете, така мястото на потребителите в интернет и общуването в една 
различна среда, наречена социални мрежи, предположи и изиска присъствието и на 
общините в тази среда, където са публиките. Всъщност трансформирането на живота 
онлайн, в социалните мрежи предположи общината като административна единица 
(местната власт) да бъде там, където са всички от общината като териториален обхват 
(населението).  
Общинският сайт се разглежда от специалистите по връзки с обществеността в общините и 
като средство за електронен пресцентър. Като модерен начин на общуване, който ползват 
все повече хора. Който, при добро „стопанисване“, от средство може да се превърне в цел, в 
която общината да представи своето най-добро лице и да  бъде приета (Author’s team, 2008). 
Общинските сайтове безусловно вече са комуникационен канал. И в смисъла на онлайн 
услугите, както и за информационно обезпечаване на публиките. В същото време 
администраторите на общинските сайтове в повечето случаи не разглеждат новините от 
информационната им стойност. Администрират се обявления и информация от 
администрацията като законотворен орган и местна власт; съобщения по закони и 
нормативни актове, вменяващи задълженията на общини да информират чрез сайтовете си. 
Сайтът информира за цялостната дейност на Общински съвет, с проектодокументи, 
решения, комисии, членове… която информация се актуализира своевременно.  
Ето тук е „паузата“ която запълват социалните мрежи и всъщност сайтът и профилът на 
общината допълват съдържанието си, тематично и времево.  
 
Присъствието на общините в социалните мрежи 
Разглеждаме Фейсбук, като социална мрежа, с категорична масовост на присъствие в 
България. Фокусираме се върху профилите на малка, средна и голяма община на 
територията на административна област Благоевград. Община Симитли, община Банско и 
община Благоевград.  
Липса на унифицираност и стандартизация в присъствието на общините в интернет чрез 
сайтовете се трансформира и в присъствието като форма и поведение на администрациите в 
социалните мрежи.  
Общините присъстват чрез страница на община …/Official и / или профил на кмета на 
общината (страница или профил). Функциите не са дублиращи са, а приоритизиращи 
различните типове съобщения за социалните мрежи. Необходимостта и функционалността 
на присъствието в социалните мрежи, като инструмент в работата на общинските 
администрации, са описани още във времето на зараждане на интернет като среда за работа 
на администрацията в България. В издание от 2008 година „Наръчник на специалистите по 
връзки с обществеността в общините“, издадено от Асоциацията на специалистите по 
комуникации в общините, неформално се регламентира „работата“ на личния профил на 
кмета / блога. Когато говорим за персонален профил в социалните мрежи всъщност става 
въпрос за естествения заместител на блога. Личният блог е трансформиран в личен профил, 
личен…който всъщност е различен от личния, той е институционализиран. 
1998 година е първият блог, създаден от Дейв Уайнър. Историята на блога като мания за 
водене на онлайн дневници е описана от практиците по PR в общините. В наръчника на 
специалистите по връзки с обществеността в общините е разписано: „Кметът може да 
ползва тази форма , за да отправи различни послания към гражданите. Блогът е неформален 
комуникационен канал. Дневникът дава една степен по-голяма откритост и откровеност. 
Това е пространството, където кметът може да отговори на всички незададени въпроси, да 
комуникира пряко с хората, да изкаже мнение по злободневни въпроси и да покаже както 
лицето си на кмет, така също чисто човешката си страна. Условието е блогът да не се 
списва по задължение от пресцентъра, а да се води от самия градоначалник.“ (Author’s team, 
2008)  
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Ако фокусираме върху информацията, касаеща масата, условно наречена широката 
аудитория, общинският сайт категорично съобщава функции, преки резултати от 
административната дейност. Това – в потвърждение на „разчитането“ на смисъла на сайта, 
отразяващ работата на администрацията, а именно: „Администрацията има конкретни 
функции – да изпълнява задълженията си толкова и не повече“ - Кирил Младенов, главен 
секретар общинска администрация Симитли. Информацията чрез общинския сайт е строго 
администрирана, резултат от работата на звената в конкретната администрация. 
Страницата на общината в социалните мрежи позволява свободата за публикуване на 
информация и събития, случващи се на територията на общината, със съдействието на 
общината,  но не и пряко произтичащи като резултат от работата на общинска 
администрация.  
1-ви ноември 2018 година, община Банско: резултат от дейността на администрацията е 
визита на кмета в Македония, публикувана в официалния сайт на общинска администрация 
Банско, единствена публикация за деня. [2] Изпреварваща в случая е функцията на личния 
профил на кмета във Фейсбук, споделено събитие ден по-рано (31.10, 21.42ч.) с набор от 
снимки и кратко текстово съобщение. Постът от сайта е споделен и в страницата на 
общинска администрация Банско във Фейсбук, където присъстват от деня още пет поста с 
тематика, профилирана публика и „главни герои“ - местното население. Хронологията на 
постовете от деня, 1-ви ноември на страницата на общината започва с поздравителен адрес 
за празника на народните будители; празник в гимназия за седмица на четенето; празник в 
основно училище за деня на будителите; споделена публикация от ски зона Банско за 
намалени цени на сезонни ски карти; тържества за деня на будителите. [3] Социалните 
мрежи като динамично функциониращи, скъсяващи дистанцията, създават усещането за 
близост и в работата на администрацията и комуникацията с гражданите. Значими са 
всички прояви на ученици и училища в града за 1-ви ноември, но това не е резултат от 
работата на администрацията. В същото време училищата и учениците са част от общината, 
те са общината. Допълваща, но не и заместваща функция има и личният профил на кмета. 
Профилът на кмета Георги Икономов във фейсбук за деня споделя още две инициативи на 
кмета – участие в конференция „Дигиталната трансформация на туризма“ и за ремонтни 
дейности на уличната мрежа в населените места на община Банско, освен поздравителен 
адрес за Деня на народните будители. [4] Хронологията на споделяне на поздравителния 
адрес издава намеса в администрирането от трети лица (същият започва от страницата на 
общината във Фейсбук, след това споделено от кмета, а адресът е от първо лице ед.ч.)  
 
Динамиката на съобщението онлайн 
Поредността на съобщенията чрез различните канали е нерегламентирана. Следват условна 
закономерност, тя се определя според естественото, съществото, времето и динамиката на 
развитие. Кметът споделя съобщения на администрацията и обратното. Логиката, която 
следват администрациите е, според съдържанието. А именно – административните 
съобщения се анонсират чрез общинския сайт, след което споделят чрез профилите в 
социалните мрежи. Но те, профилите в социалните мрежи нямат отражение в сайта на 
администрацията. 
Кметът лично съобщава за отличие за администрацията първо в профила си в социалните 
мрежи. Въпреки че отличието е пряко отражение и резултат от работата на 
администрацията. Съобщението чрез администрацията обаче би забавило самото 
съобщение. Нещо повече. Съобщението от кмета е лично, в първо лице, в допълнение има и 
благодарност към всеки, прочел поста в социалната мрежа. Освен това е във време, 
неработно за администрацията. Което създава усещане за отношение към всеки в мрежата, 
към значимост на хората, част от общността в мрежата. 
15-ти ноември 2018 година, община Благоевград: кметът на Благоевград Атанас Камбитов 
чрез лични си профил във фейсбук съобщава за церемонията по връчване на наградите кмет 
на годината: „Благодаря за подкрепата, не само днес, а за подкрепата през всичките тези 
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години, в които работим Благоевград да става по-хубаво, по-красиво, по-добро място за 
живеене. За втори път получавам наградата „Кмет на гражданите“…. (21:04 часа) [5] 

Минути по-късно публикацията на кмета е споделена и от администрацията чрез 
официалната страница на общината. Ден по-късно, в работно време, в официалния сайт на 
общината: Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов е носител на приза 
„Кмет на гражданите“. Което всъщност е администриране езика на съдържанието. [6] 

 
Защо са профилите на администрациите в социалните мрежи? За да отговорят на 
очакванията – да бъдат в средата, където информацията се обменя максимално бързо, за да 
бъде и администрацията на място с концентрация на публиките си като присъствие. 
Аналогично на всеки персонален профил, и административният показва това, което и 
персоналният показва - повече за персона извън професионалната му среда.  
Сайтът на общинската администрация отразява работата на общинска администрация. 
Сайтът е всъщност общината в интернет. Произтичащо от този факт е следното: Празникът 
в социалния център не се очаква, нито се планира да се появи като съобщение в сайта на 
общината, тъй като не е пряк резултат от работата на администрацията. Никому 
длъжностната характеристика не вменява задължението: „организиране на празник в 
социален център“. Но социалният център е създаден от администрацията и предоставя 
услуги на специфична група хора от специалисти на пряко подчинение на администрацията. 
Което съобщение намира място именно в страницата на общината в социалната мрежа. 
Видоизменено присъствие имат някои общини, където информационният обем е 
концентриран в информационен сайт. Сайт, различен от общинския, но съобщаващ за 
всичко, случващо се в общината като териториален обхват, не само като административна 
дейност. Това е възможно при аутсорс на дейността по публични комуникации и връзки с 
обществеността. Пример – община Симитли. [7] В този случай самият сайт изпълнява 
функцията и на електронен пресцентър, задоволяващ информационните нужди на всякакъв 
вид и тип публики, включително медиите. Предимството е, че информацията е с несъмнена 
и безусловна точност от първоизточник , в обемна и тематична пълнота. Сайтът в случая 
изпълнява функцията и на блог за съобщения, поздравителни адреси и др., 
персонализирани, но не и лични, извън служебните на кмета. Информационният сайт и 
аутсорса не би трябвало да изключват стандартната структура и информационната насита и 
задоволство за публиките на общинския сайт, който е първоизточник за всеки, непознаващ 
администрацията. Присъствието на мястото със завишена концентрация на публиките, 
социалните мрежи, е под формата на страница на информационния сайт.  
Специалистите по връзки с обществеността в общините акцентират по същество в работата 
си на комуникациите онлайн, отдавайки значимост на интерактивността на тази среда и 
безспорното предимство, че съобщенията се създават, изпращат, публикуват, четат по всяко 
време, отвсякъде. Режимът в интернет 24/7, профилът на общината като административна 
структура, налична и работеща в определен часови интервал, наречен „работно време“, 
предполагат наличието на профил в социалните мрежи. По отношение на бързината, 
показателно е приоритизирането на социалните мрежи пред общинските сайтове от самите 
администратори на сайтове и PR-и, които в повечето случаи са и администратори на 
информационния поток с новинарска стойност. И още едно предимство на социалните 
мрежи: Съобщението в социалните мрежи игнорират избора на медия за отправяне на 
конкретното съобщение. Докато различните медии имат различна аудитория, то социалните 
мрежи съсредоточават широката публика, от която широка публика, по дефиниция, ПР-
специалистът трябва да се откаже. 
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Abstract 
The article presents results of the applying of a preliminary experimental model for the use of 

Web-based educational resources for building of health knowledge and competencies in 7th grade’s 
education in Biology and health. The results were received after statistical data processing, with 
the help of multifactorial dispersional analysis (SAS-SPSS – 2016), based on the procedural model 
BLUP (Best Linear Unbiased Prediction). After analysing the results, we propose an optimized 
version of the experimented model. At a later stage of the thesis research we will check the 
efficiency of the presented conceptual model for web-based education for building of health 
knowledge and competencies in students about healthy lifestyle. 

Key words: Web-based education, Biology and health education in grade 8, conceptual 
model, healthy lifestyle. 

 
Актуалност на проблема 
Едно от основните направления в развитието на образованието е насочено към 

интегриране на популярни и масово използвани електронни технологии в учебния процес. 
Съществува тенденция подрастващите все по-често да свързват електронните технологии 
предимно с мобилните устройства. Ето защо учениците са мотивирани да усвояват знания, 
като използват собствените си мобилни устройства за учене, по всяко време и място. 
(Raykova, Zh., D. Stoyanova, N. Kafadarova, S. Stoyanova-Petrova, 2014)  

От всички електронни средства за обучение днес все по-често се използват уеб-
базираните технологии, тъй като те имат интегрален характер: предлагат всевъзможни, 
леснодостъпни и на практика безплатни мултимедийни възможности. Предлагането на 
всевъзможни ресурси, начини за комуникация и организиране на обучението, обаче, не е 
достатъчно за реализирането на техния потенциал в дизайна на реални курсове. 
Необходимите познания за възможностите на технологиите и начините за интегрирането им 
в обучението се свеждат най-вече до познаване на връзката между различните модалности и 
медийното им представяне. (Kremenska, 2010) 

Същността на Web-базираното обучение се означава като съвкупност от всички 
обучителни дейности, които използват световната мрежа (WWW) като помощно или 
основно средство. Web-базираното обучение е главният компонент на по-широкото понятие 
„електронно обучение”. То може да се представи като обучение, при което световната 
мрежа се използва като виртуална среда за предоставяне на учебните материали и/или за 



140

осъществяване на учебния процес. Световната мрежа може да се използва и за провеждане 
на учебно занятие от разстояние, за дискусии по теми от учебното съдържание, за 
комуникация между ученици и учители, и между самите ученици, за провеждане на 
упражнения, за полагане на тестове, за съвместна разработка на проекти, за достъп до 
допълнителни учебни ресурси. (Nikolova, 2000) 

Предварителен експериментален модел на Web-базирано обучение 
Цел на предварителното педагогическо изследване е да се проучат възможностите за 

приложение на Web-базирани образователни ресурси за формиране на здравни 
компетентности в обучението по Биология и здравно образование 7. клас. Предмет на 
изследването е методичен модел с използване на Web-базирани образователни ресурси в 
уроци със здравно-хигиенно учебно съдържание. Хипотезата на изследването е, че 
използването на Web-базирани образователни ресурси в биологичната подготовка на 
ученици от 7. клас, ще стимулира процеса на формиране на здравни компетентности. 

Експериментът е проведен през втория срок на учебната 2017-18 год. в ОУ „Райна 
Княгиня“, гр. Пловдив с базов учител по биология Моника Тенева. Уроците, включени в 
експеримента, са проведени в компютърния кабинет и в кабинета по биология. Включени са 
четири паралелки от 7. клас, разпределени по варианти, както следва (табл. 1). 

Табл. 1. Целева група 

Варианти Изследвани групи ученици Среден успех от първи 
учебен срок по БЗО Бр. ученици Паралелка 

Контрола (К) 46 7а, 7в 5,50 
Експеримент (Е) 46 7б, 7г 5,57 

Контролният вариант е основан на традиционната методика на обучение по биология. 
В експерименталния вариант са включени уеб-базирани образователни ресурси, съобразени 
с учебното съдържание и интегрирани в мултимедийни презентации.  

Първичната обработка на резултатите е извършена в среда EXCEL (офис пакет 2010). 
За статистическа обработка на данните е използван многофакторен дисперсионен анализ 
(SAS-SPSS – 2016), базиран на процедурния модел BLUP (Best Linear Unbiased Prediction – 
най-добро без отклонения предсказване). Общото статистико-математическо описание на 
модела е: Y = Xb + Zu + e, където Y (N х 1) - вектор на наблюдения; b (p х 1) - вектор на 
неизвестни константи; u (q х 1) - вектор на неизвестни ефекти на случайни променливи; е 
(N х 1) - вектор на неизвестни остатъчни ефекти; X, Z са известни матрици за N х N р и х Q 
съответно, които са свързани елементи на b и u елементите на Y. 

Избраните вектори за наблюдение са: влияние на експериментирания вариант и 
влияние на вида на въпросите (по таксономията на Blum) – за знания, за разбиране, за 
анализ и синтез (прилагане) на знанията. В табл. 2 са посочени критерия, показателите и 
инструментариума за отчитане на резултатите. 

Табл.2. Показатели на критерия Здравни компетентности и инструментариум  
за отчитане на резултатите 

Показатели Инструмен-
тариум - Тест Система за оценяване 

Здравни знания (знания и разбиране) Зад. 1, 2, 3, 4 Оценяването на резултатите 
се осъществява по точки и 
статистическа обработка.  

Умения за здравословен начин на 
живот (анализ и синтез) Зад. 5, 6  

В таблица 3 са отразени осреднените резултати (в точки), постигнати от учениците от 
двата пола при така зададения математически модел – фактори на вариране от една страна 
„учител – Web”, а от друга – „знания – умения“. 

Табл.3. Общо средно при осреднените резултати за знания и умения при сравняване на 
основните източници на информация (К - учител и Е - web) 
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Зависимо 
вавриране Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Най-ниска ст-т Най-висока ст-т 
Учител - знания 8,930a 0,159 8,609 9,251 
Учител - умения 8,860a 0,174 8,510 9,211 
Web – знания 10,103a 0,192 9,715 10,491 
Web – умения 10,210a 0,202 9,803 10,616 

Резултатите показват, че и по отношение на знанията и по отношение на уменията 
учащите са се справили по-добре във Web–базираната среда. Разликите между двата 
варианта са статистически достоверни. Не се установява статистическа достоверност между 
знания и умения в рамките на един вариант (източник на получаване на информация – К 
или Е). Сравнителният анализ на резултатите от цялостното педагогическо изследване е 
основание да се приеме, че предложеният дидактически модел за приложение на Web-
базирани образователни ресурси в 7. клас стимулира формирането на здравни знания, 
умения и компетентности. 

Оптимизиране на модела за Web-базирано обучение 
Приложението на екпериментираният предварителен модел и в обучението по 

Биология и здравно образование (БЗО) в 8. клас за формиране на компетентности за 
здравословен начин на живот изисква: 

 създаване на сайт за позициониране на целево подбрани образователни ресурси – 
снимки, видеоматериали, текстове, видео-симулации, работни листове, тестове и др.; 

 търсене на подходящи Web-базирани образователни ресурси;  
 разработване на подходяща технология на учебния процес за използване на уеб-

базирани образователни ресурси;  
 контент-анализ на учебното съдържание по БЗО в 8. клас за определяне на 

урочните единици, подходящи за целите на експеримента; 
 подготовка на план-сценарии на отделните урочни единици, избор на подходящи 

методи и похвати, приложими в процеса на обучение; 
 изготвянето на съответните инструменти за диагностика на учениковите знания. 
Стъпките за предстоящата експериментална проверка на концептуалния модел на Web-

базирано обучение по БЗО в 8. клас (фиг. 1) са: 

 
Фиг. 1. Стъпки за експерименталната проверка на концептуалния модел 

При надграждането на модела се включват и петте вида Web-базирано обучение, 
предложени от Thijs, et all (2001), а именно: Web-препращане (Web referral), Web-търсене 
(Web quest), Web-проучване (Web exploration), E-mail проект (E-mail project) и 
Колаборатория (Collaboratory). 

Web-препращанията са уебсайтове, които учителят посочва на учениците като 
допълнителни източници на информация към традиционната работа в клас. Така, вместо да 
ги насочва към допълнителна литература в традиционен вид, медии и т.н., учителят 
препраща учениците към уебсайтове, в които да направят справка. Този вид използване на 
Web почти напълно се контролира от учителя, защото той посочва кои сайтове трябва да 
посетят учениците. За учителите е препоръчително да разполагат винаги с допълнителни 
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Уеб-препратки, защото твърде често се случва уебсайтовете да изчезнат или да сменят 
адреса си (Alessi & Trollip, 2001). 

Web-търсенето е дейност, насочена към издирване, където част или цялата информация, 
на която се натъкват учащите, идва от източници в Интернет. Има най-малко две нива на 
Web-търсене - “краткосрочни” и “дългосрочни”. Краткосрочните Web-търсения са замислени 
за период от едно до три занятия и са с цел придобиване и интегриране на знания. По време на 
Web-търсенето ученикът се бори със значителен обем информация, която трябва да осмисли 
за ограничено време. Дългосрочното Web-търсене е предназначено за период от една седмица 
до един месец. Образователната му цел е разширяване и прецизиране на знанието. По време 
на Web-търсенето ученикът задълбочено анализира съвкупност от знания и се опитва да ги 
преобразува, така че да покаже, че разбира информацията, като създаде нещо, на което 
останалите могат да реагират. По принцип, за учителя има два начина на работа: (1) като 
използва съществуващо Web-търсене или (2) като проектира собствено Web-търсене. Според 
Dodge (1997) добре проектираното Web-търсене цели най-доброто възможно оползотворяване 
на времето на ученика. Той твърди, че няма образователна полза при сърфирането в Интернет 
без ясно поставена задача. Във всяко Web-търсене е важно учащите да имат време да се 
ориентират, да могат да завършат изпълними задачи, да имат на разположение необходимите 
ресурси и упътвания, да имат информация за начина, по който ще се оценява заданието, и 
накрая, след завършване на заданията, да имат резюме и продължение на Web-търсенето.  

Терминът Web-проучване в контекста на образованието е свързан със задания, които 
изискват от ученика да намери и използва информация в Web по конкретна тема. Заданието 
описва също типа резултати, които учениците трябва да постигнат, може да включва и списък 
с връзки (links) като отправна точка за проучването. Въпреки това, по време на проучването 
учениците могат да следват хипер-връзки (hyper-links) или да използват  търсачки за намиране 
на допълнителна информация в уебсайтове, които не са посочени в заданието.  

В e-mail проектите учениците общуват по конкретни теми с други ученици чрез 
електронна поща. Какво могат да научат учениците от такива проекти? Като цяло, e-mail 
проектите могат да повишат социалното взаимодействие на учениците и комуникационните 
им умения, могат да улеснят и да подобрят дискусиите в клас (Collis, B., Moonen, J. 2001). 
Чрез предоставяне на автентичен контекст за четене и писане тези проекти могат да 
допринесат за грамотността на учениците. Когато учениците пишат за реална и 
заинтересована аудитория, те пишат с по-голямо удоволствие и мотивация, изказват идеите 
си по-ясно и съдържанието на написаното от тях е по-съществено. Друга възможност е 
учениците да си разменят статии или мнения по определени въпроси, да допринасят за 
дискусионни форуми в Мрежата. (Innovative didactics for Web-based learnin, 2007) 

Понятието колаборатория понякога се използва за описването на класна стая, построена 
и пригодена за обучение, в центъра на което е ученикът, или за класна стая с компютърна 
мрежа, чрез която учениците могат да работят съвместно върху дадено задание. Но във 
всички случаи понятието колаборатория се използва за описване на среда (реална или 
виртуална) предназначена да насърчава обучението в изследователски дух и да улеснява 
сътрудничеството и споделянето на ресурси. Очевидна първа стъпка е да се намери уебсайт, 
който да подхожда на учебното съдържание и който може да се използва като колаборатория 
(Innovative didactics for Web-based learnin, 2007). След като открие или създаде такъв уебсайт, 
учителят планира как да бъде използван той, установя учебните цели в конкретния контекст. 

Проектираният от нас концептуален модел на Web-базирано обучение по БЗО в 8. 
клас се основава и на посочените в Закона за предучилищното и училищното образование 
(Obn. DV, br.79, 13.10.2015) компетентности, формулирани като умения за подкрепа на 
устойчивото развитие и за здравословен начин на живот. Те включват знания, умения и 
ценностни ориентации за опазване на природата вън и вътре в нас. Ценностният компонент на 
тези компетентности се изразява чрез отношението на човека към себе си и към околната среда 
във всичките ѝ аспекти. Формирането на такова отношение е заложено като цел на цялостното 
обучение по Биология и здравно образование в училище (Panayotova, 2007; Vakleva, 2011). 
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Ние считаме, че в дигиталната среда, уроците (особено за нови знания и за формиране 
на компетентности) трябва да се разработят така, че: 

- Web-базираното образователно пространство да стимулира и обогати процеса на 
формиране на ключови компетентности у учениците; 

- Разработената Web-базирана образователна среда да осигури възможности за 
мултифункционалност на образователните ресурси, съдържащи се в нея; 

- Съдържанието на учебния материал да бъде строго съобразено с изискванията на 
нормативните документи, без да бъде ненужно обременявано с голямо количество факти; 

- Съдържанието на Web-базираните уроци да стимулира творческото мислене на 
учениците и да дава достатъчно ресурси за тяхното саморазвитие; 

- Същото да бъде синхронизирано с предлаганите методи и задачи за оценка и 
контрол, също базирани във Web-среда.  

Заключение 
Образователният процес претърпя съществени изменения с навлизането на новите 

Web-базирани технологии. Създаването на виртуални среди за учене и виртуални учебни 
платформи и институции е факт, с който не само трябва да се съобразяваме, но и да 
пренастроим педагогическата си и възпитателната си дейност спрямо днешните реалности. 
Това означава не само постоянно да усъвършенстваме педагогическите си умения, но и да 
превърнем класната стая в online структурирано пространство, осигуряващо на учениците 
възможност за себеизразяване (Vakleva, 2016). 

На настоящия етап все още Web-базираното обучение не е алтернатива на 
традиционното. Тези две форми ще се преливат и допълват. Но ролята на електронното 
обучение, на иновационните образователни технологии като цяло, непрекъснато ще расте. 
Образователната система само тогава ще бъде в пълна хармония със заобикалящата я 
бизнес среда, когато умело се съчетават традиции и иновации. 
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Abstract 
The article defines the concepts of “health” and “environmental competences” in the context 

of the cognitive and affective sphere. In regards to these concepts, we performed a content analysis 
of the biological modules in the “Human and Nature” curricula in 5th and 6th grade, regarding the 
health and environmental knowledge, skills and competencies, meant to be acquired by students. A 
model of contents and procedure is presented for the health-ecological competencies that should 
be formed in these subjects’ training. The theoretical study is a preliminary stage of dissertation 
research on the subject. 

Key words: Human and nature training - 5th and 6th grade, conceptual model, health-
ecological competencies. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Актуалността на изследваната тема е продиктувана от значимите екологични и 

социални предизвикателства на съвремието, поради експоненциалния прираст на 
населението, демографските проблеми, технологичното развитие и промените в 
потребителското търсене. Необходимо е училището да подготви екологично и здравно 
компетентни граждани за живот в устойчиво развиваща се природна и социална среда. 
Формиране здравно-екологични компетенции на учениците в процеса на усвояване на 
биологични знания е в основата на изследването. Връзката на изследователите с 
училищната практика насочи вниманието към избор тема за дисертационно изследвате: 
„Възможности за формиране на здравно-екологични компетентности в обучението по 
човекът и природата (5. и 6. клас)“.  

Целта на настоящото разработка е изграждане на концепция за дисертационно 
педагогическо изследване насочено към формиране на здравно-екологични компетенции. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
За разработване на концептуалната рамка на изследването са използвани методите: 

теоретико-методологичен анализ, контент-анализ на философска, психолого-педагогическа, 
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социологическа и научно-методическа литература, Интернет-източници, свързани с 
предмета на изследването, концептуално моделиране. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ 
Интерактивното обучение е сложна система, която включва интерактивни стратегии, 

интерактивни технологии и интерактивни техники. Целта на интерактивното обучение на 
първо място е да се развият у учениците умения за общуване. Общуването е сложно 
явление, съставено от три компонента – комуникация, взаимодействие и социална 
перцепция. Във взаимодействието не само се обменя информация, но се извършва и 
организацията на съвместната дейност за реализиране на общи цели в труда, ученето, 
съвместната игра. Общуването се развива в дейността и има свои субекти, потребности, 
мотиви, цели, начини, предмет, методи, средства, процес и резултат.  

Образователните интерактивни стратегии имат за цел да подпомогнат обучаваните да 
изграждат собствени ценности. В интерактивните стратегии се осмисля цялостният цикъл 
на обучение с последователните етапи на неговата реализация. В тях се включва 
взаимодействието между цел, подход, метод, похват и средство. Интерактивните стратегии 
направляват синергетичното действие на интерактивните технологии (система от методи) и 
интерактивните техники (система от похвати и средства). Стратегията е дизайн, 
визуализация на технологията, т.е. на съчетанието от интерактивни методи, а всеки метод 
определя съчетанието от интерактивни техники, които изграждат неговата структура. По 
този начин стратегия, технология и техники се намират в определена йерархия. В 
интерактивните стратегии се осъществява взаимодействие между контекст (context), 
съдържание (content) и критерии (criteria). Интерактивните стратегии фокусират върху 
участието, дву- и многопосочната роля на учителя, планирането на сесиите, насоките на 
дискусиите, методите за получаване на обратна връзка, които да показват на всеки етап 
равнището на постижение.  

Изграждането на стратегия е процес на продуктивен дизайн, насочен към нуждите и 
целите на потребителя и свързан с идентифицирането на проблем, анализ на алтернативни 
решения, избор и прилагане на практика на най-доброто решение в конкретна ситуация с 
определени ограничения. Философският фундамент на интерактивните стратегии се 
изгражда от социалнокултурните теории за ученето, в които конструктивизмът, 
изследователският подход и когнитивната рефлексия са взаимно свързани.  

Трудности и пречки при приложението на интерактивното обучение 
Сериозна трудност в приложението на интерактивното обучение е:  разбирането на 

неговата същност и на конкретните дейности, които трябва да се извършат за определено 
време и с определена цел;  отсъствие на ясни указания, които водят до дидактическо 
напрежение, което намалява ефективността на работата;  неправилно разбраната 
теоретична основа, което се дължи на субективния опит и знания на тези, които я прилагат; 
 времето в клас е ограничено и докато един говори, а останалите го изслушат, учебният час 
свършва и не остава време за активно участие на повече ученици;  липсата на умения за 
общуване също ограничава ефективността на интерактивното обучение.  

Когнитивната интеракция изисква добра предварителна подготовка, добро ниво на 
комуникация,  споделяне на общи цели и създаване на мотивация за работа. 

Здравно-екологична компетентности. Направеният анализ на литературата по проблема 
показва, че понятията компетенция и компетентност са все още твърде дискусионни. За 
определяне съдържанието на понятието здравно-екологична компетентност се отчита 
сериозен дефицит на теоретични, а още повече на практико-приложни изследвания за 
пътища, начини и средства за нейното изграждане. Все още няма предложен цялостен 
модел и система на здравно-екологична компетентност, както и технология за тяхното 
изграждане и отчитане. При изясняване на понятието „здравно-екологични компетенции” 
следва да се припомнят целите на здравното и екологичното образование като идеален 
образ на очакваните резултати. Те се свеждат до формиране на висока здравна култура и 
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Фигура 1 Методични варианти на емпиричното 
изследване 

Вариант 1 
• с приоритет на интерактивна 

екскурзия и 
• презентация на постер 

Вариант 2 
•с  приоритет на интерактивно 
проектно-базирано  обучение и  

•използване на мултимедии  

Вариант 3 
•с приоритет на интерактивно 
моделиране (конструиране  на 
интелектуални карти) 

здравно поведение на личността, основани на добра осведоменост и развитие на социални и 
комуникативни умения, умения за живот, умения за вземане на решения, поемане на 
отговорност и управление на риска. В своята съвкупност те съставляват компетентността на 
индивида да води екологосъобразен и здравословен начин на живот.  

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
Концептуалната рамка на педагогическото изследване за дисертационен труд се 

базира на предварителни изследвания  за конкретизиране на параметри на здравно - 
екологичните компетенции; създаването на интерактивна среда за учене с приложението на 
интерактивни методи и техники (Kostova et all., 2012; Vakleva & Panayotova, 2015-2017).  

Цел, обект и предмет на изследването. Основен научно-изследователски проблем в 
докторантската теза е необходимостта от разработване и експериментално изследване на 
дидактически технологии за формиране на висока здравно-екологична компетентност на 
обучаваните в българските общообразователни училища, като критерий за качеството на 
съвременното обучение. Педагогическото изследване има за основна цел: да изследва 
възможностите за формиране на здравно екологични компетентности в процеса на обучение 
по Човекът и природата 5.- 6. клас чрез интегративна образователна технология базирана на 
система от интерактивни методи. Обект на изследване е учебната дейност на 11-13 
годишни ученици, при изучаване на учебното съдържание по Човекът и природата в 5. - 6. 
клас.   

Предмет на изследването е разработване и апробиране на интерактивна образователна 
технология с комбинация от интерактивни методи, като фактор за формиране на здравно-
екологични компетентности. 

Работна хипотеза:  Предполагаме, че теоретичните схващания за интерактивното 
обучение могат успешно да се интерпретират до равнище на конкретна вариативна 
образователна технология с комбинация от интерактивни техники, която да се приложи в 
обучението по Човекът и природата 5.-6. кл. за формиране на здравно-екологична 
компетентност у учениците в съответния етап на обучение в училище.  Допускаме, че 
изясняването на същността и многообразието на интерактивните методи и стратегии и 
техники за тяхното приложение разработени в балансиран теоретико-емпиричен модел на 
интерактивно обучение ще допринесе в голяма степен за активизира познавателната 
дейност на учениците насочена към формиране на здравно-екологични компетентности с 
техните ключови характеристики.  Очакваме като резултат разработени и експериментално 
проверени: - методика за формиране на здравно-екологични компетентности в изследваната 
група и учебно съдържание; - дидактически инструментариум за емпирични изследвания в 

областта на проблематиката за 
здравно-екологични компетентности. 

Методи на изследване: методи 
на теоретично изследване - 
теоретико-методологичен анализ, 
контент анализ на философска, 

психолого-педагогическа, 
социологическа и научно-
методическа литература, 
Интернет-източници, свързани с 
предмета на изследването; 
концептуално моделиране; методи 

на емпирично изследване - реален педагогически експеримент, диагностично тестиране, 
анкетиране, дидактическо наблюдение, експертна оценка, сравнение, описание, и 
обсъждане на резултатите, концептуално конструиране; математико-статистически методи 
за обработка на получените качествени и количествени резултати – SPSS програма: алфа 
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Кронбах, Т-тест, тест на Колмогоров-Смирнов, Корелационен анализ, тест на Фридмън, 
таблични интерпретации на получените данни. 

Разработения методичен модел за експериментална работа включва три методични 
варианта представени на фиг. 1. Критериалната система за експериментална дейност е 
базирана на класически и нови постановки на проблема с отчитане на постиженията на 
учениците за формиране на природонаучна грамотност и здравно екологична 

компетентност  – фиг. 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
Предложената концептуална 
рамка на дисертационното 
изследване акцентира на 
нуждите на образователната 
практика от популяризиране на 
интерактивните технологии в 
образованието.   

В резултат от критичният 
анализ на литературните 
източници, както и от 
разработения дизайн на 
педагогическо изследване се 
налагат няколко извода:  

Конструктивистката 
теория за активно учене в 

интерактивна образователна среда са актуални изисквания на училищното образование;  
Проучването на ефективността на комбинация от интерактивни методи за формиране 

на здравно-екологични компетенции е актуален проблем и ограничено проучван в 
експериментални изследвания;  

Концептуален модел за формиране на здравно-екологични компетенции в процеса на 
обучение по човек и природа 5.- 6. клас е необходим и с оглед на актуалното учебно 
съдържание въведено с новите учебници;  

Предложената дидактическа технология с приложение на интерактивни методи и 
техники на обучение, ще доведе до развиване на социални и когнитивни умения на ученика, 
необходими за начин на живот, основан на позитивното взаимодействие „човек ↔ околна 
среда”, до формиране на здравно-екологични компетенции, необходими за съвременния 
гражданин във всички свери на живота. 
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• равнищата от таксономията на Блум 
за образователни цели, а именно: 
знание, разбиране, приложение, 
анализ, синтез и оценка  

Знания 

• проучване, разсъждение, 
аргументация и вземане на решения, 
установявани с тестове, анкети и 
диагностично наблюдение 

Умения 

• вербалното и реалното поведение на 
учениците при решаване на 
конкретни екологични проблеми, 
установявано с проективни ситуации 
и диагностично наблюдение 

Отношение 
и 

поведение 
(нагласи и 
ценности) 

Фигура 2 Критерии и показатели за диагностика на 
резултатите от емпиричното изследване 
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Abstract 
The article defines the concepts of sexual and reproductive health in humans. In regards to 

these concepts, we performed a content analysis of the curriculum of Biology and Health 
Education in 8th grade. Based on this analysis, we defined knowledge, skills and competences for 
sexual and reproductive health, meant to be acquired by students. We present a design of a 
dissertation pedagogical study of the process of their constructing, validating and reporting of the 
level of formation as expected learning outcomes. 
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Въведение 
Необходимостта от съвременно сексуално образование се обуславя от редица 

явления от последните десетилетия. Те включват глобализацията и миграцията на нови 
популации с различни културни и религиозни традиции, бързото разпространение на нови 
медии, по-специално интернет и клетъчните телефонни технологии, разпространението на 
ХИВ/СПИН, нарастващата загриженост за сексуалната злоупотреба с деца и юноши, 
промяна на нагласите към сексуалността и промени в сексуалното поведение на младите 
хора. Необходими са по-ефективни стратегии, които да помогнат на младите хора да се 
справят със своята сексуалност по безопасен и задоволителен начин.  

За да развият позитивно и отговорно отношение към репродуктивността и 
сексуалността, младите хора трябва да са наясно с рисковете и удоволствията. Само по този 
начин поведението им ще стане по-отговорно както по отношение на самите себе си, така и 
по отношение на хората в обществото, в което живеят. 

Актуалността на този проблем е в основата на настоящото изследване. 
Основни понятия в изследването 
Репродуктивното здраве, според СЗО (WHO, 1994), се отнася до "репродуктивните 

процеси, функции и система във всички етапи на живота. Следователно се счита, че хората 
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са в състояние да водят отговорен, удовлетворяващ и безопасен сексуален живот и че имат 
способността да се възпроизвеждат и свободата да решават дали, кога и колко често да го 
осъществяват. В тази област се подразбира, че правото на мъжете и жените да бъдат 
информирани и да имат достъп до безопасни, ефективни, достъпни и приемливи методи за 
регулиране на оплодителната способност по свой избор и правото на достъп до подходящи 
здравни услуги, което би позволило на жените да преминават безопасно през периода на 
бременността и раждането и дава на двойките най-добрия шанс за раждане на здраво дете.“  

Сексуалното здраве се определя като „състояние на физическо, емоционално, 
умствено и социално благосъстояние във връзка със сексуалността; то не е просто 
отсъствието на заболяване, нарушено функциониране или увреждане. Сексуалното здраве 
изисква положителен подход и подход на уважение към сексуалността и сексуалните 
връзки, както и възможността за приятни и безопасни сексуални изживявания, свободни от 
принуда, дискриминация и насилие. За да бъде постигнато и поддържано сексуалното 
здраве, сексуалните права на всички лица трябва да бъдат зачитани, опазвани и 
осъществявани.“ (WHO, 2006)  

Според Референтната рамка за ключовите компетентности за учене през целия 
живот, под „компетентност” се разбира комбинация от умения, знания, способности и 
нагласи”, а “ключовите компетентности представляват преносим, мултифункционален 
пакет от знания, умения и нагласи, от които всички хора се нуждаят, за своето личностно 
реализиране и развитие, включване и заетост. (Implementation of “Education and training 
2010” work programme, 2010) 

   Компетентност = отношение/нагласа + знание + умение… 
Всеки от тези компоненти (отношение, знание и умение) се развива самостоятелно и 

подлежи на самостоятелни образователни цели.  
Поредността на развитие на компонентите на дадена компетентност е: 1. Отношение 

– развива се желание да бъде направено нещо; 2. Знание – дава се необходимото знание, 
нужно за съответната компетентност; 3. Умение – предоставя се възможност да се усвоят 
практически умения за прилагане на горното знание. (Narŭchnik, 2017) 

Този подход дава възможност да се определят компетенциите като знания, умения и 
опит за изпълнение на специфични задачи, а компетентността – като качество на личността, 
което показва доколко човек притежава необходимия сбор от компетенции, които го правят 
компетентен в дадена област и му позволяват да взема правилните решения в различни 
ситуации (професионални и/или житейски). Затова когато определяме дали става въпрос за 
компетенция или за компетентност, би следвало да потърсим измерението на тези 
понятия от гл.т. на тяхната комплексност и измеримост. 

За конкретизиране на компетентностите (знанията, уменията и отношенията/ 
нагласите), които следва да се изградят у учениците в контекста на сексуалното и 
репродуктивното здраве, направихме контент-анализ на учебната програма по Биология и 
здравно образование в 8. клас (Uchebna programa, 2016) и на Наредба №13 за гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование (Naredba № 13, 2016). В тях, 
обаче, очакваните резултати са формулирани въз основа на когнитивната таксономия на 
целите на Б. Блум, която е изградена като йерархия от шест равнища – от простото 
запомняне и възпроизвеждане на знания (знание, разбиране, прилагане) до способността да 
се оценяват процеси и явления (анализ, синтез и оценка).  

В учебните резултати следва да се включат и конкретното поведение, както и 
решенията, които личността взема в живота. Когато става въпрос за вземане на решения, 
основани на нагласи и ценностни ориентации, е необходимо да се включи и афективната 
таксономия на Д. Кратуол (Krathwohl, 2002). Тя определя следните пет основни равнища: 

 Възприемане – привличане на вниманието към определен феномен или факт. Тук се 
наблюдава способност да се задават въпроси, да се назовава, да се описва, да се избира; 



150

 Отговаряне (реагиране) – очаква се активно участие в дискусии, реакция на 
определени прояви, демонстрация на интерес към определена проблемна област; 

 Усвояване (оценяване) на вече възприетото – действията са: отсъжда, следва, вярва, 
допуска, приема, съставя, избира, желае, обяснява, оправдава, предпочита, предлага, споделя; 

 Организиране на ценностната система – очаква се подреждане и класифициране на 
ценностите; ученикът адаптира, категоризира, създава, формулира, обобщава, интегрира, 
модифицира, организира, оценява, систематизира; 

 Разпространяване на ценностните комплекси, които определят устойчиво 
поведението на индивида, навлизат в начина на живот на човека; ученикът действа, 
защитава, насърчава, проявява търпимост, въздейства, оправдава, слуша, съзнава, 
модифицира, практикува, съхранява, демонстрира, одобрява (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Нива в афективната таксономия на Дейвид Кратуол 

Въз основа на двете таксономии на целите на обучение – когнитивната (на Б. Блум) и 
афективната (на Д. Кратоул) изведохме показателите за отчитане на резултатите от 
педагогическия експеримент, показани в табл. 1. 

Табл. 1. Показатели на критериите Компетентности за репродуктивно и сексуално здраве 
Компе-
тент-
ности 

за: 

Област на 
компетен-

тност 

Показатели, като очаквани резултати в: 

УП по БЗО в 8 кл. Наредба №13 за ГЗЕИО 

Репро-
дукти-
вно 
здраве 

Когнитивна 
 
Знания 
Разбиране 
Прилагане 
Анализ  
Синтез  
Оценка 

Изброява, описва и означава 
(върху схема, изображение, 
модел) устройство и функ-
ции на органите на мъжката и 
женската полова система. 
Назовава, посочва върху 
изображение/ модел и описва 
основните етапи в зародиш-
ното и следзародишното 
развитие. Описва същността 
и значението на репродук-
тивното здраве. Назовава и 
описва по алгоритъм 
(причини-признаци-
превенция) заболявания, 
предавани по полов път.   

Описва анатомията и физиологи-
ята на мъжката и женската полова 
система и процесите на репродук-
ция; описва промените, които 
настъпват в тялото в периода на 
юношеството, и необходимите 
лични хигиенни навици във 
връзка с тях; посочва методи на 
контрацепция, техните предим-
ства и ограничения и причини за 
използването им за предпазване 
от нежелана бременност, болести, 
предавани по полов път, 
ХИВ/СПИН; описва факторите, 
свързани със създаване и 
поддържане на дом, с планиране и 
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поддържане на семейство; 
изброява местата, където може да 
получи специализирана помощ и 
консултиране и да разбира 
необходимостта от него. 

Афективна 
 
Нагласи 
Ценностни 
ориентации 

Дискутира рисковете от 
ранни сексуални контакти; 
личната отговорност при 
създаване на потомство. 
Аргументира необходимостта 
от превенция на репродук-
тивното здраве. Разработва 
(в екип) презентации, проекти 
и др., свързани с превенция 
на репродуктивното здравето. 

Осъзнава, че родителството е 
въпрос на избор, и 
отговорността, свързана с него; 
демонстрира основни умения за 
бъдещо родителство. 

Сексу-
ално 
здраве 

Когнитивна 
 
Знания 
Разбиране 
Прилагане 
Анализ  
Синтез  
Оценка 

Описва етапите на психо-
сексуалното развитие на 
личността; същността и 
значението на сексуалното 
здраве. Назовава и описва 
по алгоритъм (причини-
признаци-превенция) 
заболявания, предавани по 
полов път.   

Познава и описва болестите, 
предавани по полов път, и 
ХИВ/СПИН; посочва методи на 
контрацепция и причини за 
тяхното използване; описва 
промените на взаимоотноше-
нията и ролите в семейството, 
свързани с порастването на 
децата;  

Афективна 
 
Нагласи 
Ценностни 
ориентации 

Дискутира рисковете от 
ранни сексуални контакти; 
необходимостта от 
толерантно отношение към 
хора с различна сексуална 
ориентация. Аргументира 
необходимостта от 
превенция на сексуалното 
здраве. Разработва (в екип) 
презентации, проекти и др., 
свързани с превенция на 
здравето и нерисково 
сексуално поведение. 

Приема своята сексуалност като 
естествена част от живота; 
демонстрира междуличностни и 
социални умения за влизане и 
поддържане на партньорски 
взаимоотношения; отнася се 
отговорно към своето сексуално 
здраве и се консултира със специ-
алисти; умее да анализира 
влиянието на средата, културата, 
семейството по отношение на 
очакванията към ролите на мъжа 
и жената; осъзнава значението на 
личния избор и поведение в 
междуличностните отношения, 
така че те да не водят до риск за 
здравето и личната безопасност; 
умее да изразява своята сексу-
алност, съобразявайки се с 
желанията, суверенитета и 
правата на другите; умее да 
договаря безопасни сексуални 
отношения; показва умения за 
предпазване от болести, 
предавани по полов път, 
ХИВ/СПИН; има нагласа за 
отговорно сексуално поведение 
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спрямо себе си и другите; показва 
толерантно отношение към хора с 
различно сексуално поведение и 
начин на живот. 

Дизайн на педагогическото изследване 
Представеният дизайн на педагогическо изследване е част от методологията на 

дисертационно изследване върху темата на настоящата разработка. 
Цел на изследването: Очертаване параметрите на обучението по БЗО, с фокус върху 

формирането на компетентности за сексуално и репродуктивно здраве у учениците от осми 
клас на първата прогимназиална образователна степен. 

Предмет на изследването е процесът на изграждане на компетентности за сексуално 
и репродуктивно здраве чрез обучението по БЗО в 8. клас.  

Обектът на изследването е динамиката в проявленията на знанията, уменията, 
отношенията (компетентностите) у учениците от 8. клас в обучението им по БЗО.  

Хипотеза: Ако в обучението по БЗО в 8. клас се приложи компетентностно-ориентиран 
технологичен модел на обучение, ще се постигне осезаемо развитие на ценностните 
ориентации на учениците, утвърждаване на техния ценностен избор и реализиране на модели 
на нерисково поведение, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве. 

Изследователски методи: теоретичен анализ, контент-анализ, дидактическо 
моделиране, педагогически експеримент, наблюдение, анкетиране, тестиране, ценностно 
скалиране, статистическа обработка на емпиричните данни. 

Дидактическата технология е основана на личностноориентирана стратегия за 
обучение, конструктивистки подход и интерактивни методи за преподаване на знания и 
умения свързани с пола, репродукцията и сексуалността, подходящи за възрастта, като 
предоставя научно-точна, съвременна не-осъдителна информация. Тя предоставя 
възможности за изследване на собствените ценности и нагласи и развиване на умения, 
свързани с вземането на решения, комуникацията и намаляването на риска в различни 
аспекти на репродуктивното и сексуално здраве.  
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Abstract: The report presents a survey of students' attitudes towards e-learning in 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
С навлизането на ИКТ в съвременния свят, електронното обучение предложи на 

обучаемите неограничени възможности за развитие и усвояване на знания. Онлайн 
образованието се развива много бързо и вече милиони студенти по целия свят се обучават в 
онлайн университети, курсове и програми. Освен преимуществата, които електронното 
обучение ( в частност онлайн обучение) предлага, не са за пренебрегване и недостатъците, 
които възникват при всеки един процес на обучение. Физическата роля на преподавателя 
при преподаването на нов материал е от съществено значение за голяма част от настоящите 
студенти. Липсата на пряк контакт затруднява обучаемия и го отдалечава от успешната цел 
– научаване на материала. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  

 
Електронното обучение отдавна е навлязло в процеса на обучение. Предимствата му 

са безспорни. Най-важните, от които са: 
 Голяма свобода на достъп – обучаващите се имат възможност, с помощта на 

Интернет да достъпват множество онлайн курсове от различно местоположение. 
 Компетентно качествено образование – курсовете се създават от екипи от 

професионалисти. 
 Ниска цена на продукта – електронното обучение включва предимно обмен на 

информация чрез Интернет, без да се налага закупуването на учебна литература. 
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 Гъвкавост на обучението – обучаемият избира сам продължителността и 
последователността на изучавания материал. 

 Възможност за определяне на критерии за оценка на знанията – в електронното 
обучение има възможност за съставяне на критерии за оценка на знанията на 
обучаваните в процеса на обучение, според изучения материал (Сатунина, 2006). 

Въпреки доказаните предимства на електронното обучение, не при всички обучаеми 
резултатът от прилагането му е положителен. Наблюденията върху студенти, изучаващи 
различни дялове от математиката във ВУЗ, стимулираха настоящото изследване. 

Изследването е проведено сред студенти от направления „Администрация―  и 
„Икономика―, изучаващи дисциплината „Приложна математика― в 1 курс, 2 семестър от 
следването си. 

Хорариумът на часовете е 30 ч. лекции и 30 ч. семинарни упражнения. 
В изследването се включиха 30 студенти, редовно обучение. 
При преподаването на материала по „Приложна математика― са използвани, както 

традиционни методи на преподаване, така и електронни материали (мултимедия, Интернет 
източници и др.). Изследването е направено след края на обучението. 

Целта на изследването е да се подпомогнат обучаваните в бъдеще студенти, с цел 
подобряване знанията им по математика. С помощта на анкета бяха проучени нагласите им 
за вида на обучение, което е най-полезно за тях по дисциплините, свързани с изучаването на 
математика. В текста се използва обобщаващо наименование „математика― за 
дисциплините, изучавани от студентите във ВУЗ, като целта е да се акцентира върху 
спецификата на материята и възможността за прилагане на методи, свързани с ИКТ. 

На Фиг. 1. са представени постигнатите резултати по математика от средното 
училище на изследваната група. Общото състояние е около средното ниво на знания, т.е. 
най-голям е процентът на обучаваните, които са с резултати Добър и Много добър. За 
специалностите, в които се обучават анкетираните студентите, математиката е 
общообразователен предмет и от тях се очаква да постигат задоволителни резултати. 

 

   
Фигура 1. Фигура 2. 

 
На въпроса „Срещате ли трудности при изучаването на математика в 

Университета?―, 80% от анкетираните споделят, че се затрудняват от материала.  
47% считат, че се справят трудно, но със старание усвояват новите знания. 33% 

определят усилията си като успешни, въпреки че математиката ги затруднява. Едва 20% 
считат, че се справят без затруднения, като нито един от студентите не посочва, че не се 
справя. Резултатите са представени на Фиг. 2.  

На въпроса „Как  възприемате по-добре материала по математика?― с два възможни 
отговора: 

А – когато  преподавателят преподава материала на учебна дъска; 
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Б – когато преподавателят използва интерактивно обучение (електронни материали) 
резултатите са с неоспоримо предимство на отговор А. Само един човек отбелязва отговор 
Б. Това недвусмислено показва голямото значение на традиционното обучение по 
математика за успешното усвояване на материала при обучаемите. 

Последователността при решаване на задачи се възприема с по-голям успех при 
представянето й по традиционен за студентите начин. 

При отговорите на следващия въпрос отново виждаме подкрепа на традиционното 
обучение. На Фиг. 3. са представени резултатите от отговора на въпроса „ Какво би Ви 
помогнало да подобрите знанията си по математика?―. Отново се отбелязва значително 
преимущество при ролята единствено на учителя (преподавателя) – 63% за постигане на по 
– добри резултати при обучението по математика. 

 
 

  
Фигура 3. Фигура 4. 

 
Въпреки, че 100% от студентите използват съвременните ИКТ в ежедневието, нито 

един от тях не посочва, че би могъл да разчита само на електронни материали. И само 7% 
биха използвали материали на хартиен носител (учебници, книги, лекции и др.). Изводът, 
който може да се направи от отговорите на този въпрос е, че обучаемите избират по-лесния 
път при обучението си по математика, т.е. материалът да им се предоставя в най-лекия и 
достъпен за тях вид, без да им се налага да полагат големи допълнителни усилия. 
Предпочитанията към помощ от учител показват нежеланието на обучаваните за 
използването на допълнителни източници, пък били те и интерактивни и лесно достъпни 
чрез Интернет. Това показват и отговорите на следващия въпрос – „Мислите ли, че можете 
да се справите със задачите по математика само с помощта на електронни материали?―. Тук 
отговорът е много показателен. 100% от анкетираните отговарят с  „НЕ―. 

Изводът, който може да се направи е, че в основното и  средното училище учениците 
не се подготвят да усвояват материала по математика с помощта на електронни материали. 
Повечето от тях нямат нагласата за това и дори изпитват затруднения при използването на 
такъв тип помощни средства. Според повечето от тях, използването им отнема много 
повече време за усвояване на материала, отколкото заниманията с преподавател. 

100% отговор „НЕ― получаваме и на въпроса „Мислите ли, че изцяло електронно 
обучение ще е по-лесно за Вас, отколкото обучението Ви в момента?. Във въпроса не се 
конкретизира само обучението по математика, а самото обучение във ВУЗ като цяло. Това 
показва, че студентите все още предпочитат традиционното обучение, въпреки изтъкнатите 
по-горе предимства на електронното обучение (Томова, 2004). 

На Фиг. 4. са отговорите на въпроса „Какво изпитване по математика 
предпочитате?―. Отново със 100% категоричност анкетираните отбелязват предпочитанията 
си към традиционното изпитване по математика с решаване на задачи и отговаряне на 
въпроси върху лист хартия. Въпреки свободата, която дава онлайн изпитването, все още се 
забелязва недоверие у студентите при промяна в стандартите и приетите правила и норми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Резултатите от изследването позволяват да се направят следните изводи: 
След завършване на средно училище, голяма част от обучаваните не са подготвени да 

усвояват материала самостоятелно. Дисциплини като математика и други подобни, 
изискващи задълбочени познания са трудни за студентите. Помощта на преподавателя е от 
голямо значение за постигането на добри резултати. Все пак трябва да се вземе предвид 
фактът, че в изследването са включени студенти, изучаващи дисциплината като 
неспециален предмет, което предполага неголям интерес към материята. Но въпреки това е 
важно да бъде отчетен фактът, че с традиционното обучение и реалното участие на 
преподавател, студентите са по-мотивирани, организирани и постигат по-добри резултати 
при обучението си. 

Неспиращото развитие на новите информационни и комуникационни технологии е 
факт, който неминуемо ще води до все по-голямата роля на електронното обучение 
(www.le.ac.uk, 2018) във ВУЗ. Важно значение за промяната на нагласите на обучаемите 
към него има и трябва да има преподавателя. Мнението му пред студентите, правилното и 
подходящо поднасяне на материята чрез електронни материали са от решаващо значение за 
масовото им възприемане в бъдеще. 
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Abstract: The aim of this paper is to compare indicators related to active aging in Bulgaria and the 
European Union countries in relation to the active aging index. The results show, that despite the 
increase of Bulgaria's position according to the index of active aging it still keeps one of the last 
positions along with the other Central and Eastern European countries. The main causes for the 
unfavorable position of Bulgaria are the low participation of the elderly in the social and political 
life, low physical activity, insufficient access to medical care, mental care, poverty, material 
deprivation, and lack of social relations. 

 Keywords: ageing, active ageing, active ageing index 

Населението в почти всички страни в света остарява. Остаряването на населението 
се изразява в увеличение на относителния дял на старите хора в общия брой на населението. 
Основните причини за остаряването на населението са намалението в раждаемостта и 
увеличението в продължителността на живота. 

Остаряването на населението се отразява на всички сфери на обществения живот – 
трудовите и финансови пазари, търсенето на стоки и услуги, както и на структурата на 
семействата и междупоколенческите връзки (United Nations, 2017). В тази връзка един от 
основните приоритети пред обществото е да се осигури качествен на живот на хората и 
създаване на възможности за реализиране на техния потенциал, когато те остаряват. През 
2011 г. Европейската комисия обявява 2012 г. за Година на активното остаряване и 
солидарност между поколенията. Основната задача е да се окуражи участието на хората на 
възраст над 55 години в социалния живот, пазара на труда и водене на независим и сигурен 
живот в добро здраве. Индексът на активното остаряване е инструмент, чрез който може да 
се измери неизползвания потенциал на старите хора за активно остаряване и остаряване в 
добро здраве и измерва равнището на което старите хора живеят независим живот, работят 
срещу заплащане и участват в социалния живот и техните възможности да остаряват 
активно (UNECE, 2018).  

Целта на настоящия доклад е да се сравнят индикатори свързани с активното 
остаряване в България и страните от Европейския съюз като се използва индексът на 
активното остаряване.  
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Данни и метод 

В доклада са използвани данни, публикувани от Икономическата комисия на ООН 
за индексa на активното остаряване в страните от Европейския съюз (ЕС) и отделните 
индикатори, от които е съставен. Индексът на активното остаряване1 (ИАО) включва 
различни аспекти на активното остаряване. Той измерва потенциала на възрастните хора (на 
55 и повече години) да допринесат за икономиката и обществото, както и до каква степен са 
подпомогнати от средата, в която живеят. Този принос може да се изрази в участие в пазара 
на труда, доброволен труд, оказване на грижи и помощ на членове на семейството, 
независим живот и живот в добро здраве.  

 ИАО включва 22 индикатора обединени в четири групи. Четирите групи 
индикатори са: заетост; участие в социалния живот; независим, в добро здраве живот и 
сигурен живот, и капацитет и среда, позволяваща активно остаряване. 

 В първата група индикатори се включва заетостта в четири петгодишни възрастови 
групи, а именно: от 55 до 59 г., от 60 до 64 г., от 65 до 69 г. и от 70 до 74 г. Във втората 
група се включват следните индикатори: доброволни дейности, грижа за децата и внуците, 
грижа за възрастни хора и участие в политическия живот. Независимият живот, живота в 
добро здраве и сигурността (третата група) включва: физическа активност, достъп до 
здравни услуги, независим живот, финансова сигурност, физическа безопасност и 
продължаващо обучение. Последната група от включва следните индикатори: очаквана 
продължителност на живота на възраст 55 и повече години, относителен дял на годините в 
добро здраве в очакваната продължителност на живота на възраст 55 и повече години, 
ментално здраве, използване на информационни технологии и средства за комуникация, 
социални връзки и образователна степен. ИАО приема стойности от 0 до 100. По-високите 
стойности показват по-висока степен на реализиране на потенциала на възрастните хора.  

 За установяване на връзката между позицията на отделните страни според 
индикаторите заетост, участие в политическия и социалния живот, независим живот и тази 
на капацитета и средата, позволяваща активно остаряване е използван ранговия коефициент 
на Спирман. 

 Резултати 

 В таблица 1 са представени позициите на отделните страни по групи индикатори и 
позицията на всяка отделна страна по отношение на общия индекс на активно остаряване за 
2012 и 2018 г.2 От таблицата се вижда, че индексът на активно остаряване е най-висок в 
страните от Западна Европа и по-нисък в страните от Централна и Източна Европа. Един от 
съществените фактори, които обясняват тези резултати, е степента на икономическо 
развитие. Коефициентът на корелация между брутния вътрешен продукт и индекса на 
активно остаряване показва значителна връзка (Zaidi et al., 2013).  

През 2012 г. България заема последна позиция по отношение на индекса на 
активното остаряване, а през 2018 г. нейната позиция е 22-ра сред всички 28 страни от 
Европейския съюз (табл.1). 

                                                             
1 Методологията и методиката на изчисляване на ИАО са разработени от Икономическата 
комисия на ООН 
2 За 2018 г. данните са предварителни и се отнасят за периода 2014-2017 според годината на 
провеждане на отделните наблюдения 
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Табл. 1. Индекс на активното остаряване и групи индикатори в страните от ЕС за 
2012 и 2018 г.  

            
Първата група от индикатори е тази, представяща заетостта на населението на възраст 
между 55 и 74 г. В сравнение с другите страни от Европейския съюз през 2018 г. България 
се нарежда на 14-та позиция (табл. 2). Коефициентът на заетост в България в първите две 
възрастови групи е по-висок от  този в ЕС – в първата група е 68,4 при среден за ЕС 67,1, а 
във втората група коефициентът в България е 40,5 при среден за ЕС 38,6. В последните две 
възрастови групи, обаче,  коефициентите в България са по-ниски от средните в ЕС - 
коефициентът на заетост в България във възрастовата група 65-69 г. е 9,9 при среден за ЕС 
12,5, а този на възраст 70-74 г. в България е 3,2 при среден за ЕС 6,1. По-ниските 
коефициенти в тези две възрастови групи могат да обяснят и по-ниската позиция на 
България. В сравнение с 2012 г. по този индикатор България се придвижва напред с две 
позиции. 

Втората група индикатори се отнася до участието на населението над 55 години в 
социалния и политическия живот. По отношение на тази група индикатори България заема  

 

 

 

  
N  Страни 

Позиция по групи индикатори 
Общ ИАО 
(позиция) Заетост 

Участие в 
социалния 

живот 

Независим  
живот 

Капацитет 
и  

среда 
2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 

1 Белгия 25 24 9 1 12 12 8 8 14 10 
2 България 16 14 26 28 26 20 16 16 27 22 
3 Чехия 14 11 12 18 11 14 14 14 11 11 
4 Дания 6 3 10 7 1 4 2 2 2 2 
5 Германия 10 4 19 19 5 10 11 6 9 6 
6 Естония 5 2 24 21 18 25 21 22 16 9 
7 Ирландия 11 10 1 11 7 11 6 7 3 7 
8 Гърция 17 21 21 25 25 27 23 24 24 28 
9 Испания 18 22 14 17 22 13 12 12 17 18 
10 Франция 21 19 5 3 9 5     9 10 12 8 
11 Хърватска  26  15  24  26   27 
12 Италия 22 16 2 14 19 18 15 15 15 17 
13 Кипър 2 13 13 10 20 17 17 18 7 13 
14 Латвия 12 6 22 13 26 28 26 25 22 15 
15 Литва 13 7 18 27 15 26 20 27 18 19 
16 Люксембург 20 28 3 5 8 8 4 9 8 14 
17 Унгария 27 17 17 26 14 16 25 23 25 25 
18 Малта 26 23 15 8 17 15 13 13 19 16 
19 Холандия 9 8 6 2 3 3 3 3 4 3 
20 Австрия 15 18 8 12 13 6 10 11 10 12 
21 Полша 24 20 27 23 21 22 22 21 27 24 
22 Португалия 4 12 20 24 24 21 18 19 13 20 
23 Румъния 8 15 25 22 16 19 27 28 20 26 
24 Словения 19 25 16 20 10 9 19 17 21 23 
25 Словакия 23 21 23 16 23 23 24 20 26 21 
26 Финландия 7 9 7 6 4 1 7 5 6 5 
27 Швеция 1 1 4 4 2 2 1 1 44 1 
28 Великобритания 3 5 11 9 6 7 5 4 4 4 
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Табл. 2. Коефициенти на заетост по възрастови групи в страните от Европейския съюз 

Страна 

Коефициент 
на заетост на 
възраст 55-59 

г.  

Коефициент 
на заетост на 
възраст 60-64 

г.  

Коефициент 
на заетост на 
възраст 65-69 

г. 

Коефициент 
на заетост на 
възраст 70-74 

г. 

Позиция 

Белгия 63,2 25,3 4,7 2,0 24 
България 68,4 40,5 9,9 3,2 14 
Чехия 81,0 38,3 12,2 5,4 11 
Дания 80,6 54,0 19,0 8,8 3 
Германия 79,4 56,0 15,5 6,6 4 
Естония 74,9 55,0 31,8 16,3 2 
Ирландия 65,6 47,7 19,5 9,9 10 
Гърция 46,8 25,3 8,7 1,5 27 
Испания 59,3 36,8 5,3 1,2 22 
Франция 70,3 28,1 6,3 2,7 19 
Хърватска 49,7 26,2 6,1 2,8 26 
Италия 62,2 36,9 9,1 3,7 16 
Кипър 61,5 41,9 13,2 6,5 13 
Латвия 70,9 50,1 19,5 11,2 6 
Литва 75,8 50,3 19,1 6,4 7 
Люксембург 57,2 17,8 3,2 3,2 28 
Унгария 70,0 32,2 5,3 2,6 17 
Малта 59,2 27,8 7,5 3,2 23 
Холандия 72,9 53,0 13,1 6,0 8 
Австрия 67,1 26,9 8,6 6,0 18 
Полша 61,7 30,5 9,8 3,9 20 
Португалия 63,8 39,3 18,8 11,5 12 
Румъния 56,6 29,3 16,2 13,4 15 
Словения 57,6 18,0 5,2 4,3 25 
Словакия 70,5 27,0 5,6 2,1 21 
Финландия 75,6 47,4 13,8 6,1 9 
Швеция 83,2 67,5 21,8 9,0 1 
Великобритания 73,4 51,8 21,3 10,5 5 

 

последна позиция в ЕС (табл. 3). Тази последна позиция се дължи на по-ниските проценти в 
България за участие в различни доброволни дейности и участие в политическия живот. 
Според индикатора „доброволни дейности“ процентът на участие в България е един от най-
ниските – 1,7% при средно 8,7% за ЕС. Процентът на участие в грижите за деца и внуци в 
България (след този в Литва) също е един от най-ниските – 16,8% при средно 26% за ЕС. 
Процентът на участие в грижите за възрастни хора в България също е един от най-ниските – 
10,7% при 18,5% средно за ЕС. По-ниски стойности на този показател се наблюдават 
единствено в Унгария и Германия. Последният индикатор от тази група е „политическо 
участие“. Процентът на участие в България отново е по-ниско от средното за ЕС – 9,6% при 
18,7% за ЕС. В сравнение с 2012 г. позицията на България намалява с две позиции. 

Третата група индикатори се свързва с независимия живот, живота в добро здраве и 
сигурността (табл. 4.). Индикаторите, от които е съставена са: физически упражнения,  
непосещение при лекар и зъболекар, независими условия на живот, отсъствие на риск от 
бедност, отсъствие на материални лишения, физическа безопасност и продължаващо 
обучение. Позицията на България според тази група от индикатори е 20-та сред 28-те 
страни-членки на ЕС. Тази неблагоприятна позиция се дължи на по-ниските стойности на 
всички индикатори в България в сравнение със средните стойности в другите страни. Така 
например, стойностите на индикатора „физически упражнения“ е най-нисък в България – 
1,8% при  
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Табл. 3. Процент на участие в социалния живот в страните от Европейския съюз на  

населението на възраст 55-74 години 
Страна Доброволни 

дейности 
Грижа за деца 

и внуци 
Грижа за други 
възрастни хора 

Политическо 
участие Позиция 

Белгия 14,8 29,0 34,3 27,4 1 
България 1,7 16,8 10,7 9,6 28 
Чехия 1,6 32,0 16,0 14,5 18 
Дания 20,8 18,0 19,3 33,2 7 
Германия 12,3 18,0 9,7 27,8 19 
Естония 3,0 28,0 15,8 9,7 21 
Ирландия 14,8 22,5 18,3 20,8 11 
Гърция 1,7 22,1 14,5 7,8 25 
Испания 3,3 34,2 17,4 7,8 17 
франция 13,6 24,0 37,5 28,9 3 
Хърватска 4,3 28,9 15,6 16,0 15 
Италия 6,1 29,8 18,1 15,2 14 
Кипър 5,8 46,5 14,7 10,0 10 
Латвия 4,4 27,6 27,8 7,4 13 
Литва 2,3 16,0 14,5 10,8 27 
Люксембург 16,3 25,7 24,7 29,6 5 
Унгария 1,0 29,6 9,0 6,5 26 
Малта 9,3 33,5 21,8 19,5 8 
Холандия 25,2 25,3 25,3 31,8 2 
Австрия 17,8 21,9 13,2 24,9 12 
Полша 3,9 22,7 15,4 9,1 23 
Португалия 4,1 26,2 10,1 7,1 24 
Румъния 2,9 28,6 16,8 4,3 22 
Словения 5,8 26,3 14,8 15,9 20 
Словакия 1,7 34,6 13,4 15,4 16 
Финландия 13,4 20,3 26,8 31,5 6 
Швеция 18,6 21,7 21,5 48,4 4 
Великобритания 14,0 18,8 20,4 31,8 9 

 

средно 16,0% в страните от ЕС. Друг индикатор, за който стойностите в България са най-
ниски е „отсъствие на материални лишения“ – 62,5% при средно 92,6% в ЕС. За индикатора 
„продължаващо обучение“ в България данни до момента не са налични. В сравнение с 2012 
г. позицията на нашата страна се увеличава от предпоследна в ЕС на 20-та.  

Според последната група индикатори, свързани с капацитета и средата, 
позволяваща активно остаряване, България заема 16-та позиция (табл. 5). По-
благоприятната позиция  на България в тази група, в сравнение с предходните, се дължи на 
по-високите от средните стойности за ЕС на два от индикаторите – „относителен дял на 
годините в добро здраве на възраст 55 години“, които в България се очаква да преживеят 
67,7% от населението на възраст 55 години при средно за ЕС 53,1% и „образователно 
равнище“, което включва лицата със средно и висше образование. За България последния 
индикатор възлиза на 74% при средно 65,3% за ЕС. Стойностите на всички други 
индикатори от тази група са по-ниски от средните за ЕС. В сравнение с 2012 г. България 
запазва позицията си и през 2018 г. 

Ранговите коефициенти на корелация на Спирман за зависимостта между 
позициите на отделните страни по отношение на трите индикатора - заетост, участие в 
социалния и политическия живот и независимия живот, живота в добро здраве и 
сигурността и капацитета и средата, позволяващи активно остаряване са изчислени на 
основата на данни от табл. 1. Резултатите за 2012 г. показват, че много силна е зависимостта 
между позицията на отделната страната по отношение на участието на възрастните хора в 
социалния и политическия живот и  независимия живот, живота в добро здраве и 
сигурността и позицията й по отношение
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Табл. 4. И
ндикатори за независим ж

ивот, ж
ивот в добро здраве и сигурност в Европейския съю

з сред населението на възраст  

55-74 г. 

С
трана 

Ф
изически 

упраж
нения 

Н
епосещ

ение 
при  лекар 

или 
зъболекар 

Н
езависими 

условия на 
ж

ивот 

О
тносителен 
медианен 

доход 

О
тсъствие 

на риск от 
бедност 

О
тсъствие на 

материални 
лиш

ения 

Ф
изическа 

безопасност 

П
родълж

а-
ващ

о 
обучение 

П
озиция 

Белгия 
16,4 

94,7 
91,9 

76,1 
93,7 

97,9 
79,0 

2,9 
12 

България 
1,8 

86,1 
76,0 

79,5 
88,0 

62,5 
57,8 

: 
20 

Чехия 
6,2 

93,3 
88,9 

78,6 
98,4 

97,0 
68,6 

3,2 
14 

Д
ания 

26,7 
90,3 

98,8 
75,0 

98,6 
99,3 

89,8 
19,3 

4 
Германия 

17,7 
92,5 

96,8 
84,4 

90,6 
97,3 

75,4 
2,4 

10 
Естония 

25,7 
76,4 

83,8 
60,2 

83,5 
94,6 

77,7 
7,5 

25 
И

рландия 
21,8 

91,8 
91,3 

85,5 
93,7 

97,6 
77,4 

2,2 
11 

Гърция 
7,1 

76,9 
79,8 

100,0 
93,1 

84,8 
46,7 

0,7 
27 

И
спания 

15,7 
88,0 

76,4 
100,0 

94,0 
97,5 

78,7 
3,1 

13 
франция 

13,8 
89,0 

96,7 
100,0 

97,7 
97,1 

73,3 
9,7 

5 
Х

ърватска 
2,3 

86,8 
78,2 

83,7 
82,8 

85,5 
86,7 

0,2 
24 

И
талия 

4,2 
84,0 

84,5 
100,0 

92,5 
88,9 

67,4 
3,8 

18 
Кипър 

12,9 
87,2 

89,1 
79,5 

91,4 
94,6 

71,1 
3,1 

17 
Латвия 

12,2 
64,5 

79,2 
63,5 

77,1 
85,1 

39,9 
2,7 

28 
Литва 

17,6 
88,8 

84,2 
70,6 

84,8 
82,7 

50,9 
2,2 

26 
Лю

ксембург 
22,3 

94,3 
89,3 

100,0 
93,3 

99,8 
64,1 

6,0 
8 

У
нгария 

4,1 
89,6 

85,4 
100,0 

97,0 
89,8 

64,9 
1,9 

16 
М

алта 
16,2 

96,1 
85,0 

71,8 
91,4 

96,5 
: 

3,1 
15 

Х
оландия 

29,1 
96,8 

98,0 
82,4 

97,0 
98,8 

83,6 
8,8 

3 
А

встрия 
25,5 

98,6 
84,9 

96,9 
93,4 

98,8 
74,3 

6,3 
6 

П
олш

а 
7,3 

81,1 
64,7 

96,9 
93,7 

94,1 
87,4 

0,8 
22 

П
ортугалия 

9,5 
76,6 

80,1 
91,1 

90,3 
93,3 

77,3 
3,7 

21 
Румъния 

1,9 
71,0 

73,8 
97,4 

89,0 
77,5 

63,6 
: 

19 
Словения 

17,4 
97,2 

84,3 
89,0 

89,6 
94,2 

91,7 
4,2 

9 
Словакия 

5,0 
89,8 

72,7 
91,4 

98,5 
92,0 

58,9 
0,8 

23 
Ф

инландия 
47,6 

90,1 
96,2 

82,7 
97,6 

98,3 
89,6 

13,5 
1 

Ш
веция 

40,0 
90,0 

99,2 
77,2 

95,1 
99,7 

83,3 
17,8 

2 
Великобритания 

18,9 
93,4 

92,8 
88,9 

90,0 
98,8 

78,7 
7,6 

7 
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Табл. 5. Индикатори за капацитета и средата, позволяваща активно остаряване в 
страните от ЕС сред населението на възраст 55-74 г. 

Страна 

Оставащи 
години 
живот, 

достигнат
и на 50 

години на 
възраст 55 

години 

Относи- 
телен 
дял на 

годинит
е живот 
в добро 
здраве 

Ментал-
но 

здраве 

Използване  
на информа- 

ционни 
технологии  

и средства за 
комуникация 

Социал-
ни 

връзки 

Образо- 
вателно 
равнище 

 Пози-
ция 

Белгия 57,4 58,1 79,8 67,0 58,2 57,2 8 
България 47,0 67,7 61,8 26,0 48,2 74,0 16 
Чехия 52,8 55,1 65,6 52,0 45,5 87,9 14 
Дания 55,6 60,8 86,4 87,0 68,0 70,3 2 
Германия 56,2 63,6 76,4 68,0 49,5 84,0 6 
Естония 52,6 42,5 59,8 61,0 35,0 82,9 22 
Ирландия 57,0 67,8 80,1 51,0 57,3 54,1 7 
Гърция 57,4 49,6 59,7 28,0 27,3 45,2 24 
Испания 60,4 55,0 68,3 47,0 69,0 35,1 12 
франция 60,0 53,7 71,8 63,0 65,3 61,1 10 
Хърватска 51,2 39,0 49,3 35,0 53,9 67,3 26 
Италия 60,0 56,7 60,2 40,0 58,2 40,5 15 
Кипър 58,4 60,7 56,6 36,0 39,6 56,2 18 
Латвия 48,4 35,7 63,2 49,0 38,3 86,6 25 
Литва 49,0 43,7 59,2 39,0 25,4 88,8 27 
Люксем- 
бург 58,8 48,9 75,8 91,0 57,0 66,6 9 

Унгария 48,2 47,2 76,5 51,0 17,3 73,8 23 
Малта 59,4 68,1 64,7 45,0 : 23,3 13 
Холандия 56,8 54,4 80,4 84,0 72,2 60,9 3 
Австрия 57,4 43,8 81,6 58,0 57,3 75,8 11 
Полша 52,2 54,4 60,3 37,0 28,0 80,7 21 
Португалия 57,0 43,0 64,1 36,0 73,8 20,6 19 
Румъния 48,0 44,7 45,9 24,0 24,0 58,6 28 
Словения 56,6 47,2 65,7 40,0 46,0 76,6 17 
Словакия 50,4 35,9 69,6 49,0 50,2 83,9 20 
Финландия 57,2 50,8 87,4 77,0 58,0 73,8 5 
Швеция 58,2 79,7 81,1 86,0 67,5 72,7 1 
Велико-
британия 57,0 59,7 73,2 81,0 63,0 70,7 4 

 

на индикаторите, включващи се в капацитета и средата, позволяващи активно остаряване, 
като корелационните коефициенти са съответно 0,82 и 0,80. Умерена зависимост се 
наблюдава между позицията на съответната страна по отношение на заетостта и капацитета 
и средата, позволяваща активно остаряване със стойност на коефициента 0,35. За 2018 г. 
резултатите показват, че отново най-силна е връзката между позицията на страната по 
отношение на независимия живот, живота в добро здраве и сигурността и позицията й по 
отношение на капацитета и средата, позволяваща активно остаряване – коефициентът на 
корелация е 0,89 и тази между позицията според участието в социалния и политическия 
живот и капацитета и средата - със стойност на коефициента на корелация от 0,73. Както и 
през 2012 г., връзката между позицията по отношение на заетостта и позицията й по 
отношение на капацитета и средата, позволяваща активно остаряване е умерена (стойността 
на корелационния коефициент е 0,31).   
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Заключение 

 Независимо от повишението на позицията на България по отношение на индекса на 
активното остаряване от последно в ЕС през 2012 г. до 22 място през 2018 г. тя заема едно 
от последните места, заедно с други страни-членки на ЕС от Централна и Източна Европа. 
Основните причини за неблагоприятната позиция на страната ни е слабото участие на 
възрастните хора в социалния и политическия живот, в отглеждането на деца и внуци, 
грижите им за други възрастни хора. Внимание трябва да се обърне на ниската физическа 
активност, достъпа до медицински грижи, преодоляването на бедността, менталното здраве, 
физическата безопасност, използването на информационни технологии и липсата на 
социални връзки като възможност на повишаване на използването на потенциала на 
възрастните хора и на тяхното благосъстояние. Някои от тези фактори са пряко свързани с 
отделната личност, други – с политиките на държавата по отношение на населението в тези 
възрасти. 

 Връзка между независимия живот, участието в социалния и политически живот и 
капацитета и средата, позволяващи активно остаряване показва, че подобрението в тези 
индикатори и факторите, от които са съставени биха довели и до подобрение в условията за 
активно и пълноценно остаряване у нас и извеждането на нашата страна в по-добри 
позиции в сравнение с другите страни в ЕС. 
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Резюме: Внедряването на дигиталните технологии в индустрията променят цялостната 
индустриално-производствена верига, създава условия компаниите да увеличат 
ефективността на производството си, както и да станат по-гъвкави за адаптиране на 
производството към изискванията на пазара. В доклада са разгледани няколко тенденции, 
които определят дигитализацията на бизнеса. На база проведено собствено изследване за 
нагласите и очакваните промени в 50 предприятия са формулирани конкретни изводи. 
Ключови думи: дигитални технологии, дигитална трансформация, цифровизация, 
дигитална стратегия 
 
Abstract: Implementing digital technologies in the industrial sector changes the overall industrial 
productive chain, brings about new conditions for companies with impact on efficiency growth, 
and on their flexibility in adapting the output to the requirements of the market. This paper 
examines the tendencies governing the process of digitalization of the business sector. Based on 
the carried survey of opinion in the context of expected changes, there are several specific 
conclusions made.   
Keywords: digital technologies, digital transformation, digitalization, digital strategy 
 
Въведение 

В специализираната литература, както и по различни научни и бизнес форуми все 
повече се говори за дигитализация на индустрията, нейните предизвикателства и ползи, 
които тя носи. Целта на доклада е да покажем някои виждания за същността на този процес, 
за неговите елементи и авторовата позиция относно разглежданите проблеми. Базирайки се 
на мащабното проучване за нивото на дигитализация в България, проведено съвместно от 
Siemens България и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), 
проведохме собствено изследване, което внася известна конкретика по отношение на 
стъпките, които предприятията обмислят да направят през 2019 година. По този начин, 
фокусираме  темата предимно към нейния практическия аспект. 

Изложение 
В специализираната литература съществуват редица дефиниции за бизнес средата, 

които са с незначителни разлики, по-скоро, свързани с формулировката, отколкото със 
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съдържанието. Приликата между тях е, че всички автори я разделят на вътрешна и външна 
среда.  

Една от най-популярните дефиниции за същността на четвъртата индустриална 
революция е на Клаус Шваб, който я характеризира като надграждаща върху основите на 
цифровата революция и съчетаваща множество технологии, които водят до безпрецедентни 
промени в икономиката, обществото и отделния индивид (1).   
В „Четвъртата индустриална революция“ Шваб описва основните характеристики на новата 
технологична революция и очертава възможностите и дилемите, които тя носи със себе си. 
Важният принос на автора е, че той разглежда тази революция като наше собствено 
творение и посочва начините, по които можем да я насочим в определена посока, така че тя 
може да бъде използвана в полза на всички. (1).  Според Клаус Шваб, четвъртата 
индустриална революция се базира на сливането на технологиите, с което се заличават 
границите между физическата, биологическата и дигиталната сфера (2).   

Други автори, базирайки се на концепцията на Шваб, правят характеристика на 
дигиталната икономика, като акцентират на ползите от нея за България и Европейския 
съюз. Разглеждат и пречките, които възпрепятстват развитието на дигиталната икономика, 
както и мерките, които за взети за тяхното преодоляване (3).   

Аспектът, който представлява съществен за нас е дигитализацията на бизнеса в 
България. Анализирайки публикациите в това направление, можем да твърдим, че има 
сериозни изследвания по отношение на причините за възникване на необходимостта от 
дигитализация на индустрията, конкретните предизвикателства пред бизнеса, както и някои 
от елементите на дигитализация на производствените предприятия. 

В статията „Индустрия 4.0 Ще изместят ли машините хората”, базирайки се на 
проучване на IBM, авторът обобщава същността на Индустрия 4.0 като трансформация на 
индустриите, в резултат от навлизането на Интернет на нещата, роботиката, 3D 
принтирането и когнитивните технологии, базирани на изкуствен интелект и облачните 
решения  (4).   

Близки до нашите позиции са тези, отразени в статията „Какво означава 
дигитализацията за индустрията” (5).  В приложен аспект, дигитализирането ще означава 
разработването на изцяло нови бизнес модели, като в основата им са интелигентни 
цифрово-мрежови системи и продукти. Характерното за тях е, че те са интегрирани с 
хората, машини, съоръжения, логистика и продукти, които имат комуникация между тях. 

Основните елементи на дигитализирането на индустриалните предприятия са: 
интелигентна фабрика, интелигентни операции, интелигентни продукти и служители. 

Концепцията за интелигентна фабрика се изразява в комуникацията на 
производствените системи със съответните ИТ системи (MES, ERP, SCM)  и с 
интелигентните продукти. При тази фабрика се постига най-високо ниво на цифровизация 
на веригата за създаване на стойност, чрез интегрирането на всички процеси. Трябва да 
отбележим, че при нея, основното предизвикателство са високите инвестиционни разходи. 
Кои са съществените характеристики на интелигентната фабрика? 

- поставянето на цялостна сензорна технология за събиране на стратегически данни; 
- обхващане и обработване на всички данни за процесите в реално време; 
- анализиране на данните за информационни цели. 

Най-важните ползи са свързани с повишаването на икономическата ефективност на 
производствените операции и се постига по-голяма гъвкавост в производствените операции. 
 Основната идея на интегрираната хоризонтална верига на стойността е 
взаимосвързаността на всички партньори за вътрешна и външна верига на стойност от 
доставчика до клиента. Резултатът е мрежа от междуфирмено планиране и контрол на целия 
жизнен цикъл на продукта с фокус върху удовлетворяване нуждите на клиента. 
Вертикалната интеграция описва интеграцията в рамките на една компания - от продажби 
до разработване на продукти и планиране по целия път до производство, следпродажбени 
услуги и в крайна сметка финансиране. Тази интеграция на производствените системи 
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предлага широк спектър от възможности за повишаване на производителността, качеството 
и гъвкавостта, като тези възможности включват обмен на информация, използване на ИТ 
облак, фокус върху ИТ сигурността и поддържане на автономни процеси (5).   

Интелигентните продукти са основата за интелигентната фабрика и интелигентните 
операции. На практика, интелигентните продукти са физически обекти, оборудвани с 
информационни и комуникационни технологии. Това ги прави уникални - те могат да 
взаимодействат с околната среда, да записват средата и състоянието си чрез сензори и да 
предлагат различни функционални възможности за добавяне. 

Служителите са тези, които помагат на компаниите да реализират цифровата 
трансформация. Тяхната пряка работна среда се променя, изисквайки от тях да придобият 
нови умения и квалификации. Това прави все по-важнокомпаниите да подготвят своите 
служители за тези промени чрез подходящо и продължаващо обучение. Готовността на 
персонала за този преход се определя чрез анализиране на уменията на служителите в 
различни области и усилията на компанията служителите да придобият нови умения. 

Дотук, направихме опит да посочим различни виждания за същността на 
дигитализацията, както и някои от елементите на практическата дигитализация на 
индустриалните предприятия. 

Какво се случва на практика?  Според проучване за нивото на дигитализация в 
България, проведено съвместно от Siemens България и Германо-Българската индустриално-
търговска камара (ГБИТК), по-голямата част от предприятията у нас все още са в начален 
етап на дигитализация (6).  Можем да систематизираме резултатите от посоченото 
изследване по следния начин: 

- информираност и разбиране на ползите от дигитализация на бизнеса от по-голямата 
част от предприятията; 

- една трета от участниците нямат цялостна дигитална стратегия; 
- най-важните аспекти на цифровизацията за компаниите са: автоматизация на 

производството и оптимизиране на ресурсите (59); интеграцията на цифровите процеси 
(55); 

- българските компании възлагат най-високи очаквания по отношение на 
оптимизацията на ресурсите (89%), подобреното планиране (89%), увеличаването на 
конкурентоспособността (89%) и подобреното събиране и анализ на данни (88%);  

- компаниите в България ще търсят най-усилено специалисти в технологични сфери 
като Индустрия 4.0/автоматизация на производството (43,4%), разработване на мобилни 
приложения (32,9%) и анализ на големи обеми данни (32,9%). Фокусът се поставя и върху 
експерти с компетенции като разработване и прилагане на нови бизнес стратегии, най-вече 
развитие на цифрови бизнес модели (40,8%), и дигитален маркетинг (46,1%).   

Проведеното от нас изследване обхваща нагласите и решенията на ръководствата 
на индустриалните предприятия през следващата година (2019) относно дигитализация на 
бизнеса. Направено е в 50 предприятия, от които 10  са големи, 32 – средни и 8 – малки. 
Предприятията са от високотехнологични отрасли и се намират в Южен централен район. 
Проучването е направено през месеците септември и октомври 2018 година, като 
участниците са мениджъри на различни управленски нива. Използваните методи са анкета с 
един въпрос „Какви са конкретните стъпки за дигитализация на бизнеса през 2019 година 
във вашето предприятие?” Участниците дават повече от един отговор, които можем да 
подредим по следния начин: 

- повишаване на информираността по отношение на дигитализацията на бизнеса в 
нашето предприятие – 22% 

- доизясняване на конкретните икономически ползи – 11% 
- приемане на цялостна стратегия по дигитализацията на бизнес процесите – 35% 
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- възлагане на отговорност на конкретни длъжностни лица по проблемите на 
дигитализацията – 37% 

- получаване на яснота за точния размер на инвестициите – 49% 
- създаване на нагласи за радикална промяна на бизнес процесите – 56% 
- създаване на условия за дигитална трансформация – 48% 
- обучение на служителите за дигитализирането на предприятието – 39%. 

Най-високият процент – 56% от участниците са посочили, че през 2019 г. конкретните 
действия ще са свързани със създаване на нагласите за радикална промяна на бизнес 
процесите, следвани от получаване на яснота за точния размер на инвестициите и създаване 
на условия за дигитална трансформация. 

Заключение 
 Аналидът на резултатите от проучването дават възможност да откроим силните 
страни по отношение конкретните стъпки по пътя на дигитализацията. Мениджърите 
осъзнават необходимостта от действия, насочени към промяна на мисленето и нагласите за 
дигиталната трансформация. Това ще създаде предпоставки за изпълнението на останалите 
стъпки, които ще доведат до дигитализирането на индустриалните предприятия в България. 
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Abstract. The report attempts to define the category of "pedagogical competence". There 

are different views in the literature. As a result of their analysis, a specific author model for the 
structure of pedagogical competence is proposed. It covers three main categories: knowledge, 
skills and achievements. Specific measures are also proposed to help shape the teacher's 
competency profile in a European context. 
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В доклада се прави опит за дефиниране на категорията „педагогическа 

компетентност”. В литературата са налице различни гледища. В резултат на техния анализ 
се предлага конкретен авторски модел за структурата на педагогическата компетентност. Тя 
обхваща три основни категории: знания, умения и постижения. Предлагат се и конкретни 
мерки с цел формиране на компетентностния профил на учителя в европейски контекст.  
Основните използвани понятия са учител, образование, компетентност. 

Спецификата на учителската професия е свързана и с утвърдената в обществото 
представа за нея като призвание. Учителите са хората, които изграждат и възпитават 
личности и ги подготвят за реализация  в обществения живот като зрели хора. Социалният 
статус на учителите, уважението им в обществото зависи от много фактори. Те не се 
променят особено осезателно във времето и в многото държави и култури по света. Сред 
тях са доходите, получавани от учителското съсловие, откъдето произтича и социалният им 
статус в обществото. Това е първият фактор, който предопределя и вероятността 
родителите да подтикват децата си да станат учители. Престижът на професията зависи до 
голяма степен от уважението на родителите към учителите. Уважението на учителското 
съсловие от цялото общество е следствие от степента на доверие към системата на 
образованието, както и от способността на учителите да осъществяват ефективно 
педагогическото взаимодействие (Peter, Marcenaro-Gutierrez 2013). 

Творческият характер на учителската професия се осъзнава на всички управленски 
равнища. Затова във всяко високо развито общество се полагат усилия за непрекъснато 
стимулиране на познавателните интереси на учителите и за поддържане на готовността им 
за самооценяване на личната им ефикасност. 

 Професионализмът на учителя подлежи на научно обосновано оценяване. Той 
може да се разглежда като проявление на неговите личностни качества, които се оказват 
важни и осигуряват ефикасно решаване на дидактическите задачи. Ефикасността 
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предполага осъзнаване и осмисляне на най-важните характеристики на провежданото в клас 
обучение, както и трезва преценка за влиянието на „вътрешните” и „външните” фактори 
върху неговото качество. Именно това би дало възможност на учителя да се 
самоусъвършенства.  

Въпросът за развитието на учителя е многоаспектен. Той е свързан с надграждането 
на определени качества, със създаването на „полезна” за обществото личност. Добрият 
учител не е просто „добър човек”, а и „добър професионалист”, който има таланта да 
обяснява, да разбира, да представя учебното познание и да оценява компетентно 
постиженията на учениците. Добрият учител е човек с широко образование и обща култура, 
той е „открит” към света на другите, готов е да се постави на тяхно място. 

В съвременността грижите за педагогическите специалисти и за повишаването на 
тяхната педагогическа компетентност следва да се обвържат със създаването на програми за 
квалифициране на учителя. Необходимо е издигането  на престижа на учителската 
професия в обществото. Това би улеснило личностното професионално израстване на всеки 
представител на съсловието. Педагогическата компетентност на учителя е в пряка 
зависимост от цялостното отношение на обществото към  професията на учителя. 

Предметът  на изследването за готовността на началния учител да оценява сам 
своето обучение и ефикасност предполага конкретизирането на категорията педагогическа 
компетентност. Руският изследовател А. Хуторски определя компетенцията по следния 
начин: „Компетенцията включва съвкупността от взаимосвързани качества на личността 
(знания, умения, навици, способи, дейности), свързани с определен кръг от предмети и 
процеси и които са необходими за качествена продуктивна дейност по отношение на тях. 
(...) Компетентността е владеене, притежаване от човека на съответстващата компетенция, 
включваща неговото личностно отношение към нея и предмета на дейността“ (Hutorskoi, 
2014). За Хуторски компетенцията е нормата, стандартът за качественото изпълнение на 
професионалните функции, а компетентността е личностното постижение и притежаването 
на лични знания и умения. 

Характеристиките, които отличават добрия учител, са максимален обем от знания в 
областта, в която се преподава; отговорност, иновативност, мотивираност, самочувствие и 
професионализъм.  

Друга авторка ‒ Великова определя компетентността като: „натрупаните в 
образоващия се компетенции в различни области с практически и идеални измерения. (...) 
Компетенцията е винаги обвързана с операционализирането на субектната изява, докато 
компетентността може да се приема и в нейната потенциална дистанцираност от 
непосредствената практическа изява” (Velikova, 2003). Следователно авторката 
интерпретира компетентността като резултат от натрупани компетенции и същевременно 
норма и стандарт. 

Дефинирането на педагогическата компетентност е важно за подготовката на 
бъдещите учители. В статията на Гаджиев и Шамхалов от 2014 година на страница 286 се 
определят три основни подхода към интерпретирането на педагогическата компетентност: 

1. Процесуален: предполага изследването на качеството на подготовката за 
дейността на специалиста  в хода на процеса на обучение и контрола върху индивидуалните 
проявления на ученика; 

2. Личностен: ориентиран към знанията и уменията, мотивацията и професионално 
значимите качества на педагога; 

3. Резултативен: отразява степента на усвояването на научното съдържание, опита 
за осъществяване на репродуктивна и творческа професионална дейност и емоционално-
ценностното отношение към професионалната дейност и учебния предмет. (Gadjiev i 
Shamhalov, 2014). 

Тези три подхода дават възможност за структуриране на компетентностния профил 
на учителя. В него трябва да присъстват на първо място дейностните компоненти. Те 
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засягат сложните умения на учителя да се справя със задачите му на упълномощен 
представител на държавната образователна политика. 

Вторият подход предполага разглеждане на личностните качества на учителя, които 
представляват съчетание от неговия личен опит и вътрешната му убеденост за качествено 
осъществяване на процеса на обучение. 

Третият подход засяга реалните резултати, които учителят постига в рамките на 
своята професионална дейност. 

В съответствие с тази гледна точка би могло да се предложи следната структура на 
професионалната компетентност на студентите от педагогическите специалности: 

 
Знания:  Функции и същност на образователните институции: 

семейство, детска градина, училище, извънучилищни 
институции за работа с деца, консултативни центрове 

 Основни категории в педагогиката: социализация, 
възпитание, обучение, образование, развитие, учене, 
поведение, действие 

  Основни направления в педагогическата теория: историко-
системната педагогика, ролевата теория, интеракционистката 
теория, структурно-генетичната теория 

 Предметни знания 
Умения:  Да реагират уместно на ситуации в обучението и 

възпитанието с различен характер 
 Да забелязват детайли от педагогическата действителност 
 Да разрешават възникнали конфликти между  учениците или 

в педагогическия състав 
 Да подбират уместно учебното съдържание 
 Да си взаимодействат с учениците гъвкаво в зависимост от 

техните индивидуални особености 
 Да организират обучението и възпитанието на учениците в 

съответствие с конкретните условия 
Постижения:  Да оценява самостоятелно своята педагогическа активност 

 Да проявява интелектуално-волеви усилия за преодоляване 
на педагогически ситуации, предизвикващи затруднения 

 Да проявява емоционална устойчивост в сложни 
педагогически ситуации 

 Да се придържа към морално-етичните професионални 
норми 

В предложения модел ясно се разграничават знанията, уменията и постиженията на 
студентите от педагогическите специалности. Всички те трябва да се разглеждат като 
непрекъснато развиващи се от момента на постъпването във висшето училище до 
завършването на педагогическата кариера на учителя. Утвърждаването на концепцията за 
ученето през целия живот предполага непрекъснато разширяване и допълване на 
професионалната компетентност. 

В предлагания модел се забелязва и още една особеност на професионалната 
компетентност – касае се за по-висока сложност на усвояваните знания, умения и 
постижения. Поддържането на рефлексивността се оказва ключово за формирането на 
професионалиста учител. Тя предполага осъзнаване на собствената активност в учебната 
дейност, умения за прогнозиране и планиране, за анализиране, за критично оценяване и 
коригиране на постигнатите резултати. Както подчертава Кисляков тук формирането на 
педагогическа компетентност „трябва да се разбира като целенасочено възпитание, като 
създаване на условия, в които професионално важните качества на личността на бъдещия  
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учител могат да бъдат породени от самия субект, т.е. от самия студент при 
непосредственото съдействие на преподавателите от вуза” (Kislyakov,  2016). 

Ако се опитаме да доразвием логиката на автора, става ясно, че съвременният 
студент усвоява професионалните си компетенции при нови условия. Те са свързани с 
непрекъснатото разширяване на влиянието на общоевропейските политики върху 
практиките в българското училище. 

В тази връзка неслучайно Н. Герджикова подчертава:  „Анализите показаха (…), че 
„успехът“ или „провалът“ на учителя зависят от степента на подкрепа, която той получава 
едновременно на двете равнища – „клас“ и „училище“ (Gerdjikova, 2013). 

По аналогия студентите от педагогическите специалности също трябва да 
получават подкрепата, както на своя курс и група, така и на висшето училище като цяло. В 
тази връзка могат да се предложат някои мерки за подобряване на учебната среда в 
педагогическите факултети. 

На първо място подобряването на социално-психологическия климат във 
факултетите чрез оптимизиране на взаимодействието между преподавателя и студента би 
допринесло за трайно възприемане на хуманистичните ценности. Пренасочването на 
вниманието на студента от битово значимото към ценностите от по-висок ранг като 
всеотдайност, честност, справедливост, упоритост би развило у тях усещането за 
професионалната мисия на учителя. 

Друг важен момент е обогатяването на формите на комуникация между 
преподавателите и студентите. Включването на съвременните информационни технологии е 
необходимо, но недостатъчно за изграждането на компетентни специалисти. „Живият 
контакт” между хората е незаменимо средство за формиране на добродетели, независимо от 
сферата на професионална дейност. Не на последно място по значение е и „раздвижването” 
на мотивацията на студентите за активно участие в различните по характер учебни 
дейности, организирани във висшето училище. Реализирането на тези мерки предполага 
съвместните усилия на цялата педагогическа гилдия с цел реформиране на педагогическото 
образование у нас. 
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В памет на проф. Н. Манев 

До създаването на държавата и нейната организация, възмездието след извършено 
престъпление е частното отмъщение и откупът, т.е саморазправата е най-старата форма на 
правосъдие.1  

Първите съдилища са възникнали по естествен път – с развитие на обществените 
отношения. За да избегнат ius talionis2 и най-вече кръвното отмъщение, по-състоятелните 
хора са предлагали обезщетение, откуп на потърпевшия или на неговия род. В тези 
преговори са се включвали посредници, които са били влиятелните членове на обществото 
– стареите в задругата или първенците в рода. Чрез откупа се преминава към следващия 
етап на развитие на наказателно-процесуалното право – този на съглашението.3 С появата 
на родовете и задругата се появяват и първите постоянни правосъдни органи. 

                                         
1 Петрова, Г. История на българската държава и право (680-1878), София, 2009, с. 165.  
2 Въздаване на еднакво възмездие     
3 Composition.   
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На следващ етап, със създаването на селската община, задачата на „общинския 
съдник“ била изпълнявана от племенния или жупски старей- управител.  

С образуването на държавата, на владеля му се е налагало да решава различни дела, 
посредством организиран владетелски съд, начело на който бил самият владетел, 
подпомаган от избрани от него съветници. Този съд е бил върховна съдебна инстанция.  

Пример за владетелски съд са тежките присъди на хан Маламир, осъдил брат си 
Енравота за приемане на християнската вяра или княз Борис I, наказал със смърт 52 от 
своите първенци и техните родове със смърт, за противопоставянето им на покръстването в 
християнската вяра.  

В началните години от създаването на българската държава е действало обичайното 
право на прабългари и славяни. Налагането и утвърждаването на публичноправното 
наказание е бил дълъг процес. До приемането на християнството владетелите преследвали и 
санкционирали определени престъпления, които застрашавали интересите на 
господстващата прослойка.  

С приемането на християнството от Византия са привнесени и някои византийски 
закони, като например Земеделският закон и Еклогата, която е била  действащ кодекс в 
продължение на почти 150 години.4  

След покръстването, благодарение на християнската вяра, частното отмъщение 
става укоримо и постепенно започва налагането на публичноправното наказание. Такъв е и 
случаят  с първия оригинален старобългарски правен паметник – Законът за съдене на 
людете. Като продължител на  Еклога,5 той възприема института на азилното право, което 
се явява противодействие на частното отмъщение.  

Основните характеристики на старобългарската съдебна организация са срастване 
на съдебната с останалите власти, липсата на отделни съдилища за наказателни и 
граждански дела, както и създаване на съсловни, привилегировани съдилища обслужващи 
висшата класа. Така организирана, съдебната система дава съществено отражение върху 
съдопроизводството по наказателните дела. Липсата на независима съдебна система е 
предпоставка правата на обвиняемия да бъдат ограничени за сметка на властимащи, 
заможни или  като цяло странични фактори, влияещи на изхода на делото. Липсата на 
обособени съдилища за наказателни и граждански дела, води до неравноправие в процеса.  

На следващо място, класовото деление или съсловният фактор са ограничавали 
използването на доказателствата, важни за делото, като формират  привилигировани 
съдилища. Всичко тези фактори са ограничавали развитието на наказателно-процесуалното 
право. 

По своята същност, старият български наказателен процес е бил обвинителен и се е 
иницирал с тъжба или жалба от заинтересованата страна. Страните в съдебното дело се 
наричали „съперници“, „шепотници“.  Състезанието се е водило от безпристрастен съдия, 
който се е стремял да постигне помирение между страните и ако това се е окажело 
невъзможно се е произнасял с присъда въз основа на представените доказателства. 

След края на Кримската война (1853-1856) се стартират реформи в Османската 
империя. През 1868 г. е издаден Наказателният закон, който бил съставен от пет раздела с 
32 глави. По своята същност той е модерен за времето си закон, запазвайки отделни  норми 
и от шериата. Въпреки това, в българските земи нарушаването му било честа практика като 
най-вече се прилагало шериатското право. 

Съдебната власт се обособява като самостоятелна и независима от изпълнителната 
власт. 

                                         
4 Бояджиев, Ат. Отново за Еклога. Правно - исторически аспекти. В: Априлски студентски 
четения „Законите в историята“, 11 април 2018 г. 
5 Еклога е създадена през 726 г. 
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 До провеждането на тези реформи и Коранът е бил основен източник на 
съдопроизводство. Освен предписанията на шериата на територията на цялата Османска 
империя действали и светски закони, които допълвали или изцяло регламентирали 
наказания срещу извършени престъпления. 
През този период има няколко съдилища: 

- „Меджлиси  даави“ или казалийски съдилища, наричани така тъй като тяхното седалище е 
в казите (околийските градове). Това са първоинстанционните съдилища, които 
разглеждали престъпления и нарушения на реда. Те са служили като орган на 
предварителното следствие при извършени тежки престъпления.  

- „Меджлиси темиз“  е по-горният съд, намиращ се в санджаците. Той е бил 
първоинстанционен съд по дела с по-висок обществен интерес, апелативна инстанция на 
първоинстанционния „меджлиси даави“, както е и водил следствени действия по 
извършени престъпления. 

- „Дивани ахкями адлие“ – върховен съвет на цялата Османска империя със седалище в 
столицата Цариград. Той е обединявал ролята на както на касационен, така и на върховен 
редовен съд. 6 

Османското наказателно съдопроизводство е стартирало с прадварително следствие, 
водено от съдиите в първостепенния съд. Разбира се, през този период то е било с 
ограничени възможности. Основното производство е било публично и е имало състезателен 
характер, чрез устни прения. Съдията се е ръководел от реципирания френски „Закон за 
съдопроизводството в търговските съдилища“, или от установеното в съдебната практика. 
Института на прокурора е отсъствал, въпреки че във Франция той вече е съществувал. 
Съдията е формирал присъдата въз основа на събраните и изнесени доказателства, воден от 
вътрешното си убеждение за справедливост.  

По време на Временното руско управление в България (1877-1879) императорският 
комисар Владимир Черкаски стартира редица реформи, в това число и нова съдебна 
организация. Замисълът е „бърз и близък съд“, заради което са възстановени предишните 
„съдебни съвети“ (1877 г.). „Съдебен съвет“ е имало във всяко село в състав - един 
председател и двама членове, като на места численоста на членовете достигала до 12. 
„Съветите“ са разглеждали както граждански, така и наказателни дела. За да бъде избран за 
член на съвета са били въведени образователен, имуществен ценз и изискване за 
уседналост.  Кандидатът е трябвало да бъде жител на селото, грамотен, да има навършени 
30 г. и да притежава имот в селото.  

Тези, които нямали завършено образование, но развивали търговия или определен 
занаят и се ползвали с уважението на съселяните си, също са могли да бъдат членове на 
съвета. Съдебните състави най-често са били попълвани от местни лица, като има случаи и 
на назначени от върховната власт съдии. Всички членове са били с мандат от една година. В 
болшинството си, това са били малограмотни лица, които не са познавали добре писаните 
закони и не са изучавали юридическите обичаи на народа. Те се явяват приемственик на 
християнските съдилища (старейшинските съвети), чиито решения са признавани от 
османското управление. За да разгледа наказателни (от частен характер), граждански или 
настойнически дела, страните трябвало да изразят своето съгласие. Решението е било 
задължително за страните като кметът съблюдава за изпълнението му.  

Съветите не отменят съществуващите правни норми, ръководят се главно от 
съществуващите закони или там където е липсвало писано право, от обичайното право. 
Присъдите са били произнасяни въз основа на вътрешното им убеждение, като в случая 
техният разум се явявал източник на правни норми. 

                                         
6 Сарановъ, Н. Българско наказателно-процесуално право. томъ 1, 1934, с. 79 
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Наказателните дела, които разглеждал първоинстанционният съд били маловажни – 
това са дела за клевета, обида, обсебване и др. По-важните дела, описани в прокламацията 
на главнокомандващия руската армия от 1 юни 1877 г. са били разглеждани от военни 
съдилища. 

Съдебната практика на тези „съдебни съвети“ е важна за нас. В този етап на 
историческо развитие, българското наказателно-процесуално право се е водело не само от 
писаните норми, прилагани до момента, от обичайното право, но и главно от здравия разум, 
формирал решения от съображения за целесъобразност. Този период на съдопроизводство 
продължава от непосредственото освобождаване на българските земи от руските войски до 
есента на 1878 г., когато влизат в сила „Временните съдебни правила“. Развитието на 
съдебното производство започва от старейшинските съвети, през „съдебни съвети“ и 
продължава с общинските съдилища, действащи от 12.11.1934 г. 

Правната комисия, организирана от княз Черкаски, създава проект за устройство на 
съдебната власт в България.  

На 24 август 1878 г. са утвърдени „Временните правила за устройството на 
съдебната власт в България“. 7 В тези правила са включени препоръките на правната 
комисия „Временните съдебни правила по углавното съдопроизводство в общите 
съдилища“. Проектът предвижда два вида наказателни съдилища: селски, които да 
разглеждат маловажни дела със съгласието на страните и общи, които се разделят на 
окръжни, губернски и един висш съд. Моделът е превнесен от руската съдебна система 
уреден в „Съдебните устави“ от 1864 г. и правилата за производство на делата в руските 
съдилища от 1865 г. целта е бърз преход от съществуващото правосъдие към по-съвременно 
правораздаване. 

Общите съдилища са окръжните съдилища, които имало във всеки окръжен център 
в страната. Те разглеждат като първа инстанция всички наказателни, граждански и 
търговски дела с изключение на тези дела, които са подсъдни на военните и особенните 
съдилища. Председателят и постоянните членове се назначават от имперския комисар, 
които разглеждат делата като тричленен състав в разпоредителни и съдебни заседания. 
Членовете на съда извършвали нотариална и съдебно-изпълнителска дейност.  

Ролята на прокурора8 се изпълнявала  от председателя, доколкото той предлага 
извършването на следствени действия, извършвани от член на съда. Защитникът можел да 
бъде всеки неосъждан, пълнолетен гражданин.  

Губернските (областните) съдилища са също общи съдилища, които били 
разположени във всяка губерния (област). Съставът на тези състави е един председател, от 
двама постоянни до осем члена, които съдът назначавал по избор. Тези съдилища са 
разглеждали само като втора инстанция граждански и наказателни дела на окръжните 
съдилища и са изпълнявали влезлите в сила присъди и решения на окръжните и областни 
съдилища. 

Особените съдилища са военните, административни, християнските и 
мюсюлмански духовни съдилища. 

Други промени, които въвеждат новите правила са независимост на съда от 
администрацията, делата се провеждат публично, пренията са устни, предоставяне на 
формална защита на обвиняемия в съдебното заседание, застъпване на обвинителното 
начало в съдебното разглеждане и др.  

Във временните правила няма предвидена касационна инстанция. Три месеца след 
въвеждането и на 25 ноември 1878 г. се учредява и Върховен съд, преименуван по-късно на 
Върховен касационен съд. Той разглежда жалби, подадени срещу присъди и решения на 

                                         
7 Сарановъ, Н. Българско наказателно-процесуално право. томъ 1, 1934,  81-83. 
8 Сарановъ, Н. Българско наказателно-процесуално право. томъ 2, 1934, с. 46-52 
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областните съдилища, както и срещу административните съдилища. При отмяна, 
касационният съд разглежда делото по същество. След тържественото откриване на 26 май 
1879 г. съдът заседава в състав един председател и трима членове. 

През април 1879 г. султанът утвърждава „Органическия устав на Източна Румелия“.  
В Глава IX, част Б „Углавни и поправителни власти“, както и в Притурките от същата 1879 
г. е регулирана наказателно-процесуалната материя, отнасяща се за Източна Румелия. 
Съдържанието на Глава  IX не е привнесено в Закона за углавното съдопроизводство, 
поради несъвършените текстове и непълната им структура.  

Законът за устройството на съдилищата е приет на 16 май 1880 г. и обнародван в 
Държавен вестник, бр. 47 на 2 юни 1880 г. В него съдебните органи и тяхните функции 
изграждат една завършена съдебна система. 

Съдебната система е организирана чрез мирови, окръжни, апелативни съдилища и 
Върховен касационен съд. В рамките на две години, създадената съдебна организация 
претърпява развитие за да се превърне в стройна, съдебна система, неотстъпваща на 
западноевропейските модели. 

Мировите съдилища – като модел са изцяло реципиран от руската съдебна система. 
Разположени са в околиите и разглеждат всички граждански дела за парични вземания и защита 
на нарушено владение. Те се явяват приемници на предходните помирителни съдилища, 
съществуващи до приемането на ЗУС. 

По отношение на наказателните дела, подсъдни са им дела за престъпления, за които са 
предвидени по-леки наказания – „забележка“ и „порицание“, глоба в размер на 300 франка, 
задържане под стража за срок до 3 месеца или тъмничен затвор до 6 месеца. По наказателните 
дела, подсъдни на мировия съдия, обвинението се поддържа от полицейските, 
административните органи или пострадалите лица. 

Мировите съдилища са били важни за обикновенния човек. Със своята близост са 
осигурявали бързо и финансово приемливо правораздаване, което създава сигурност, от която в 
следосвободителния всички са имали нужда. Мировите съдилища  са едноличен орган - 
съдебните заседания се водят от един съдия, назначаван от княза.  

 На 3 юни 1880 г. е въведено „Допълнение към Временните съдебни правила“, 
отнасящи се основно до устройството на съдилищата. 

На 18 декември 1880 г. е приет „Закон за сроковете на апелативните и касационни 
жалби“. 

„Законът за углавното съдопроизводство“ е публикуван на 7 април 1897 г. и влиза в 
сила от 1 юни 1897 г. Целта на този закон е да създаде система, която да урегулира работата 
на съда и страните. В по-голямата си част този закон е превод на руския „ Устав уголовнаго 
судопроизводства“ от 1864 г. Това е и причината законът да е без мотиви и обяснения от 
една страна и от друга – запазва много други наказателно-процесуални термини 
непреведени.9  Самият устав е създаден по образец на френския  “Code d’instruction 
criminielle” 

През 1899 г. е приет нов ЗУС, който запазва триинстанционното съдебно 
производство. През 1911 г. се въвежда непознатият до момента за българската съдебна 
система – Висш съдебен съвет. В него влизат трима съдии на ВКС, един съдия от АС гр. 
София, един от МП, адвокат и инспектор с мандат една година. 

През 1919 г. в съдебната система се въвежда и ВАС. През 1926 г. ВАС се изважда 
от състава на общите съдилища и се възстановява самоятелността на административното 
правосъдие. Въвежда се длъжността съдия-следовател. 

                                         
9 Например - „углавен“. 
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Изследването на историческото развитие на наказателно-процесуалното право от 
първобитните времена до актуалното действащо право следва да ни припомни дългия път, 
отделните фази и най-вече еволюцията в развитието му.  

Кръвната мъст, талионното право, търсене на личното отмъщение са методи 
отдавна останали в историята, отстъпвайки път на позитивното наказателно-процесуално 
право. 
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Abstract:The concept of benchmarking is not recent. In order to trace its past, we must go 
back into the history of mankind. In the scientific literature, benchmarking is seen as an important 
condition for the continuous improvement of the organizations. Its implementation as a 
management tool for enhancing efficiency is based on the classic concept of comparison and is 
widely used in setting goals. In a number of publications, benchmarking is also described as a 
method of learning through other successful practices as well as a procedural approach to quality 
management. The purpose of this article is to uncover the genesis and trace the evolution of 
benchmarking as a tool to increase the efficiency and competitiveness of modern organizations. 
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Въведение 
Бързото развитие на технологиите, либерализацията на световния пазар и постоянно 

растящата конкуренция, създават необходимостта от адаптиране на организациите към 
новите обстоятелства. Това изисква приспособяването на вътрешната структура, процесите 
и крайните продукти, така че организацията да  може да реагира на постоянно променящите 
се условия на външната среда.  Ключов компонент за успеха днес е стремежът към 
непрекъснато усъвършенстване, търсене на начини за подобряване на ефективността и 
получаване на конкурентно предимство. Инструментът, който помага на една организация 
да определи в какво доминира или изостава спрямо други организации, колко по-успешна 
би могла да бъде и как да го постигне, е бенчмаркингът. Основната функция на 
бенчмаркингът е непрекъснато търсене и откриване на “най-добри практики“, с цел 
въвеждане на промени и постигане на оптимална ефективност и конкурентоспособност.  

В основата си, бенчмаркингът се възприемането като процес на непрекъснато 
измерване и сравняване на методи и резултати от дейността на организацията с функции, 
процеси, произведени продукти и услуги от организации – еталони, избрани като образци за 
подражание. Целта е да се събере информация, която ще помогне на съответната 
организация да  определи посоката на своето усъвършенстване и предприемане на действия, 
осигуряващи подобряване на ефективността и увеличаване на конкурентоспособността. 
Именно бенчмаркингът е бизнес подходът, който позволява на организациите да селектират 
необходимата информация, да идентифицират и подберат най-добрите практики, да ги 
адаптират аналогично и да ги интегрират в различните сфери на дейността си. 
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Целта та настоящата статия е да се разкрие генезисът и да се проследи еволюцията 
на бенчмаркинга като инструмент за увеличаване на ефективността и 
конкурентоспособността на съвременните организации. 
 

Възникване и особености на бенчмаркинга 
В научната литературата бенчмаркингът1 се разглежда като важно условие за 

непрекъснатото усъвършенстване на организациите. Възприемането му като управленски 
инструмент за повишаване на ефективността се основава на класическата концепция за 
сравнението и намира широко приложение при определянето на цели. В редица 
публикации, бенчмаркингът е описан и като метод на обучение чрез други успешни 
практики както и като процедурен подход в управлението на качеството. Независимо от 
различията при определянето на бенчмаркинга, болшинството от изследователите се 
обединяват около идеята, че: 

„Бенчмаркингът е непрекъснат процес, който цели подобряване дейността на 
дадена организация за придобиване на конкурентни предимства, чрез сравнение с 
организации-еталони,  търсенето на решения и идеи,  наблюдение и регулиране на 
изпълнението и въвеждане на промени водещи до повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността”.  

 Ако трябва да систематизираме и обобщим представеното  определение, то би могло 
да има следния вид:  

Бенчмаркинг = търсене на нови идеи + адаптацията им + прилагането им. . 
 

На практика бенчмаркингът често се прилага в комбинация с други инструменти за 
непрекъснато усъвършенстване и е част от стратегически програми като Total quality 
management (TQM)2, Реинженеринг на бизнес-процесите3 и др. 

Концепцията за бенчмаркинга не е нова. За да се проследи историята ú, трябва да се 
върнем назад в историята на човечеството [29]. В продължение на хилядолетия хората са 
наблюдавали добрите идеи около тях и са ги адаптирали, за да отговорят на нуждите си в 
различни ситуации. Според Fred D. Bowers, мениджър на бенчмаркинг–програмата за 
усъвършенстване на Digital Equipment Corporation “...вторият хомо-еректус запалил огън, е 
първият бенчмаркер на човечеството“. Тази основна идея на бенчмаркинга за използване 
на знания от различни източници с цел лична промяна и подобрение, представлява и един 
от основните принципи за развитието на човешката цивилизация. 

По отношение на бизнеса, принципът на подражание на практики и технологии не е 
безпрецедентен. Много често той стои в основата на развитието и конкурентостта. Въпреки 
това, съвременното разбиране за бенчмаркинга като практика прилагана в организациите за 
подобряване на бизнес процесите и широкото му разпространение с развитието на 
глобалната конкуренция и информационните технологии, е сравнително скорошно събитие 
[10].                  

Когато организациите започват да събират и изследват показателите водещи до 
повишаване на ефективността на други бизнес организации, като ги сравняват със своите, 
                                                             
1 В българската терминология, на терминът «бенчмаркинг» се дават различни определения като "сравнение на 
конкурентоспособността“ ,“контрол на конкурентоспособността с помощта на показатели", "еталонно тестиране", 
"опорен маркер", "еталонно сравнение" , "сравнителен анализ" и т.н. В български публикации най-често срещаните 
определения са "бенчмаркинг" и "сравнителен анализ". В настоящата статия се използва само терминът 
«бенчмаркинг». 
2TQM /Тотално управление на качеството/ - Метод за непрекъснато подобряване на качеството на всички 
организационни, производствени и сервизни процеси 
2 Реинженеринг - като концепция прохожда през 80-те години във Ford, Hewlett-Packard, Mutual Benefit Life и други 
компании, които преустройват кардинално част от бизнес процесите си. Терминът се появява през 90 -е години в 
работите на М. Hammer и Т. Davenport, които създават съответна теория. Реинженеринг   на бизнес-процесите е 
стратегия за управление на бизнеса. Представлява фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на 
бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на организацията. 
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вече говорим за активно развитие на бенчмаркинга. Концепцията за сравнение, която се 
счита за ключов компонент на бенчмаркинга, в продължение на десетилетия представлява 
важен управленски инструмент в процеса на вземане на решения. 

Сравнителните изследвания на данни направени през 50-те г. на ХХ век в САЩ и 
Япония, се явяват предшественик на бенчмаркинга и основа за последващото му развитие. 
В САЩ редица компании като General Electric започват да използват сравнителни 
статистики за оценка на основните си функции. По същото време в Япония, Toyota въвежда 
техниката “обратен инженеринг“ целяща да разбере производствените процеси прилагани 
от конкурентите им [22]. Това е ерата на сравнително-статистическата дейност, която по 
същество включва оценка на основните функции и резултати [3]. 

За място на възникване на бенчмаркинга се приема Япония, докато  навлизането и 
разпространението му в западния свят се осъществява значително по-късно. Като основна 
причина за това забавяне се изтъква липсата на разбиране на потенциала на бенчмаркинга 
от страна на висшия мениджмънт. Това е периодът, в който преобладаващите навици за 
вземане на бизнес решения в западния свят са само въз основа на икономическа 
информация. Общата тенденция е да се предпочитат и постигат краткосрочни 
икономически подобрения. 

Проучвайки причините за по-късното навлизане на бенчмаркинга в организациите от 
западния свят, M. Zairi посочва още:  

 Отдалечеността на висшия мениджмът от процесите, които се извършват в рамките 
на организацията;  

 Преобладаваща интроспекция, а не външен фокус, както изисква бенчмаркинга;  
 Забавяна на пълното прилагане на принципите на TQM. 

След периода на сравнение, който се явява трамплин за развитие на бенчмаркинга, 
първите приложения в настоящия му вид следват развитието на теорията на TQM и са 
почти успоредно с тези на Реинженеринга на бизнес процесите [15].  

Редица изследователи приемат прилагането и развитието на бенчмаркинга от 
компанията Xerox  в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век като отправна 
точка за неговото възникване. Xerox Corp. е първата организация приложила принципите на 
бенчмаркинга с цел повишаване на ефективността и придобиване на конкурентни 
предимства. Постигнатата висока ефективност стимулира висшият мениджмънт да разшири 
прилагането му във всички процеси и дейности на организацията. Придобитият опит на 
Xerox при прилагането на бенчмаркинга прави организацията класически пример и еталон 
за проучване. Това стимулира и разработването на редица публикации по темата.  

Постигнатите успехи провокират Xerox да стане партньор с L.L.Bean, компания за 
продажба на дрехи по каталог, с цел подобряване процесите на дистрибуция и логистика. 
Тази стъпка придвижва бенчмаркинга в следващият етап на развитие т. нар. общ 
бенчмаркинг (General benchmarking), при който организации принадлежащи към различни 
сектори си партнират с цел подобряване на определени процеси в дейността си [3; 14]. Този 
иновативен подход на компанията Xerox, води до разширено приложение на бенчмаркинга 
в един по-широк диапазон на бизнес-процесите на компанията и интегрирането на 
“бенчмаркинг анализа" в стратегическите и оперативните аспекти. Компанията твърди, че 
прилагането на бенчмаркинга е от ключово значение за постигане на качество, ефективност 
и конкурентно предимство.  Той е основен фактор за ограничаване на спада на пазарния дял 
на компанията и е от решаващо значение при завръщането ú на пазара и завоюването на 
нови пазарни позиции. 

Първоначалното прилагане на бенчмаркинга в Xerox се възприема като база за 
развитието на неговата теория и практика. Изключително високите положителни резултати 
от прилагането му биват публикувани и предизвикват огромен интерес. Редица организации 
започват да го възприемат като нов инструмент и нова техника в света на бизнеса. 
Следвайки примера на Xerox те включват бенчмаркинга в програмите си за непрекъснато 
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усъвършенстване. Първоначално това са основно американски компании, от които в 
последствие се разпространява и в европейските организации, чрез съществуващото между 
тях партньорство. 

90-те години на ХХ век бележат повратната точка в развитието на бенчмаркинга. 
Както отбелязва Grayson (1992), това е десетилетието през което развитието на 
бенчмаркинга наподобява "приливна вълна", както в САЩ, така и в Европа. Според автора, 
тази вълна е била предизвикана от три основни фактора: 

(1) Глобалната конкуренция, която поставя пред организациите изискването да 
откриват най-добрите практики в световен мащаб; 

(2) Наградите за качество, за които предпоставка е прилагането на бенчмаркинг;  
(3) Необходимостта да се постигнат значителни подобрения, които биха могли 

да намалят пропуските и отклоненията в качеството, разработването на продукти и цената. 
Точно това е областта, в която бенчмаркинга показва редица положителни резултати.  

Balm (1992) описва това бурно развитие на бенчмаркинга, позовавайки се на малкото 
«б» (Little b) и голямото «Б» (Big B)4. Той илюстрира прехода на бенчмаркинга от началната 
му форма като вътрешно задвижван и управляван анализ на конкуренти, продукти и услуги 
към придобития през 90-те години на ХХ век нов формат. При него прилагането на 
бенчмаркинга се разширява с интегрирането му във всички дейности, практики, продукти и 
услуги на организациите включително и сравнения в световен мащаб. Особеният акцент на 
новия формат се поставя върху постигането на целите свързани с удовлетворяването на 
клиента. 

При проучване направено през 1993 г. сред мениджъри от различни управленски 
равнища в британски организации, се констатират следните резултати: 

 32% от мениджърите прилагат целенасочено бенчмаркинг в организациите; 
 25% все още не могат да разбират начина му на приложение; 
 26% от анкетираните дори не са мислели да въведат прилагането на бенчмаркинг в 

организацията; 
 17% от мениджърите заявяват, че възможността за прилагане на бенчмаркинг вече 

е разгледана и отхвърлена като неподходящ инструмент за организацията [8].  
През 1996 г. ситуацията се променя драстично и бенчмаркингът се определя от 

бизнес общността на Великобритания като един от най-популярните управленски 
инструменти. Това е периодът, в който бенчмаркингът придобива широко приложение, 
както на правителствено, така и на международно равнище. С прилагането му се цели 
повишаване на конкурентоспособността не само на организациите, но и на държавите. 

Като основни фактори, допринесли за широкото разпространение на бенчмаркинга в 
световен мащаб, могат да се посочат промотирането на концепцията за Бизнес 
съвършенство (Business excellence) и прилагането на методите за самооценка чрез наградите 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) и European Quality Award (EQA).  

След разбирането на първоначалната идея и последващото прилагане и 
популяризиране на бенчмаркинга от Xerox, повратните моменти или етапите в развитието 
на бенчмаркинга, могат да бъдат разделени на два основни  периода[23]:  

a) Създаването на американската награда за качество Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) през 1987 г., с която се поставя темата за сравнението при 
прилагани практики от кандидатстващите за наградата организации.  

b) Публикуването на книгата на д-р Робърт Камп "Търсенето на най-добрите 
практики в индустрията, водещи до отлична производителност“  през 1989 г., 
който е бил ключов служител и бенчмаркинг-идеолог на компания Xerox.  

                                                             
4Като аналогия на малкото «q» и голямото «Q» на Джуран при прилагането на принципите за качеството - 
https://www.juran.com 
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Историческото развитие на бенчмаркинга се свързва от една страна с развитието на 
подхода за бизнес съвършенството, а от друга с подхода за измерване на ефективността. 
Установява се едно паралелно развитие на тези три подхода, което започва през 80-те 
години на ХХ в. с въвеждането на американската награда за качество MBNQA, където  
бенчмаркингът прави своя дебют като метод за усъвършенстване на процесите [28].  

От 90-те години на ХХ век до днес, историческото развитие на бенчмаркинга е 
белязано от въвеждането и утвърждаването на Европейската награда за качество, 
внедряването и използването на термина "бизнес съвършенство“  и разработването и 
прилагането на нов метод за измерване на резултатите - Балансирана система от показатели 
на Robert S. Kaplan & David Norton (1992). Тези разработки допринасят значително за 
разпространението и прилагането на бенчмаркинга, както и постепенното му въвеждане във 
вече създадените награди за качество.  

Широкото прилагане на бенчмаркинга повлиява положително на разпространението 
на методиките за измерване на ефективността. Значително се популяризира идеята за 
използване на всякакъв вид измерване – финансово, нефинансово, икономическо и др. В 
този смисъл, ефективността се разглежда като непрекъснато променящ се процес, който се 
развива следвайки опита на организацията. Позицията ú се определя спрямо нейните 
конкуренти, а не спрямо постиженията от миналото, както обикновено се прави. Това дава 
основание да се твърди, че бенчмаркингът провокира "революция на измерванията"[58]. 

През периода 1990-2000 паралелно разгръщат дейност организации, които 
популяризират приложението на бенчмаркинг, а именно: 

 “International Benchmarking Clearinghouse” (IBC) основана от American Productivity 
and Quality Centre (APQC) ,  

 Въвеждат се награди за бенчмаркинг като “The European Best Practice 
Benchmarking Award”  и наградите на IBC,  

 Създава се Кодекс на поведение, улесняващ обмена на информация между 
организациите прилагащи бенчмаркинг,  

 Изграждат се мрежи, центрове и база данни за ефективно прилагане на 
бенчмаркинга (например: Global Benchmarking Network създадена през 1994 г. за 
насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация между бенчмаркинг 
центрове по целия свят). 

Въпреки интензивното промотиране на бенчмаркинга, наблюдавано през 90-те 
години на ХХ, следва период на ограничено развитие, т.е. спад на интензитета и забавяне на 
развитието му.  

Това е периодът, в който редица малки и средни организации остават разочаровани 
от прилагането на бенчмаркинг. Въпреки, че правят значителни инвестиции в средства и 
време за редица приложения, резултатите от тях не винаги отговарят на очакванията им. 
Тази неудовлетвореност се дължи на факта, че ефективното и методическо прилагане на 
бенчмаркинг изисква ресурси и знания, които малките и средните организации (МСО) не 
винаги притежават [24]. 

 
Еволюционен подход към бенчмаркинга 

Според Watson (1993), еволюцията на бенчмаркинга започва след 1940 г. и определя 
четири генерации, които представляват "...етапите на преобразуване на една техника в 
наука”: (Фигура 1.) 

a) обратно инженерство (reverse engineering) 
b) конкурентен бенчмаркинг (competitive benchmarking) 
c) процесен бенчмаркинг  (process benchmarking) 
d) стратегически бенчмаркинг (strategic benchmarking) 
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                                      Източник: Watson, G.H.(1993) 

 
Фигура 1. Еволюция на бенчмаркинга 

 
1. Първата генерация бенчмаркинг Watson определя като обратно инженерство; 
2. Втората генерация се свързва с анализирането на конкурентни продукти или т. нар. 

Конкурентен бенчмаркинг; 
3. Третата генерация до голяма степен се свързва с прилагането на бенчмаркинг в 

компанията Xerox. Тя се развива през 80-те години на ХХ век. На този етап голяма 
част от организации заемащи водещи позиции осъзнават, че биха могли да 
придобият повече знания от организации принадлежащи към други отрасли в 
сравнение със знанията придобити от преките си конкуренти.  

4. При четвъртата генерация, бенчмаркингът се определя като “...систематичен 
процес на оценяване, изпълнение и подобряване на резултатите от прилагането на 
успешни стратегии, получени от външни партньори“ [27]. Това е т. нар. 
стратегически бенчмаркинг. 

5. Към тези четири генерации, Watson добавя етап, представящ бъдещото развитие на 
бенчмаркинга, т. нар. общ или глобален бенчмаркинг (global benchmarking). 

Сходно мнение с това на Watson, свързано с историята на бенчмаркинга, се изказва и 
от Maire et al (2005). Те също разграничават четири периода  в развитието му: 

1) Период, през който се наблюдава преход от приоритетната позиция, която са 
заемали бенчмарковете (benchmarks)5 към позиция изхождаща от силата и 
възможностите, които предоставя бенчмаркинга. 

2) Период, при който бенчмаркингът преминава от оценка на продукти или услуги 
към оценка на процеси. 

3) Период на смяната на процеса на оценяване на база икономически показатели, с 
оценяване ориентирано до голяма степен към показатели свързани с 
удовлетворяването на външните и вътрешните клиенти. 

4) Период на преминаване от процесен към стратегически бенчмаркинг.                                                                                                                                                        
За голяма част от изследователите на бенчмаркинга това са основните етапи на 

развитие довели до съвременния му вид. Въпреки това, David Longbottom (2000) отива една 
крачка напред и представя идеята си за  постмодерен бенчмаркинг (postmodern 
benchmarking). При него стремежът е да се наблегне на изследователския аспект и по-
широкото му приемане в академичните среди. 

За Paula Kyrö (2003) бенчмаркингът е един постоянно развиващ се и динамичен 
феномен. Проучванията на авторката са насочени предимно към анализа на понятието 
“бенчмаркинг“ с цел теоретично му изследване. Заключението от проведеното от нея 
                                                             
5 Бенчмарк /мн.ч. бенчмаркове/  - (1) Измерва "най-добрите" постижения; (2) Еталон или измерващ стандарт за 
сравнение; (3) Ниво на изпълнение признато като стандарт за съвършенство за определен бизнес процес; (4) 
Еталонни показатели – показатели за ефективност във вид на операционна статистика, качествени параметри 
или критични характеристики на бизнес-процеса, които се използват в качеството си на образци за сравнение 
(еталони) в бенчмаркинга и характеризират целево или най-добро от възможните нива на ефективност. 
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проучване е, че целта, основите и естеството на различните дефиниции и видове 
бенчмаркинг, представят еволюцията му във времето. Тя добавя още една генерация към 
стадиите на развитие на Watson, а именно генерирането на специфични умения 
(компетенции). Това е т. нар. изучаващ бенчмаркинг (learning benchmarking) (Фигура 2.). 
Авторката твърди, че при него формата на обучение е следвала паралелна еволюция, 
преминавайки от процес на откриване на проблеми към процес на откриване на методи за 
усъвършенстване, с които се повлиява положително върху цялостната култура на 
организацията.  

P. Kyrö отбелязва, че идеята за "учене от другите" еволюира в идея за "учене с 
другите". Като резултат от този завой е разработването на мрежи между организации с цел 
да се обменя опит. Именно това, според Kyrö, може да бъде основа за развитие на следващо 
поколение бенчмаркинг, а именно уеб генерацията или мрежовия бенчмаркинг (networking 
benchmarking). 

 
        Източник:Адаптиран по Watson(1993), Ahmed&Rfiq(1998) и  Kyrö(2002) 

 
Фигура 2. Еволюционен подход на бенчмаркинга 

 
Основната идея на бенчмаркинга на компетентността е, че в основата на процесите 

на организационната промяна, е промяната на действията и поведението на индивидите и 
екипите. Karlöf&Östblom (1995) използват термина “бенчобучение“ или 
“бенчизучаване“(benchlearning), който също се отнася  до промяна на културата, заложена в 
усилията да се превърнат организациите в  обучаващи се. Те могат да подобрят 
ефективността си, както чрез придобиване на нови знания и умения, така и чрез учене. Това 
означава, да се научат да променят нагласите и практиките си. Ученето, като ядро на 
бенчмаркинга, съпътства цялото му еволюционно развитие, но към края на ХХ-ти век 
неговото естество, обхват и форма се променят. Първоначално акцентът се поставя върху 
модела “учене“, но с проблемно-базирана ориентация, т.е. насочена към самото учене [7]. 
Съвременната тенденция е ориентирана към процеса, който има за цел да отговори как са се 
случили нещата и как да се приложат в рамките на организациите. Най-новите изследвания 
също разширяват идеята за обучението като се разглежда прехода от индивидуално и 
групово ниво към съвместно или колективно обучение, с цел да се повлияе на 
организационната култура [30,31].  

Идеята на бенчизучаването силно привлича вниманието на работещите в сферата на 
управлението на човешките ресурси. Те инстинктивно разбират потенциала на 
Benchlearning като начин за създаване на симбиоза между успешни краткосрочни и 
дългосрочни бизнес операции и човешкото обучение и развитие. Въпреки че термините 
„бенчмаркинг компетентност“ и „бенчизучаване“ все още рядко се споменават, 
тенденцията е към продължаващо разработване и задълбочаване по темата [4,7,9,12 и др.]. 

В проучванията си S. Ramabadran et al (2004) констатират, че еволюцията на 
бенчмаркинга е ориентирана не толкова към конкурентните, а  по-скоро към развитие на 
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синергичните6 приложения. Промяната в акцента от обикновен анализ на аритметични 
данни към осъзнаване на начина по който те са постигнати, придава огромно значение, 
както в създаването на сътрудничество /респективно синергия/, така и в организираното 
изграждане на мрежи от организациите за прилагане на бенчмаркинга. За S. Ramabadran et 
al, успехът в прилагането на бенчмаркинг до голяма степен зависи от правилното 
управление на взаимоотношенията с партньорите. 

По същото време Arrowsmith et al (2004), разглеждайки етапите на развитие на 
бенчмаркинга посочват, че те се припокриват и характеризират тенденцията за изместване 
на фокуса от измерване към сравняване на практики. Първоначалните приложения на 
бенчмаркинга се концентрират върху проучване на показатели за ефективност /основно на 
конкурентите/ насочени към постигане на високи цели. На по-късен етап вече се търси 
начина, по който другите организации, без значение от отрасловата им принадлежност, са 
успели  да подобрят своите бизнес процеси. Именно така, бенчмаркингът преминава от 
сравняване на измерванията за ефективност към изучаване на най-добрите практики. В 
същото време се комбинира с концепциите за организационното обучение и тази за 
обучаващата се организация7. 

 
Заключение 
Към настоящия момент болшинството от организациите са загрижени за 

ефективността и конкурентоспособността си, търсейки цялостна стратегия, включваща и 
глобализацията като компонент. Всички те притежават глобален потенциал в различна 
степен и се нуждаят от систематична рамка за оценяване на елементите на глобализация. По 
същество, това е предизвикателство за разработване и въвеждане на ефективна глобална 
стратегия, осигуряваща едно добро управление. От друга страна, правилното измерване на 
производителността е в основата за развитие на организацията, тъй като то осигурява 
връзката между стратегии и действия. Подходящите и правилни мерки засилват тази връзка 
и водят до постигане на стратегическите цели, а един от най-съвременните подходи за 
определяне на метриките е бенчмаркингът.  

От 1980 г. насам, бенчмаркингът е прилаган в редица организации и вече е широко 
разпространен управленски инструмент. Към настоящия момент, той се възприема като 
нещо повече от сравнителен анализ на количествени мерки на една компания с друга. 
Повишаване на ефективността от бенчмаркинга се постига, когато той е интегриран в 
организационната стратегия и обхваща цялостно производителността и усилията за 
усъвършенстване. Официалната форма на бенчмаркинга се използва за първи път в 
производствени предприятия, така че тя е тясно свързана с производството, развитието и 
качеството. В тесен смисъл, бенчмаркингът е систематичен, гъвкав и непрекъснат процес, 
който включва сравняване на характеристиките на най-добрите продукти, услуги и процеси, 
с цел подобряване ефективността на дейността на организацията. 

За осъзнаване на същността на бенчмаркинга е важно да се представят и следните 
характеристики: 

 Бенчмаркингът е външно фокусирана практика. За разлика от самооценяването, 
което определя дали направените подобрения са ефективни, чрез бенчмаркинга 
се оценява и конкурентоспособността. 

                                                             
6 Синергия (синергизъм) е взаимоотношение, при което полученият ефект /синергичният ефект/ е различен или 
по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Произлиза от гръцката дума συνέργια = συνεργασία, означаваща 
"свързана или съвместна дейност". 
7 Според David A. Garvin (1993) , терминът «learning organization» се отнася до организации , които имат 
способността да създават , да придобиват и да разпространяват знания , да адаптират поведението си по начин , 
позволяващ им да реагират адекватно на новото знание и да имат поглед в бъдещето , т.е. да имат интуиция . / 
източник : Garvin, David A. "Building a Learning Organization." Harvard Business Review 71, no. 4 (July–August 1993): 
78–91. 
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 Бенчмаркингът дава качествени програми и мотивира организациите да бъдат 
непрекъснато външно фокусирани, идентифицирайки пропуските и 
отклоненията в производителността и разработвайки правилните стратегии за 
тяхното отстраняване.  

Анализирайки етапите в еволюцията на бенчмаркинга се разграничават: 
първоначално сравняване на продукти на различни организации, последвано от 
конкурентни продукти, на трети етап се  сравняват процеси и стратегии, достигайки до 
разширяване на обхвата на сравнение в глобален мащаб. В основата на този еволюционен 
преход е стремежът на организациите към придобиване на нови знания и умения, чрез 
които да увеличат ефективността и конкурентоспособността си. 
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 Abstract: 
 It is undisputed the contribution of  Boris Djakovich for the development of Bulgarian 
culture and education, through his activity as a long-time director of the National Archaeological 
Museum in Plovdiv and the Plovdiv National Library. 
This report, without claiming exhaustiveness, will recall B. Dyakovich's merits for the 
development of  these institutions. 
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Безспорен е приносът на Борис Дякович за развитието на българската култура и 

просвета, чрез дейността си на дългогодишен директор на Народния археологически музей 
в Пловдив и Пловдивската народна библиотека. Настоящият доклад, без да има претенцията 
за изчерпателност, ще припомни заслугите на Б. Дякович за развитието на посочените 
учреждения.  

Б. Дякович е роден на 28 февруари 1868 г. в семейството на Иван Стефанов Дяков 
(след 1869 г. той носи фамилията Дякович) и Евдокия Дякович. Баща му - Иван Дякович, е 
роден в Шумен през 1835 г., където завършва началното си образование. Следва в 
Цариградското гръцко училище, където се отличава от своите връстници с „буден ум“. Там 
основава тайна патриотична организация, чиято дейност е насочена срещу турските власти. 
След като турци убиват баща му – Стефан Дякович, Ив. Дякович преследван от турските 
власти бяга в гр. Болград, Бесарабия, където се установява.  

Приет радушно от българската общност, за кратко време той се адаптира към 
живота на местните хора. Скоро след пристигането си в града, сключва брак с дъщерята на 
заможния и виден общественик Александър Узунов – Евдокия. Любовтта към Отечеството 
подтикват Ив. Дякович да вземе участие в Севастополската война (1853-1856) на страната 
на Руската империя. За успехите си на бойното поле, той е произведен в първи офицерски 
чин - прапоршчик. След спиране на военните действия, Дякович продължава своята 
деятелност срещу Османската империя за освобождаване на поробеното си Отечество. 
Пътувайки  по търговските си дела, той пропагандира и събира съмишленици за въоръжена 
борба срещу турската власт в българските земи. 

През 1876 г., Дякович заедно с големия си син Александър (род. 1860 г.), пристига в 
Сърбия за да се включи в „Руско-българската доброволческа бригада“, участвала в 
Сръбско-турската война от 1876 г. През следващата година е ранен в боевете при с. Мечка 
(Русенско). За проявена смелост е награден с орден. При боевете при р. Росица е ранен на 
две места (при взривяването на мост), за което отново е отличен. Причислен е като 
сътрудник на княз Дондуков-Корсаков, като с работата си доказва своето родолюбие. В 
следосвобожденския период, Ив. Дякович заема различни административни длъжности в 
страната. 
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Майката на Б. Дякович – Евдокия е видна обществена деятелка сред бесарабските 
българи. Във всички театрални постановки поставени в града, тя взима дейно участие. 
Израстнала в къщата на старейшина, кмет Александър Узунов (роден в с. Хамзаларе, 
Пловдивско), тя е със силно развито родолюбиво чувство, което съумява да възпита и в 
децата си. 

Борис израства в силно патриотична среда, която дава отражение при формиране на 
неговия характер. 

 След завръщането си в България, по-големият му брат - Александър Дякович се 
установява във Варна, където се проявява като общественик и юрист, взел участие в 
изработването на първия Наказателен закон. Бил е и председател на Варненския окръжен 
съд.  

Вторият брат – Владимир (роден през 1854 г.) завършва Одеския университет по 
естествени науки. Дългогодишен учител в Лом, Търново, Пловдив и Шумен. Автор е на 
ръководство по ботаника и монография посветена на Бесарабия. Съвместно с Г. Златарски 
основава „Учителски вестник“ на който е и редактор. Народен представител е от листата на 
Демократическата партия (1908-1911).  

Създадел и председател до смъртта си на Съюза на бесарабските българи и Съюза 
на учителите в България.  

Другите братя на Б. Дякович - Лев Дякович (1862-1897), след завършването на 
Военното училище в София е началник на военно поделение в Родопите, а Николай 
Дякович (род. 1872 г.) завършва право в Софийския университет. Воюва в Първата световна 
война, по-късно е и депутат от 14 НС. 

Борис Дякович завършва началното си образование в родния си град - Болград.  
След Освобождението,  цялата фамилия Дякович се завръща в Родината и се 

установяват в Русе, където Борис е записан в 1 клас в гимназията. През този период 
семейството живее в крайни лишения, което принуждава Борис да чиракува за да 
преживява. Тези условия го принуждават да се върне в Болград, за да завърши 4 клас. През 
1887 г. той се завръща в България. Първоначално се установява в София и постъпва в 
Софийската гимназия. След завършването на 5 и 6 клас, се записва във Военното училище, 
но поради влошено зрение скоро е принуден да напусне. С брат си, Владимир, който 
междувременно е назначен за учител в Пловдивската гимназия се местят в Пловдив. Там 
той завършва класическия отдел на Пловдивската мъжка гимназия.  

Негови преподаватели са били Йоаким Груев – директор, А. Безеншек учител по 
логика и психология, В. Гребенаров – физика, Балтаджиев по математика и др. 

Борис полага успешно изпитите си на матурата и заминава за Одеса за да следва в 
Юридическия факултет на Новорусийския университет. Поради липса на средства, дори  за 
прехрана, успява да завърши 5 семестъра или общо две години и половина и се завръща в 
България. Минавайки през Цариград, властите намират между книгите му „опасна“ 
литература, насочена срещу турската власт и го арестуват. Дипломатът П. Димитров успява 
с големи усилия да го освободи от ареста и да го изпрати в Пловдив. След петмесечна 
военна служба в 6-ти Търновски полк, е принуден да напусне отново заради слабото си 
зрение. През този период публикува няколо статии във в. „Свободно слово“ и работи за 
списание „Български преглед“. 

През 1864 г. Борис заминава за Прага, след като е получил скромна стипендия по 
настояване на преподавателите му от гр. София – Л. Милетич, А. Матов, Б. Цонев и бившия 
министър Р. Каролев. Там постъпва в немския университет да изучава филология и 
археология. Взима дейно участие в академичното дружество „Българска седянка“ и не след 
дълго е избран за негов председател. Желанието да изучава археология го отвежда през 
следващата година в Париж. В Сорбоната изучава  класическа история и археология. 

През 1898 г. със завръщането си в България е назначен от министъра на 
образованието за уредник на Етнографския музей към Народния музей, гр. София. След 
постъпването му той издава няколко научни статии посветени на ареологията.  
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Следва назначение от Министерството на народното просвещение да контролира 
археологичните разкопки на „Трапезица“ и „Царевец“  в Търново, които към момента сa 
ръководени от французина Seure. Отивайки на място, Дякович не е допуснат до разкопките, 
извършвани от католици-павликяни от гр. Пловдив. След проверка, Дякович установява 
злоупотреби при извършване на разкопките. В крайна сметка, след скандали, чужденците 
били отзовани от Търново, а той уволнен. Официалната причина за освобождаването му е  „ 
че е бил опасен антидинастик“, но истинската ричина за уволнението му е натискът, който е 
оказан върху министъра от прогонените чужденци.  

На 1 декември 1900 г., след падането на правителството, Б. Дякович е реалибитиран 
и е преназначен за поддиректор на Народната библиотека в София. На 1 април 1901 г. е 
назначен за директор на Пловдивската народна библиотека на мястото на Атилио Такела. 
Неговата задача е била в рамките на няколко месеца да поеме библиотеката и да въведе ред 
в делата и. Още с пристигането си, Дякович установява множество липси в музейния отдел 
и сигнализира за това компетентните органи. След проведено разследване и съдебно дело, 
досегашният уредник Такела е осъден на 7 години затвор и е с наложена  санкция за 
откраднатите антики от музея в размер на 72 хил. лева.  

Приемайки библиотеката в крайно лошо състояние – без инвентарни книги и 
каталози, Дякович предприема една крайно непопулярна стъпка, която предизвиква широко 
недоволство срещу него –затваря  библиотеката за ползване от 15 юли до 12 декември 
1901г. Тази крайна мярка се е налагала, тъй като сградата е била в много окаяно състояние – 
без прозорци, врати, с изкъртени подове, състояние крайно недостойно и неприемливо за 
културно учреждение от този ранг. 

Цифрите красноречиво говорят за резултата от положените усилия от Дякович. Към 
15 сптември 1901 г. броят на съчиненията е 13059. Томовете през 1903 г. са 24333 бр., а 
съчиненията са вече 18720 бр.  

До поемането на библиотеката от Дякович не е водена статистика за периодичните 
издания. Към края на 1925 г. библиотеката притежава 9057 тома списания и 4773 бр. 
вестници. През 1901 г. старопечатните книги са 64, а в края на 1925 г. се увеличават на 319 
бр. Създава нова сбирка с печати и щемпели, чиято бройка до 1925 г. нараства на 691 бр. 

Освен споменатите положителни реформи проведени от Дякович, друго важно 
събитие в културния живот на страната е основаването на Археологическия музей към 
библиотеката на 1 януари 1910 г. Народният археологически музей и библиотеката 
съществуват обединени и под едно ръководство до 1 март 1945 г.  

Към момента на откриването, в археологическия музей е имало 1397 предмета, 
разпределени в няколко групи – археологическа, историческа, черковно-старинни, 
етнографски, художествени и разни. 

 Най-много са експонатите в археологическия раздел. Той бързо нараства и се 
обособява като самостоятелен Народен музей в гр. Пловдив. 

На Борис Дякович, въпреки че се е ползвал с голямо доверие от министерството, са 
му направени две проверки за начина на управление и съхранение на поверената му 
библиотека и музея. Първата е през 1910 г. и е с продължителност от 3 до 10 септември. 
Резултатите са обобщени в Акт №864/20.09.1910 г., в който подробно е описан резултата от 
нея.  Обобщеното заключение е, че библиотеката и музеят се развиват и стопанисват 
правилно, без липси и нарушения. Втората проверка е през 1920 г. от 10 до 22 септември. 
Заключението е формулирано в акт №414/27 септември 1920 г. 1 

Друг основен принос на Дякович в издигане авторитета на Народната библиотека и 
музея са издаването на научни сборници – годишници. Първият годишник излиза през 1905 

                                         
1 „ Ред отличен, справки бързи и точни. Дякович, който не е пожалил труд да постави това 
високопросветително учреждение на подобаваща висота и с право да съперничи на много 
западноевропейски библиотеки.“     
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г. През 31 годишното управление, ежегодно са публикувани статистически сведения за 
развитието на библиотеката. До 1909 г. са публикувани в „Училищен преглед“2, а от същата 
година се издават като специализирано издание на библиотеката. Дълги години то е било и 
единственото си по рода библиотечно издание в цялата страна. След 1921 г., то излиза в две 
части: научна и официална. В научната част се публикуват основно изследвания в областта 
на археологията, историята и въпроси, свързани с древна Тракия. Освен редактор, Дякович 
е публикувал и редица свои изследвания, които имат голям принос в развитието на 
българската историография. 

Освен годишниците, библиотеката под ръководството на Дякович, стартира и 
издаването на монографии с висок научен принос. През 1920 г. излиза от печат „Славянски 
ръкописи и старопечатни книги на Народна библиотека в гр. Пловдив“ от проф. Б. Цонев. 
През 1925 г. е публикуван трудът  на Николай Райнов „Орнамент и буква в славянските 
ръкописи на Народна библиотека в гр. Пловдив“, плод на няколкогодишни усилия от страна 
на автора. 

През 1908 г. Б. Дякович взима участие при изработване на законопроекта за 
Народното просвещение. Автор е на раздела, който урежда работата в музеите и 
библиотеките.  

През 1911 г. е приет Закон за старините, който регламентира дейноста на музеите в 
страната, благодарение на Б. Дякович. 

Борис Дякович ръководи Народната библиотека 31 години. През този период той 
остава трайна следа в българската култура и просвета. Като археолог работи основно в 
тракийската и гръко-римската археология. Оставя след себе си немалък брой научни 
публикации със значителен принос, запазили актуалността си до днес. Умира на 08.01.1937 
г. на 69 години. 
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2 Официално издание на Министерство на народната просвета.     
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С настоящия доклад ще припомня действията на - „Вихър― (кодовото име на Втора 
българска армия) при провеждането на Нишката операция през 1944 г. 

 Втора българска армия, създадена от княз Фердинанд, участва в паметни военни 
операции. В ПСВ провежда Лозенградската и Одринската операция, при които е превзета 
прочутата Одринска крепост на 13/6 март 1913 г.  

На 08 септември 1944 г. българското правителство на Константин Муравиев 
обявява война на Германия, след като главните части на Съветската армия преминават р. 
Дунав и навлизат на българска земя.  

На 14 септември 1944 г. със заповед №123 за командир на Втора българска армия е 
назначен генерал-майор Кирил Станчев, който поема командването на 23 септември. За 
помощник-командир е назначен полковник Боян Българанов и за началник щаб е назначен  
полковник Стефан Терзиев. 

 Във Втора българска армия  са зачислени 91 158 войници, 32 400 коня, 760 оръдия 
и минохвъргачки и 91 танка.  

Към момента на провеждането на Нишката операция, в армията са включени осем 
подразделения — 4-та, 6-та, 9-та и 12-тта пехотни дивизии, 1-ва гвардейска пехотна 
дивизия, 2-ра конна дивизия, Бронираната бригада и 4-та пехотна гранична бригада. 

Отделните дивизии се състоят от:  
- 4-та пехотна дивизия, под командването на полк. Спасов, включва 7-ми, 8-ми, 19-ти 

пехотни полкове и 5-ти дивизионен артилерийски полк; 
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- В 6-та пехотна дивизия, влизат 1-ви пехотен попълващ полк, 15-ти, 35-ти пехотни 
полкове и 2-ри дивизионен артилерийски полк; 

- 9-та пехотна дивизия, под командването на генерал-майор Захариев, е изградена от 4-ти, 
25-ти, 34-ти пехотни полкове и 9-ти дивизионен артилерийски полк; 

-  12-та пехотна дивизия е под командването на полк. Новаков. В състава и влизат 31-ви, 
32-ри, 46-ти пехотни полкове и 12-ти дивизионен артилерийски полк; 

- Бронираната бригада е под командването на генерал-майор  Трендафилов. В нея са 
включени моторизираният, бронираният и артилерийският полк; 

-  2-ра конна дивизия под командването на генерал-майор Минчев е съставена от 4-ти, 5-
ти, 8-ми, 10-ти конни полкове и 2-ри преносим полк; 

-  Първа гвардейска пехотна, въстаническа народоосвободителна дивизия е под 
командването на генерал-майор Попов. Съставена е от 1-ви, 2-ри и 3-ти гвардейски 
полк; 

-  4-та гранична бригада (в която воюват 4819 офицери, подофицери и войници, 
разпределени съответно в два полка, бригадна артилерийска част, бронеизтребителна 
рота и болница) както и други войскови части и служби. 

Територията, на която е дислоцирана Втора българска армия е на юг от Стара 
планина, през Пиротското поле до планинските върхове северно от р. Морава. 

Първоначалната задача поставена пред Втора българска армия е да преградят 
евентуално нахлуване на вражески войски по долината на р. Нишава, по оста от Ниш през 
Пирот-Цариброд за София.  

След съсредоточаването на достатъчен брой български военни части се взима 
решение за настъпление към гр. Ниш и прогонването на германските войски от Македония 
към Белград.  

Немските части отстъпват по численост на българската армия -  21 500 войници, 
разпределени в 13 пехотни батальона, разполагащи със 154 оръдия, 164 минохвъргачки, 38 
танка и 18 самолета. Нацистката армия е дислоцирана в трудно достъпен планински район, 
с голям брой възвишения и е сравнително лесен за отбрана. Тя е разположена в 40 км. 
периметър с три позиции. Присъствието им, в този край на Балканите, е свързано главно с 
охраната на отстъпващата 300 000 немска армия от състава на група армии „Е― 
(Heeresgruppe „E―), част от Вермахта.  

Планът на провеждане на Нишка операция е 6-а пехотна дивизия да влезе в бой при 
Бяла паланка за да „заангажира― противника и там, където нацистите очакват най-малко – 
по фланговете да се нанесе основният удар върху тях. На левия фланг, атаката е от силите 
на 4-та и 12-та пехотна дивизия в направление Модра стена – Лесковац – Ниш, които трябва 
да обградят и унищожат нацистите. Спомагателният удар е на десния фланг с 9-та пехотна 
дивизия, които да затворят „клещите― около противника и да го унищожат. 

Освен посочени военни части, Втора българска армия се подпомага и от две 
авиодивизии от 17-та въздушна армия на Трети украински фронт. При настъпателните 
действия в дълбочина се предвижда военна подкрепа и от югославските партизани.  

Подготовката за провеждането на операцията и съсредоточаване към изходните 
райони на действие стартира на 26 септември и продължава до 2 октомври 1944 г.  

Подготовка за атака 
На 1. X. 1944 г., 1-ва гвардейска, въстаническа, народоосвободителна дивизия 

подкрепена от части на Югославската народоосвободителна войска успяват да изтласкат 
противниковите войски от гр. Власотинци.  

На 2. X., 9-та пехотна дивизия подема атака на височината Паешки камък. 
В 10 часа на 3. X. 1944 г. с артилерийски огън започва подготовката за атака на 

височините 668 и 808 при с. Бонинце. Атаката се провежда от 4-та и 31-ви пехотни полкове. 
Завземането на тези стратегически височини е необходимо, за да може пътят гр. Пирот - с. 
Бабушница - с. Модра стена - гр. Власотинци да се използва от Българската армия за 
предвижването на войска и техника. Части от 4-та и 12-та пехотни дивизии успяват след 
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тридневни упорити боеве да завземат височините над пътя гр. Пирот - гр. Власотинци. 
Наред с артилерийския огън, части от 9-ти съветски авиационен корпус по въздух, 
обстрелват противниковите артилерия и бойни коли в района на гр. Лясковец, с. Гърделица 
и гр. Власотинци 

На 4. X. 1944 г., германските части предприемат контраатака за да си върнат гр. 
Власотинци. След сериозни боеве, немците са спрени източно от града.  

На 5 и 6. X. 1944 г., българските части са разположени на изходните места и готови 
за атака. 

Атаката за овладяването на град Ниш. 
От Главното командване на Българската армия е получена заповед Втора армия в 

лицето на 9-та, 6-та и 4-та пехотна дивизия да настъпят на 8. X. 1944 г. (неделя) в 7:00 ч., а 
12-та пехотна дивизия съвместно с Бронираната бригада на 9. X. 1944 г. На следващия ден, 
(10. X.) в бойните действия трябва да се включи и Конната дивизия. 

Поради влошени метеорологични условия (гъста мъгла), атаката се забавя. В 
07:30ч. започва артилерийският огън като подготовка за атака. Наред с точния 
артилерийски обстрел, руски щурмови самолети бомбандират вражеските окопи. Втора 
дружина от 34-ти пехотен полк успява да овладее височината Бабина глава, а 1-ва дружина 
на същия полк изтласква противника от височина 715, намираща се източно от с. Горна 
глама. Първи пехотен полк завзема Остри върх, който с контраатака на смрачаване, 
немските войски съумяват да си го възвърнат. 

Рота от 15-ти пехотен полк овладява връх Ракош 1469м. С бой, 12-та пехотна 
дивизия се придвижва към гр. Власотници. Четвърта пехотна дивизия се изправя срещу 
бойци от военното училище от гр. Ниш. На 9. X. 1944 г. части от 6-та пехотна дивизия 
овладява височината 822, с което отварят коридор за настъплението на 12-та пехотна 
дивизия и Бронираната бригада.  

Четвърта пехотна дивизия продължава с настъплението и обкръжава с. Равна 
дубрава, докато 12-та пехотна дивизия съумява да завземе няколко стратегически височини. 
Наред с настъплението на пехотните дивизии, продължава артилерийския огън и 
въздушната подкрепа от руски самолети.  

Главният удар трябва да се осъществи по левия фланг. Основното изпитание пред 
командването е да бъдат предвижени по тесния селски път от с. Бабушница към Власотинци 
четири дивизии – 4-та, 12-та, 2-ра конна дивизия и Бронираната бригада.  

Христоматийно известно е военното правило – по един път да се придвижва една 
дивизия. По този планински „черен― път командването на „Вихър― взима решението и най-
важното - съумява да преведе четирите дивизии, което дава стратегическо преимущество на 
българската войска. 

Денят на 10. X. 1944 г. започва с дъжд, което прави използването на бронираните 
коли невъзможно. Първа дружина на 34 пехотен полк продължава успешните си военни 
действия и завладява височините 720, 896 и връх Сулегата (1152м.). Не им отстъпва и 15-ти 
пехотен полк, който завзема височина 703 при селата Ракош и Горна Коритница.  

Нацистите превръщат всяка къща от селата Голям Кръчмар и Равна дубрава в 
укрепени бункери. За да бъдат превзети се водят сражения за всяка къща и височините 
около тях.  

И тук идва голямата изненада, която и решава изхода от операцията. Благодарение 
на светкавична и неочаквана атака на Бронираната бригада, в теснините източно от гр. 
Власотинци, немската отбрана се огъва и  пробивът е осъществен.  

На същия ден, в 21:00 ч. генерал-майор Кирил Станчев издава заповед за 
подготовката на армията за настъпление към Ниш.  

Ден по-късно, на 11. X. 1944 г. пристига и официално заповед от Главното 
командване за атака на гр. Ниш. Щабът на Втора българска армия взима изпреварващото 
решение за атака след внимателен анализ на успешното провеждане на операцията до 
момента и възможността, която се открива нацистите да бъдат изтласкани, а Ниш превзет. 
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На 11. X. 1944 г., продължава успешният ход на Българската армия. В известие № 
31 на Главното командване на българската армия се известява за освобождаването на 
градовете Лясковец, Бяла паланка, селата: Кална, Клисура, Букуровац, Клене, Кременица, 
Ореовац, Долна и Горна Коритница, Малък и Голям Кръчмар, Равна Дубрава, Орешак, 
Иелашница, както и за важни железопътни и шосейни възли.  

Боевете при Крива паланка 
В известие № 32/12. X. 1944 г.  на Главното командване се съобщава за 

продължаващия успешен ход - освободени са селата западно от Бяла паланка и на север от 
Лясковец, а това са Шести Габер, Луково, Кушевац, Лозан, Периш, Витановац, Курия, 
Врандол, Моклище, Крупац, Лъсковик, Благовац, Попов хан, Космовац, Горен и Долен 
Душник, Милковац, Пуковац, Брестовац, Печеневци, Дуга поляна, Стойковце, Грабовница, 
Гърделица и др.  

Тези победи са с изключително голяма стойност, защото са извоювани без подкрепа 
от въздуха. В боевете не взимат участие самолетите на 9-ти съветски авиационен корпус. 
Причината те да останат на земята са неблагоприятните метеорологични условия през тези 
дни. 

На следващия ден, от известие № 33/13. X. 1944 г.,  научаваме за освобождаването 
на селата Свърлиг, Тайовац, Бурдимо, Горна Левица, Бълоине, Градище, Горна и Долна 
Студена, Иелашница, Нишка баня, Гаджин хан, Марина Кутина, Гъркиня, Горни Варбеш, 
Кочане и др. В боевете се включва и военни части на маршал Тито.  

 
Бойният път към гр. Ниш  

Части от 6-та, 9-та и 4-та пехотни дивизии на 14. X. 1944 г. напредват към гр. Ниш.  
От известие № 34/14. X. 1944 г. научваме, че Втора българска армия на генерал-

майор Кирил Станчев, след тежки боеве, е освободил гр. Ниш с общо над 50 села.  
 Равносметката е респектираща. След седемдневни боеве са унищожени немските 
елитни поделения: 

- 7-ма СС доброволческа планинска дивизия „Принц Ойген“, кръстена на принц 
Евгений Савойски ( SS - Freiwilligen Gebirgs Division „Prinz Eugen“) от състава на 
Вафен-СС; 

- Първа пехотна алпийска дивизия; 
- Сборна пехотна дивизия; 
- Дружини от германското бойно училище в гр. Ниш; 
- Формация „Фесте Белград―; 
- Формация „Аларм Регимент― и други сборни военни части. 
На бойното поле са останали 5200 убити и ранени германски офицери, подофицери и 

войници. 
Материалните загуби на немските части - 540 автомобила; 420 коли; 48 
артилерийски тежки оръдия; 4 локомотива и влакове натоварени с оръжие и 
материали; 27 отделни вагони; 25 минохвъргачки; 4300 пушки; 6 влекача за тежки 
оръдия, 100 леки и тежки картечници и др. 
 
Пленени са: 

- 3850 офицери и войници; 22 артилерийски оръдия – гаубици;  4 бойни коли; 45 
противовъздушни тежки оръдия; 420 картечници; 1100 моторни коли; хиляди 
снаряди и патрони; 100 коли и 250 коня. 

Загубите за българската армия са 1545 убити офицери и войници. 
Навсякъде местното население посреща българската армия като приятели и улеснява 

военната им задача. 
До нас са достигнали и някои от показанията на пленени немски войници.  
Така например, от показанията на редник Антон Котре от СС планинска дивизия 

„Принц Ойген― научаваме, че щабната рота на полка им е била унищожена от 
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артилерийския огън на българската армия. Вследствие на обстрела, от ротата им са 
останали боеспособни едва 30 души.  

Друг германски военопленник Ото Йоханес Бурмайстер, заловен на 6. X. 1944 г. на 
височина 808 споделя, че българската артилерия е избила над 50% от състава на неговата 
част.  

Кандидат подоофицерът Фриц Шмит също описва артилерийския огън като много 
точен и който ги е приковал в окопите. След последвалата атака на пехотните части, 
немците са били обградени и заловени. Немецът Артур Байер след залавянето си разказва, 
че е бил въоръжен с „танкови юмруци―, но българските бойни коли не са минали през 
заложената засада край гр. Власотинци, а са „прегазили― през един дол зад нас и затова 
„танковите юмруци― са останали незползвани. 

Ханс Кюн, който е пленен на 14 октомври 1944 г. при разпита си разказва, че през 
нощта на 9/10. X., немците са взривили своите складове за муниции в Лясковец, както и 
моста над р. Морава. След това настъпва паника сред техните редици и те, бягайки 
взривяват и още два камиона.  

Подофицер Ернст Лихтенфелс, пленен на 30. X. 1944 г. разказва, че противовъздушната 
отбрана на Ниш, част от която е бил и той, се изтегля на 13. X. към 17 ч. от Ниш. Пътували 
са предпазливо като напред са изпратили мотоциклетисти за да разузнаят да не би да 
попаднат на засада. На следващия ден те достигнали Покупле, където са били разбити от 
българските военни части. Колоната се е състояла от 400 камиона и 100 леки коли. Малка 
част от оцелелите немски войници са избягали към Прищина. 

От 8 До 15. X. Българската армия освобождава 6900 км2 площ, 8 града, 839 села, 35 
железопътни гари. 

Успехът на Нишката операция е част от тези фактори, благодарение на които 
българската страна успява да получи добри условия на примирието в Москва. 
Пословичният български боен дух за пореден път доказва, че на бойното поле и най-
трудните задачи са лесноизпълними, когато зада теб е Родината и бащиният дом. 
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Abstract 
Political speech is an extremely important element in the process of building the image of a good 
politician, and therefore the speaker should carefully choose his words. Good political speeches 
must be influential and persuasive so the audience can trust the speaker. To achieve its 
effectiveness, however, the speech must follow certain criteria, and this article systematically 
analyzes the elements that a speech must have in order to become persuasive. 
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 Реториката е обект на изследвания и анализи още от Древността, поради 
интердициплинарната си същност и ефекта, който постига чрез въздействието си. Особена 
роля заема политическата реторика, която започва да се развива и усъвършенства след 
зараждането на демокрацията в Древна Гърция и търпи редица промени, възходи и падения, 
за да добие вида, в който я познаваме днес. Политическата реч е може би една от най-
разпространените форми на политическата реторика, която гарантира главната роля на 
говорители в акта на комуникацията. Политическата реч, насочена, изказана и използвана 
правилно обуславя на успеха на заложените от оратора цели. Настоящата статия проследява 
по какъв начин трябва да бъде конструираната и произнесена политическата реч, с оглед 
постигане на ефекта на убеждение върху аудиторията от страна на оратора. 
 Самата политическа реч притежава определени характеристики, които я 
квалифицират съответно като ефективна или неефективна. За да определим каква е ролята 
на речта в процеса на убеждаване, първо е необходимо да разгледаме същността ѝ. 
 Бранислав Нушич определя речта като акт на интеракцията между индивидите на 
най-високо място, заявявайки, че „живата реч, която винаги е имала най-непосредствено 
влияние върху развитието и напредъка на човечеството, е запазила първенството на тази 
роля и след появата на писмеността“ (Nusic, 2010: p.34). 
 Един от най-видните български изследователи, Йордан Ведър, предлага едно от 
най-опростените, но същевременно, пълно и всеобхватно понятие за речта, а именно: „речта 
е кратко, емоционално и целенасочено изказване по обществено значима за дадена 
аудитория тема“ (Vedar, 2000: p.74). 
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 Политическите речи и най-вече речите по време на предизборни кампании много 
често се определят от изследователи като клиширани и еднообразни. Всеки оратор трябва 
да следва определен принцип при съставяне на реч, за да звучи гладко, компетентно и на 
високо ниво, но в никакъв случай не бива да копира един и същи тип изказване за различни 
теми и случаи, тъй като това го превръща в предвидим и безинтересен за аудиторията. 
Иновативността и креативността на оратора носят позитиви в очите на аудиторията, тъй 
като по този начин го различават от масата. Подобно мнение подкрепя и  Надежда 
Михайлова-Сталянова, според която „голяма част от българските политици с лекота 
овладяват моделите на клишираното и нищо не казващо говорене, като с едни и същи 
езикови конструкции могат компетентно да изразят становище за кризата, за проблемите с 
престъпността или за здравната реформа“ (Mihailova-Stalyanova, 2012: p.21).  
 Добрата реч според автора Райан Топинг се състои от 3 много важни елемента: 
„логос, патос и етос са трите средства, които са отворени, за да повлияете на слушателя си“ 
(Topping, 2016: p.4)1. Той преформулира трите елемента като логос свързва с рационалната 
част на речта, патос с емоционалната, а етос с изграждането на характера на самата реч, 
който трябва да бъде достоверен, с цел превръщането й в убеждаваща. 
 Според изследователя Лефтер Лефтеров  добрата словесна изява трябва да спазва 
четири основни принципа:  

- Правилност и чистота 
- Точност, яснота и стегнатост 
- Аргументираност и логичност 
- Богатство и благозвучие (Lefterov, 1996: p. 3) 

 Мариана Лазарова разграничава няколко етапа, които добрата реч трябва да 
съдържа.  

- Определяне на темата; 
- Цел на изказването; 
- Подбор на материал за речта; 
- Проучване и изучаване на събрания материал; (Lazarova, 2004) 

 Изпълняването на тази формула би превърнала изказването на всеки оратор в 
успешно, особено в политическите среди, поради проява на инициативност и интерес по 
темата, което се оценява високо от аудиторията. 

 За да бъде една политическа реч ефективна и въздействаща тя трябва да покрива 
голям брой критерии, които да я определят като такава.  В статията ще бъдат разгледани 
определени критерии, чието наличие намираме за иманентно важно за целите на 
политическата реч. Речта трябва да  бъде изградена от три части, а именно: увод, същинска 
част (изложение) и заключение, или както ги нарича изследователят Гревил Джанър 
„скелетът на речта“(Janner, 2014). Джанър подкрепя мнението, че най-важно е речта да бъде 
запомняща се в нейното начало и нейният край, именно поради тази причина е добре да 
запазим най-силните и вдъхновяващи идеи за тези части от речта. 

Иванка Мавродиева очертава много подробно какво трябва да съдържат отделните 
части на речта. Според нея, в увода трябва задължително да намира място обръщението, 
тъй като „обръщението е задължителен елемент и от комуникативна гледна точка, тъй като 
чрез него се обособяват, идентифицират се членовете на аудиторията.” (Mavrodieva, 2013: p. 
125). Като първа в структурата на речта, уводната част трябва да привлече вниманието на 
аудиторията, ето защо Мавродева смята, че е добре „да има указания, да се изведат основни 
структурни елементи.“ (Mavrodieva, 2013: p.130). 

Основната част или т.нар изложение е частта, където ораторът разгръща темата, за 
която говори. Именно там той използва аргументи, доказателства и факти, подкрепящи 
тезата му, представя своите гледни точки и цели пред аудиторията. Мавродиева предлага 

                                                             
1 The translation is mine 
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различни начини на структуриране на основната част, в зависимост от повода, целта и 
подготвеността на оратора. Сред типовете структуриране тя различава: 

- балансирано представяне на материала и поетапно въвеждане на темите – 
подходящ за млади и неопитни оратори; 

- съществена и интригуваща информация още в началото на съществената част; 
- стартиране с не дотам значими теми и преминаване към по-важнте теми в средата 

и края на основната част – подходящ за въодушевяващи, агитационни и пропагандни речи; 
- фокусиране и задълбочаване върху една основна тема – подходящ при 

представяне на научна тема; 
- представяне на добрата новина, а след това на лошата или обратното – подходяща 

при представяне на кризисна ситуация; 
Всеки един тип на структуриране от изброените е подходящ за произнасяне на 

политическа реч. В зависимост от предпочитанията на самия оратор той може да избере 
определен модел на произнасяне на речи, като разбира се е важно да определи масовото 
настроение на аудиторията и типа събитие на което речта ще бъде произнесена, за да може 
да се постигне максимална ефективност при произнасянето ѝ. 
 Заключителната част представлява финалът на една реч, именно поради тази 
причина някои изследователи са на мнение, че в тази част речта трябва да предизвиква най-
голям интерес сред аудиторията. Заключението отново би могло да бъде структурирано по 
различни начини в зависимост от оратора. Важно е говорителят да направи отново 
обръщение към аудиторията, за да се създаде чувството на приобщеност към публиката. 
Самият реторик може да изгради завършващата част като на кратко обобщи разгледаните от 
него теми в речта. Друг начин за приключване на речта е да отправи важни послания и 
апели към аудиторията, което е много често срещано при политическите речи. Ораторът 
може да предпочете мотивиращ цитат или сентенция за край на речта си. Някои оратори 
използват пословици и поговорки като завършек на речите си. Според Мавродиева 
„натрупването на реторични фигури е уместно ако речта е тържествена, благодарствена и 
когато ораторът има за цел да отправи послания и да изрази своето верую или основно 
морални и етични принципи, в които вярва… Ако ораторът има талант и дар слово, както 
реторична и литературна подготовка и опит, тогава той подготвя именно такива 
заключения, които имат есеистичен характер и не са кратки” (Mavrodieva, 2013: p. 143). 

Макар и структурирана правилно, ако речта не се характеризира с достоверност, то 
целта й да бъде убеждаваща не би била изпълнима, особено що се отнася до политическата 
реч. Достоверност на една реч придават фактите и аргументите. Йордан Ватев защитава 
позицията, че „аргументацията е сърцевината на съвременната реторика“. Тезата, която 
ораторът излага в речта си трябва да бъде подкрепена и защитена чрез аргументи. Фактите 
пък от своя страна придават пунктуалност на речта. Без аргументи и факти Ватев е на 
мнение, че речта никога не би могла да постигне желания от оратора резултат, за който се 
надява. (Vatev, 1993). 

Определящ фактор за това дали една политическа реч ще бъде достатъчно 
ефективна е наличието на някакъв вид информация. Според френския изследовател 
Франсоа Корен „комуникацията може да има нещо общо с информирането, но тя също има 
много общо с много други неща, които далеч надхвърлят предаването на информация: 
емоции в ангажираност, власт и сила“ ( Coren: 2015, p. 2)2. Много е важно дали дадена реч 
ще бъде носител на информация за аудиторията, поради фактът, че именно оттам се 
поражда и интересът на самата публика спрямо оратора и това, което той има да каже. Ако 
речта предоставя някакъв вид новина за аудиторията, то тя автоматично се превръща в 
обект на интерес.  

                                                             
2 Тhe translation is mine 



201

За да обобщим елементите, които трябва да притежава една политическа реч, за да 
можем да я определим като убеждаваща, ще ги представим на  кратко в табличен вид: 

Елемент на политическата реч Значение на елемента 
Увод Въвежда аудиторията в темата на речта 
Същинска част Разяснява по-подробно проблемите, които 

ораторът засяга в речта 
Заключение Обобщава разгледаните в речта аспекти от 

оратора 
Аргументи и факти Придават достоверност и истинност на 

речта 
Наличие на информация Предизвиква интерес у аудиторията 
Таблица 1. Значение на елементите на политическата реч в процеса на убеждаване 

Без да претендира за изчерпателност настоящата статия прави опит да 
систематизира част от критериите, на които една политическа реч трябва да отговаря, за да 
бъде определена като ефективна и въздействаща. Наборът от критерии, които разгледахме, 
са базови за всяко политическо изказване, като, разбира се, всеки оратор добавя собствения 
си почерк в речите си. Ораторът може да изгради собствен модел на изказване или да 
следва определен успешен или печеливш такъв, но от голямо значение е фигурирането и 
спазването на основните елементи, които да гарантират и по-високата успеваемост и 
убедителност на политическата реч. 
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Abstract: The article discusses and clarifies some possible ways of image-making, image factors 
and stages. It has been done a review of what image is (personal and corporate), what the essence 
and characteristics of the image are, what the factors it depends on are, and what the stages in its 
formation and keeping are. The article analyzes the factors of influence on corporate image and 
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 Въведение: 

 Всяка успешна организацията трябва да бъде разпознаваема сред своите публики. 
Една корпорация се нуждае точно толкова от своя имидж, колкото и публиката се нуждае от 
него. Всеки добър имидж на компанията може да бъде използван стратегически, може да 
носи допълнителни активи  и да подобри постиженията й. Поради тази причина 
изграждането му е дълъг и сложен процес, изискващ множество познания относно 
факторите, които влияят при изграждането на имиджа и умела мениджърска работа, 
свързана с всички етапи, през които преминава едно имиджово решение. 
 Разгледаните в тази статия фактори и етапи при проектирането и реализирането на 
действия, свързани с изграждане на корпоративен имидж, са илюстрирани и обяснени с 
примери, касаещи имиджа на висше училище, но са относими и към други организации и 
фирми.  
 Опитите да бъдат класифицирани факторите и етапите, при изграждане на 
корпоративен имидж няма как да водят до еднозначна систематизация, която да има 
претенцията за пълнота и изчерпателност. В литературата има посочени различни фактори 
и възможни етапи, през които преминава едно имиджово решение, но ние ще опишем някои 
основни такива. 
 Факторите, които вляят върху изграждането на имиджа и етапите, през които 
преминават имиджовите решения винаги трябва да бъдат съобразени с конкретната 
стратегия и корпоративна ПР политика. 
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 Фактори, влияещи на корпоративния имидж 

 Факторите, влияещи за изграждането на корпоративния имидж, според нас, условно 
могат да бъдат разделени на две големи групи – фактори, влияещи на имиджа сред 
потребителите (рецепиентите и външната среда) и фактори, влияещи на имиджа във 
вътрешно-браншовата институционална среда. 
 Според Греъм Доулинг (Dowling, 2005) сред основните фактори, влияещи на 
корпоратвиния имидж сред клиентите, са: предишен опит с компанията, продуктите и 
услугите й; имидж на марката; качеството на обслужването; рекламни и други 
маркетингови комуникации. 
 Към изброените фактори могат да се добавят също така качеството на продукта, 
включващо трайност, гаранционни срокове, сервизно обслужване, функционалност, 
сложност на подръжката, екологичност и др.  Респективно при качество на услугата, това са 
срокове за изпълнение, отзивчива администрация – обслужване на едно гише, прилагане на 
мълчаливо съгласие, а не на мълчалив отказ и др.  
 Не по-малко важни фактори са публичността и медийното присъствие. 
Изграждането на корпоративния имидж чрез фактора медийно присъствие може успешно да 
се осъществи ако бъде избрана правилната комуникационна стратегия, съответстваща на 
спецификата на организацията. Подходящите канали за дифузия на информацията към 
целевите публики, последователното, системното, обмисленото и дозирано медийно 
присъствие, което подчертава идентичността и уникалността на организацията и нейните 
продукти, са гаранция за припознаване и успех. 
 Към факторите, влияещи на корпоративния имидж, може да се добави системният, 
целенасочен събитиен мениджмънт. Специалните събития като инструмент на ПР за 
публичност, създаване на положителни нагласи и генериране на интерес и популярност са 
изключително важен фактор, даващ възможност за естествено и адекватно медийно 
присъствие. За едно висше училище, например, следните специални събития дават добри 
възможности за публичност и изграждане на корпоративен имидж: участие в 
международни кандидатстудентски борси; организиране „дни на отворени врати“ в 
университета за ученици и родители; провеждане на работни срещи и форуми с 
представители на бизнеса и работодателските организации; организиране на престижни, 
утърдени във времето научни прояви – конгреси, симпозиуми, конференции и семинари; 
връчване на почетни звания и награди – „доктор хонорис кауза“, „почетен професор и др.; 
изнасяне на публични лекции от изявени учени, политици и общественици; организация и 
участие в съвместни прояви с неправителствени организации и органи на 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт; организиране на международни 
студентски олимпиади и летни  школи за ученици, изявени студенти, докторанти и млади 
учени; откриване на филиали и изнесено обучение в други градове и държави; организиране 
на традиционни художествено-творчески и спортни прояви, с участието на 
университетските ансамбли, театрални групи, хорове и спортни отбори; създаване и 
функциониране на студентско радио, ТВ студио, издаване на университетски вестник и 
др.; участие в благотворителни и други обществени прояви; създаване и поддържане на 
връзки със завършилите студенти (алумни); издаване на индексирано научно списание с 
импакт фактор; участие в престижни европейски проекти с регионално,  национално и 
международно значение; членство и участие в работата на международни организации и 
сдружения. 
 Обратно. Лошият събитиен мениджмънт и неадекватното медийно присъствие 
могат да поставят в неловко, неизгодно или бутафорно положение организация, която се 
опитва да изгражда симулативни и манипулативни образи и представи за себе си. 
„Иновативните опити“ да се поставя каруцата пред коня никога не са били успешни. . Един 
такъв „ПР опит“ представлява рекламната обява на български колеж да предостави на 
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лотариен принцип лек автомобил на един от новозаписаните студенти по случай 
студентския празник. Или да намалява процентно студентската такса  на студенти, довели 
свои приятели за записване в колежа. Коментарът в случая е излишен. Томболите и 
лотариите, характерни за ученическите вечеринки от времето на „соца“ и залаганията, 
характерни за казината, нямат много общо с академичната етика, морал и традиции. Умният 
кандидат-студент знае , че шансът му да спечели колата е минимален (клони към нула) и 
логично ще си зададе въпроса – защо, с каква цел и кое налага да се прави всичко това. 
 Макар да имат вторично и опосредствено влияние съществуват и фактори като 
национален браншови имидж, имидж сред контрагентите и подизпълнителите, имидж на 
съдебната система и др., които влияят на корпоративния имидж. 
 Много често корпоративният имидж на фирмата-производител на продукта/ 
услугата се влияе от имиджа на търговските представители и фирми, предлагащи продукта 
на пазара. Това влияние е и в двете посоки с еднакъв знак. Често клиентите отъждествяват 
марката с търговската фирма и обратно, търговската фирма с марката и фирмата-
производител. Ето защо е изключително важно при франчайзингът и дистрибуцията да се 
подберат внимателно партньорите и контрагентите. Позитивите, респективно техните 
негативи, оказват същото влияние върху имиджа на партньора.  
 При изясняване факторите за влияние върху корпоративния имидж отношенията 
„фирма – клиент (потребител)“ не трябва да се разглеждат като отношения от тип „субект – 
обект“, а като субектно ориентирани двучленни релации. В процеса на комуникация между 
фирмата и публиките субектът се превръща в обект и обратно, т.е ролите се сменят. 
 В своята книга „Създаване на корпоративна репутация“ Греъм Доулинг илюстрира 
основните фактори, влияещи на имиджа сред клиентите ( Dowling, 2005 ) като субектно-
обектна релация Изброените факторни субекти, които въздействат върху обекта "имидж", 
едностранно, не описват напълно същината на процесите. Според нас сериозните 
трансформации в общуването променят едностранната субектно-обектна релация и 
превръщат обекта в субект на отношенията и обратно. Всеки от изброените субекти, както  
е показано на фигурата1, влияе върху имиджа, но той като образ, съществуващ в съзнанието 
на всеки отделен човек и публика се превръща в субект на въздействие, т.е отношенията 
„субект-обект“ се трансформират в субектни отношения. Това безспорно е така, особено в 
случаите, когато порядъкът на броя потребители е голям. Корпоративният имидж, като 
резултанта от „многото имиджи“ в съзнанието на отделните реципиенти, влияе дори върху 
националния имидж. Показателен пример в това отношение е фактът, че в масовото 
съзнание и представи на българина (и не само ) Китай и Турция са държави, които масово 
произвеждат и предлагат евтини, но не много качествени стоки и услуги. Дали това е вярна 
оценка за икономиките на тези държави е друг въпрос.  
 Що се отнася до втората група фактори, определящи корпоративния имидж сред 
вътрешно-браншовата институционална среда, към тях могат да бъдат включени 
организацията на работната заплата и заплащането на труда, социално-битовите условия, 
организацията на работното време, екипността при осъществяване на текущата 
професионална дейност, колегиалността и стилът на работа и управление, възможностите за 
допълнителна работа по проектни дейности, психологическият климат, възможностите за 
професионално и кариерно развитие и израстване, доброто/лошото състояние на 
междуинституционалните контакти. 
 Според нас, сред основните фактори, които влияят на корпоративния имидж са 
наличието на собствена уникална идентичност, предлагането и осигуряването на високо 
качество на продукта или услугата, добрата финансово-управленска кондиция и 
притежаването на благоприятна пазарна и публична позиция. Нашето разбиране за добър 

                                                             
1 Доулинг Г., Създаване на Корпративна репутация, идентичност, имидж, представяне, стр. 62, фиг. 
3.4 
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корпоративен имидж съвпада с максимата „най-добре говори и публиките слушат 
внимателно, онзи, който има какво да каже“. В съвременната информационна среда става 
все по-трудно да се манипулират образите и представите за нещо, което не съществува или 
да се представя в светлина, която „нещото“ не притежава. Дори да е успешно ще бъде за 
кратко, а впоследствие излъганите дългосрочно ще се дистанцират и трудно ще бъдат 
убедени да вярват, дори когато нещата реално са променени в положителна посока. 
  Корпоративният имидж силно се влияе от фактора „репутация“  (ако такава има –  
т.е фирмата не е от скоро на пазара), като самият той също влияе върху репутацията, но в 
по-малка степен. Регистрирането на спадове в продуктовия имидж трудно може да разклати 
и промени една стогодишна репутация или отношението към утвърдена търговска марка, 
макар да е възможно. Налага се изводът, че добрият корпоративен имидж за нови и 
неутвърдени на пазара и в публичното пространство субекти, е изключително важен и 
решаващ фактор за тяхното настояще и бъдеще, което впоследствие ще се превърне в 
ретроспективни имиджови депозити и инвестиции в изгражданата репутация и бранд. 
“Доверието на различните публики (клиенти, акционери, партньори, служители) към 
дейността на продуктите на компанията в бизнеса винаги се влияе от нейния имидж, от 
информацията за нея в публичното пространство.“ (Aleksieva, 2008)  
  
 Етапи при вземане на решения и осъществяване на имиджмейкърски 
дейности 

 „Планирането в Пъблик рилейшънс е комплексен процес, като за целта са 
необходими много данни, информация, наличие на резултати от проведените изследвания. 
При съставяне на плана е важно да се знае къде ще се прилага програмата и най-важно – да 
се спечели поддръжка от мениджмънта в организацията.“ (Marinov, 2001)  
 Каквато и  имиджова политика и действия да се предприемат, процесът за 
изграждане на корпоративен имидж задължително трябва да стартира с одит на вътрешно-
институционалната среда.   Анализът на ситуацията изисква прилагането на SWOT, PEST, 
FORCE-FIELD и др, анализи, които да отговорят на въпроса кои са силните и слабите 
страни на фирмата, какви са възможностите, евентуалните заплахи и рисковете. Трябва да 
се оценят ресурсните възможности на организацията, да се проучи евентуалната вътрешна 
съпротива и несъгласие, и причините за тях. Страхът от допълнителна работа, от новото, от 
съществуването на междуличностни конфликти и отношения могат да провалят всяка добра 
идея, генерирана с цел да се повиши корпоратвиният имидж. Задължително трябва да се 
създаде група от подръжници на тази идея, да се открият лидерите на мнение вътре във 
фирмата. Идентифицирането на съпротивата се прави с цел не тя да бъде отхвърлена, а да 
служи за обратната информация и връзка.  
 Анализът на предлаганите в българските висши училища форми на обучение в 
различни образователни квалификационни степени убеждава за наличието на огромен брой 
магистърски и бакалавърски прогрми в редовна и задочна форма на обучение и 
пренебрежимо малкия брой специалности с дистанционна форма на обучение. Търсенето на 
тази форма на обучение и свободните пазарни ниши трябва да тласнат университетите в 
тази посока. Съществуват достатъчен брой чуждестранни кандидат-студенти, кандидати със 
средно и висше образование, които искат да се възползват от възможността за получаване 
на допълнителна квалификация и long life education, без откъсване от текущите си 
професионални задължения. Всичко това, обаче, е трудно осъществимо в много български 
висши училища поради наличието на сериозна вътрешна съпротива – липсата на достатъчен 
брой преподаватели с добра  чуждоезикова подготовка и култура, владеенето и 
използването на съвременни интерактивни форми за предподаване и обучение. 
 След одита и анализа на вътрешноинституционалната среда се преминава към 
ситуационен анализ на външната среда (потребители и клиенти, и техните нагласи), което 
понякога изисква и използването на външни консултантски услуги за получаването на 



206

5 
 

квалифицирана експертна помощ. 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. Трябва да се 
промотира това решение и да бъдат уточнени каналите за дифузия в действителността. 
Организацията задължително трябва да е направила оценка на риска – директния и 
опосредствен, да е предвидила сбъдването на евентуални неблагоприятни, внезапно 
възникнали събития, както в рамките на организацията, така и във външната среда, като се 
отчетат евентуалните вторично възникнали последствия. Трябва да има разработени 
вариативни решения, свързани с всички възможни сценарии – от т.нар „бял“ (добър) 
сценарий, до така.нар. „черен“, (лош) сценарий. Фирмата трябва да положи сериозни усилия 
за трансфорация на несигурността до разумен риск, чийто параметри са известни.  По-
подробно, хронологично, етапите, през които преминава едно имиджмейкърско решение за 
изграждане на корпоратиния имидж могат да бъдат описани по следния начин: 
 

Фигура 1.  Етапи в имиджовия цикъл 

 
Източник: Адаптирано по Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Бруум, Ефективен ПР, 2010 , стр. 316, 
фиг. 11.1 

 Разбира се, определените седем етапа са с относително условен характер. Техният 
брой и последователност може да се различава от посочения и това зависи от избраната 
корпоративна стратегия и подход. Предприетите дейности, изграждащи корпоративния 
имидж, като всяка стока имат „срок на годност“ и с времето качеството на продукта 
намалява или напълно се изгубва. Поради това при имиджовия цикъл е изключително 
важно накрая, когато се прави „анализ и оценка на резултатите и се вземат решения за 
бъдещи действия“, да се прогнозират, предвидят тези срокове, т.е. какъв е предполагаемият 
жизнен цикъл на предприетото действие. С други думи, докога и как резултатите ще растат, 
кога ще достигне своите локални екстремуми, т.е докога във времето ще остава актуално и 
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кога ще бъдат достигнати, и какви ще бъдат неговият абсолютен минимум и максимум в 
кривата, която описва поведението на резултатите.  

  

Заключение: 

 Един от най-важните фактори в процеса при изграждане на добър корпоративен 
имидж е съответствието и балансът между собствените (на организацията) представи и 
желания, и нагласите и очакванията на целевите публики. Особено важно в ПР-а и 
изграждането на корпоративния имидж е  желаните и внушавани образи и представи да 
кореспондират с реално съществуващата действителност. Освен това предприеманите 
конкретни имиджмейкърски решения и действия на организацията трябва да бъдат 
съобразени с нейните възможности, традиции и стратегически цели. Тези решения и 
действия трябва да са елементи и компоненти на един организиран, цикличен, 
комуникационен и управленски процес в отношенията с реципиентите и целевите публики. 
 При направено от нас извадково анкетно проучване най-често са подценявани  
петият етап - „анализ на риска“, и седмият - „анализ на резултатите и решения за бъдещи 
действия“. 
 Сериозният анализ на резултатите превръща имиджмейкърските дейности в един 
непрекъснат и системен процес, използващ фактора синергия, което е невъзможно при 
спорадични и несиситемни имиджмейкърски решения и действия. 
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   Всяка песен носи свой характер , който  обуславя съ ответното  поведение  и  
звукообразуване  за  пълноценното  й представяне . Идеята, заложена в текста, 
м узикалния стил и  аранжим ента  насочват към  съответния подход . Различните 
стилове им ат специфика , която  определя и различните изисквания за звучене.  
Изборът на песни се разглежда от гледна точка както на изпълнителя, така и на публиката. 
От страна на изпълнителя има предпочитани песни и такива, които той избягва. 
Харесваните могат да са подходящи за вокалните възможности и темперамент или 
неподходящи, но с желание да се изпълняват. Препоръчително е съобразявайки се с 
подготовката и гласовите дадености на всеки певец да се избират песни, харесвани от него и 
съответстващи на нивото му в момента, за да се постигне максимален резултат на 
изпълнение. От гледна точка на публиката правилният избор означава да е съобразен с 
нейните предпочитания и очаквания, за да се получи необходимия диалог. Често се случва 
желанията на публиката да не съвпадат с тези на певеца, но това не трябва да се отразява на 
качеството на изпълнение (от страна на изпълнителя) или да се поставя под въпрос 
професионалното му ниво (от страна на слушателите). 
Изпълненията на сцена са свързани с  повод,  отнасящ се  за определен човек или събитие. 
Поради тази причина се избират и изпълнения, които да го подчертаят. Няма да е в полза на 
певеца, песента, която е избрал да е несъобразена с очакванията на публиката, като 
например да се пеят тъжни, меланхолични или неподходящи като текст песни на радостни 
тържества и обратно. Подготвеният професионалист трябва да има богат и разнообразен 
репертоар, а не само добра вокална подготовка. Много често се случва добър вокален 
изпълнител да избере неподходяща за случая песен и да не удовлетвори публиката с 
изпълнението си. Причината е лошият избор, а не изпълнението. Певецът чрез гласа си 
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достига до слушателя най-директно и затова е важно винаги той да бъде на високо 
професионално ниво.  Включвайки песни за слушатели, различни по възраст, с различни 
предпочитания за стилове и естетически стандарти, за  събития с различна цел (конкурс, 
концерт, юбилей, фестивал и др.) трябва да има готовност да се удовлетворят изискванията 
с по-голям периметър благодарение на предварителната подготовка. Това е добро начало , 
но недостатъчно. Очакванията на публиката днес са по-високи и непрекъснато променящи 
се. Задължително условие е песента не само да се изпее, а и да се интерпретира по 
възможно най-различен и нов начин. Интерпретацията показва нивото на певческото  
равитие на отделния изпълнител (вокална техника, вокална постановка, овладян гласов 
апарат) и съобразявайки се с правилата, които ще бъдат разгледани да се оформи 
интерпретационен стил и да бъде мотивация за вокално развитие. Разнообразният репертоар 
допринася за натрупване на певчески опит чрез използването на различен подход и похвати 
в съответния стил -  начин на използване на гласовия апарат (рок, кънтри, фънк), подходяща 
атака на тона и орнаментика (диско, соул, балада) смяна на певчески резонатори и регистри 
(стандарти, мюзикъл, джаз), формиране на усет за мярка при използването на различни 
прийоми в съответните стилове. Всичко това  допринася за овладяване на гласовия апарат и 
ясно разграничаване на различните стилове с подходящ подход на изпълнение. 
Решението за определено изпълнение се съобразява също и с много обективни условия като 
например дали сцената е подиум или високо издигната над земята. Ако е подиум най-често 
публиката не е на голямо разстояние от изпълнителя и той трябва да се съобрази с това 
относно силата на звука и стила на песента. В такива случаи би било подходящо да се 
избират песни с по-камерно звучене и атмосфера, която да съответства на условията. 
Стилове като блус, балада, суинг, реге, хитове от поп музиката, някои рок балади са 
подходящи за подобни случаи.  Ако е необходимо по дадена причина да се избере музика с 
по-агресивно звучене, тогава начинът на  изпълнение е добре да се приспособи към 
дадената обстановка чрез промяна на звукообразуването,  интерпретацията, съобразена 
динамика (да е по-умерена и ако е необходимо във връзка с това да се промени мелодичната 
линия и звукообразуването във висок регистър),  да се използват някои похвати от джаза 
като смяна на резонатори, замяна на технични и силови пасажи с подходящи 
импровизационни модели, които успешно да заменят кулминационен момент и др.  
Когато  сцената е издигната на ниво , по -високо  от зем ята, обикновено  публиката е 
на по -голям о разстояние  от изпълнителя. Изпълнението  м оже да включва по -
разнообразно  звукообразуване и изявена динам ика, без притеснени я за силата на 
тона. Изборът на песен (песни) е по -голям  и м оже см ело  да се подходи  с 
неочаквана за слушателите интерпретация , разбира се предварително  обм ислена.  
Ако песните са по -динам ични и танцувални предполагат повече пластика и 
освободеност в сценичното  поведение, съо бразено  с голем ината на сцената, като  
се разчита главно  на отработено  певческо  дишане, за да м оже д а се пее и танцува 
едноврем енно без това да се отразява на качеството  на изпълнение.  Използват се 
всички възм ожности на гласа, всички динам ични нюанси, вокална и интонационна 
техника, прийом и, заимствани от други вокални постановки , натрупания певчески 
опит и индивидуалния стил на певеца.  В залата ням а странични шум ове, м узиката 
се слуша вним ателно  и това дава възм ожност за разгръщане на певч еските 
възм ожности на певеца  като  техника, динам ика, интерпретация,  сценично 
поведение,  свободен избор  на стилове . 
Когато сцената е външна (на открито) страничните шумове  обикновено пречат за 
спокойното достигане на звуковата емисия до слушателите. Те са неочаквани, различни по 
сила и характер, неконтролеруеми. Понякога и мощната апаратура за пеене е безсилна от 
една страна пред разсейването на звука и от друга пред обективните пречки за качеството 
му. Атмосферните условия също имат значение (вятър, влага, много високи температури и 
др.). Те влияят по различен начин на саунда и на изпълнителя, а понякога стават 
непреодолима пречка и възпрепятстват събитието . При различните случаи важно е изборът 
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да е съобразен с обективните особености, за да допринесе за успешно справяне с 
неочаквани трудности и добро представяне. Ако се избере композиция с лирично, камерно 
звучене, с по-тиха динамика, изпълнението ще се загуби сред външните шумове. 
Прилагането на силна атака на тона в такъв тип песен с цел преодоляване на обективните 
условия ще наруши характера й за сметка на въздействието. Статичното поведение няма да 
е от голяма полза поради спецификата на обстановката. Добре  е изборът на песни да е с по-
танцувален характер, с повече настроение, което слушателите се надяват да получат. 
Стилове като рок, фънк, диско, реге, поп със съответния маниер на изпълнение са 
подходящи за тази цел. Ако изборът на песен не съответства на специфичните условия по 
някаква причина или е наложен по нечие желание, в тези случаи се препоръчва да се 
приложи нестандартна интерпретация, т.е. да се използват похвати, нетипични за 
определената песен в нейния стил. Това предполага промяна на атака на тона, промяна на 
мелодичната линия, промяна на мелодични и метроритмични акценти, използване на 
различна орнаментика за подчертаване на текст и характер на песента, по -силна динамика, 
увеличаване на импровизационните моменти. Използва се всичко, което да промени 
характера на песента, но не и нейния стил.  Най-често сцените на открито са свързани с 
фестивали на определена тема, празници, юбилеи, благотворителни инициативи, които 
определят избора на песен (песни).  
Публиката е тази, която определя своите предпочитания и ние сме длъжни да се съобразим 
с тях. От значение е възрастовата група и това най-често определя стила и жанра на 
изпълняваната музика. Всяко поколение носи различен етап на развитие и нрави и е 
необходимо да се подготвят песни от различни стилове и жанрове, за да се удовлетворят 
многообразните изисквания. Т. е. както се изпълняват песни в стил суинг и класически 
джаз, така да се изпълняват и песни в стил рок, фънк, соул, хаус от различни години и 
периоди. За да се използва широк спектър на музикални произведения е важно да се познава 
спецификата на стила и времето, когато е възникнал, както и маниера на интерпретация, 
който е различен за различните периоди на развитие на поп музиката. Подходящо 
поднесена и съобразена с желанията на публиката, музиката винаги достига до слушателя и 
дава творческо удовлетворение на певеца. Новите тенденции са за актуализиране на 
обичани, стари хитове с модерно съчетаване на различни стилове и аранжименти, промяна 
на оригиналното звучене като звукообразуване, интерпретиране с нови похвати, които 
разнообразяват познатата мелодия и правят всяка песен различна  от оригиналната. 
Импровизацията вече е едно от постоянните задължителни елементи за всеки вокален 
изпълнител на поп музика. Поощрява се създаването на нестандартни формации с цел 
различно звучене – например флейта с китара, акордеон с ударни, пеене с перкусия и др. 
От първостепенно значение е целта на музикалното събитие – концерт, конкурс, фестивал, 
изпит и др. Във всички случаи изпълнителят трябва да се доказва като професионалист. 
Когато участието му не е със състезателен характер , например концерт, юбилей, фестивал, 
обикновено се търси създаване на приятна атмосфера. Съобразяването с повода, публиката, 
сцената ( в зала или на открито), подходящият избор на песни е от голямо значение и дава 
възможност за разгръщане на певческите възможности на певеца. Най-често това са 
предпочитаните от изпълнителя песни, но добрият професионалист никога не забравя да 
съчетае желанията си с тези на слушателя. Когато участието е с конкурсен характер, тогава 
подходът е различен. В тези случаи трябва да се заявят вокални качества, усвоена вокална 
постановка, личностно присъствие като интерпретация и импровизационни техники. 
Съзнателно се търсят произведения с повече вокално -постановъчни проблеми, по-голям 
певчески диапазон, изявена вокална и интонационна техника  за убедително представяне. 
Ако се избере неподходяща песен за възрастта или подготовката за момента, ако се подцени  
конкуренцията или се надценят възможностите на изпълнителя, не може да се разчита на 
компромис или успех. В подобни моменти проличава певческият опит, вокалната 
подготовка, гласовите възможности, собствен стил на интерпретиране или липсата на 
такива. Изработването на разнообразен в стилово отношение репертоар много би спомогнал 
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за формирането на тези качества -  за натрупване на необходимия опит, за развиване на 
гласовите възможности, за овладяване на елементите на вокалната постановка, овладяване 
на гласовия апарат, което дава възможност за пълноценното му и правилно използване , 
обогатяване на интерпретационните умения и създаване на индивидуален стил на 
изпълнение. Това предполага сериозна подготовка и познаване на различните стилове в поп 
музиката. Различният подход към всеки отделен стил развива различни качества на гласа , 
което спомага за овладяването и по-пълноценното му използване при прилагането на 
специфичните стилови похвати. 
    Когато гласовите данни, вокалната подготовка, темперамента и предпочитанията на 
певеца се използват съобразно повода на събитието, типа публика, спецификата на сцената 
и акустичните проявления чрез репертоар, който представя гласа по различни начини, 
тогава може да се разчита на успешно  изпълнение с подходящ избор на песен ( песни). При 
наличие на богат и разнообразен песенен материал изпълнителят ще бъде улеснен и по-
уверен в избора си. 
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Аbstract: 
Use of the Modified Accordion System «Kravtsov», developed by the Russian 

scientist Prof. Nikolay Kravtsov. Advantages and technical capabilities .  Is it possible to 
introduce it into the Bulgarian musical-educational system, concert activity and folk music? 
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Акордеонът е сравнително нов музикален инструмент. Неговото разпространение и 

техническо-конструктивно усъвършенстване е свързано с XX-век. Днес той се е утвърдил 
като инструмент с широка и многостранна употреба във всички музикални стилове – барок, 
класика, съвременна музика, джаз и фолклор. До средата на 80- те години на XX век той се 
развива основно в две разновидности;  

 
 „Piano accordion“ (снабден в дясна ръка с органно- роялна клавиатура). 

Терминът „пиано акордеон“ е въведен от граф Гуидо Пиетро Дайро през 1910 година. Той е 
първият западноевропейски акордеонист- виртуоз и композитор допринесъл за масовото 
разпространение на инструмента; 
 

 „Buttons accordions“ (снабден в дисканта с поредица от копчета, 
първоначално подредени в три реда, а по- късно в пет). 

Употребата на първия акордеон с копчета се преписва на Франц Валтер през 1850 година, 
но да не забравяме, че този тип хармоники и баяни се употребяват като народни 
инструменти в Русия от векове. 

В момента в Европа и двете системи акордеони се развиват успешно и привличат 
много нови свои почитатели. В техническо отношение  „пиано акордеона“ отстъпва пред 
баяна ( бутон акордеоните), като тонов обем и с невъзможността за изпълнение на акорди с 
по- широко разположение в дясна ръка, а баяна с невъзможността да изпълнява в дясна ръка 
пасажи в щрих легатисимо и акордови пасажи легато в низходяща посока. При изпълнение 
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на барокови композитори като  Доменико Скарлати, Жан Филип Рамо при „пиано 
акордеона“ в бързо темпо се появяват трудности при синхронизиране на щриха на 
еднотипни пасажи  изпълнявани на мелодичните баси в лява ръка и дисканта.  

През 80- те години се появява още една система акордеони разработена от руския 
професор, преподавател в Санкт- петербургския държавен университет по култура и 
изкуства (СПбГУКИ), понастоящем и завеждащ катедрата по народни инструменти- 
Николай Кравцов. Прототип на този модел акордеон беше представен през месец април 
1988 година в АМТИИ- Пловдив. Николай Кравцов е един от водещите акордеонисти и 
преподаватели по акордеон в Европа и Русия. Той е бил многократно в България, като 
председател на международното жури на акордеонния конкурс „Млад музикант“ - Чирпан, а 
в днешно време като председател на журито на  Световният шампионат по фолклор „World 
Folk“, който се провежда ежегодно в куротните селища на южното ни черноморие. Тази 
акордеонна система освен в Русия е широко разпространена в Латвия, Беларус, Норвегия, 
Полша, Италия и Китай. Освен в Русия проф. Кравцов води лекции и часове по акордеон в 
държавната консерватория в град Гданск- Полша.  

От три години, като преподавател по акордеон в паралелките по „Изкуства“ ,        
профил- музика във СУ „Емилиян Станев“- Велико Търново работя с акордеони система 
„Кравцов“ и смятам да ви запозная с предимствата  на този инструмент, който музикалните 
критици и майстори на музикални инструменти определят като „акордеонът на XXI век“. 
„Този вид акордеони са едно бъдеще със световно значение и колкото по- бързо 
българските педагози навлязат в същината на свирене и преподаване на този инструмент, 
толкова по- бързо ще направим прехода на нашите ученици и млади изпълнители към 
световната акордеонна сцена“ - Веселин Джанкардашлийски, преподавател по акордеон в 
НУМСИ „Христина Морфова“- Стара Загора и организатор на националния акордеонен 
конкурс „Млад музикант“- Чирпан 

Професор Николай Кравцов определя своята клавиатура, като „естественно 
продължение в еволюцията на органно- роялната и баянна клавиатура“. Той изследва 
всички разновидности в грифа (начина на подреждане на тоновете) на бутонните акордеони 
в Европа и Русия ( клавиатура „Пол Янк“, „system B griff“, „system S griff“, „Brussels 
system“, „system Charleroi“, „Finish system“, „French system“ и руските системи Стерлингов, 
Жулимски, Дирихофер). По негови думи вече повечето разновидности на бутонната 
клавиатура в Западна Европа и Русия влизат в историята, като основна причина за това е 
усъвършенстването на инструментите и необходимостта  инструменталистите да изучават 
едновременно трита вида гриф, които се съчетават в съвременните акордеони. (например: 
„system B griff“ в дясна ръка, стандарт баси и баритон баси- руски или европейски стандарт 
в лява ръка)  

Характерна особенност на клавиатурата е нейната форма, наподобяваща ромбоиди, 
подредени в четири редици  доближаващи се  много близо един до друг и разположени в 
равна повърхност. Първи, трети и четвърти ред са подредени по степените на 
пентатоничния звукоред, а втория включва тоновете „ми“ и „си“  от музикалния звукоред. 

 
снимка: 1                                                                  снимка: 2 
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Инструмента се приема с любопитство и радост от учениците. Те с лекота и 

удоволствие започват да свирят на него. Преминаването от стандартната клавиатура към 
новата става много бързо (веднага) и естественно. Валентин Гавраилов, ученик от 3- а клас 
„прехвърли“ пиесата „ Песен за лятото“ на Лили Лисичкова за петнадесет минути и то в 
коридора, докато си чака времето за редовен урок по акордеон.  

 
 Клавиатура и габарити; 

Клавиатурата е съобразена с физиологията на пръстите и китката на дясна ръка, 
което е основна предпоставка за по- лесно свирене, намаляване на техническите грешки при 
изпълнение на сложни музикални произведения, също така и изпълнение на органни и 
инструментални партитури без нужда от транскрибиране. Габаритите на  акордеон система 
„Кравцов” модел: ZK44KKDB (Line "Pioner") са по малки, а тоновия обем значително 
надхвърля този на стандартните 80 басови акордеони, което води до намаляване теглото на 
инструмента,  дава възможност за по- продължително музициране и пресъздаване 
художественното съдържание на произведението.  Позволава на малки, но талантливи 
ученици да изпълняват музикални произведения, които нямат много технически проблеми, 
но изискват 120 басов акордеон заради диапазона в дясна ръка. (например „Вариации върху 
„Очи чернье“ на италианския композитор Луиджи Анцаги) Не на последно място трябва да 
подчертая, че новата модификация на акордеона спомага за намаляване на гръбначните 
изкривявания при децата, даващи възможност по- дълго време да се обучават на малките 
модели (Line "Pioner"). Например акордеон система „Кравцов“ модел: ZK32KMD 96 баса с 
баритон баси (13 регистъра, три подбрадни в дясна ръка и акустична кутия) позволява на 
учениците да завършат дори горен етап на обучение и да преминат на професионален модел 
(Line "Grand") чак в музикалните академии.  

 
В следващата таблица представям характеристиките на най- малкия модел детски 

акордеон „Кравцов”на фирмата Zonta и последните олекотени модели на фирмата 
„Велтмайстер”- Германия: 

 
 акордеон система „Кравцов” 

Модел: ZK44KKDB (Line"Pioner")                                              
80 басов    (без баритон баси) 

стандартен акордеон 
„Велтмайстер”-                          

80 басов 
Диапазон  „ми“ на „малка октава”- „фа“ на „трета 

октава”  
e- f3 

„сол“ на малка октава- 
„ми“ на „трета октава”  

g- e3 
Височина 33 см. 38 см. 
Ширина 17 см. 17 см. 

 
 

 Работа с баритон басите;  
При тази акордеонна модификация се използва същия гриф, както в дясна ръка 

(снимка:1), което много улеснява изпълнителя, тъй като той няма нужда да изучава  нов 
гриф основен проблем в досегашните модели акордеони с мелодични баси. Това позволява 
всички еднотипни пасажи, гами, арпежи и акорди в лява и дясна ръка да бъдат изпълнявани 
с една и съща апликатура. Акордеон система „Кравцов“ е единственния модел в света, при 
който в лява ръка е възможно да се свири с първи пръст. (снимка: 2)  За това спомага и 
конструкцията на левият корпус на инструмента, която позволява на изпълнителя 
достигането до третия ред (разбирай минорните акорди на стандарт басите) с първи пръст. 
Новата подредба на гласовете дава възможност да бъдат изпълнява дълги унисонови пасажи 
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и циклични пиеси с голям диапазон в лява и дясна ръка предизвикващи в слушателя 
усещане за стереофонизъм. (напр. Й. С. Бах- Сюита№1  за виолончело, BWV 1007) 

 Изпълнение на българска народна музика и авторски композиции в 
народен дух. 

Въпреки критиките и недоверието на някой преподаватели от музикалните 
академии, лично аз като инструменталист изпълняващ и фолклор и дългогодишен 
преподавател по акордеон считам, че новата система  може да бъде внедрена успешно в 
това музикално направление. Както знаем обучението фолклор също се извършва чрез 
постепенно усвояване и натрупване на фолклорни елементи и техники позволяващи 
изпълнението на произведения от всички фолклорни области. Изпълнението на тракийски 
фолклор, подражанието на стила на Петър  Ралчев и Пламен Димитров  е желание на всеки 
подрастващ акордеонист, но тава става с упорит труд и постоянство и необходимост от 
изучаване мелодичните и хармонични особености  на всички фолклорни области. 
Естественно има апликатурни моменти, които се различават от стандартната клавиатура, но 
това не дава право да се правят кардинални изводи за инструмента. На същия принцип 
акордеонистите от Република Сърбия биха забранили свиренето на фолклор на баяни, което 
е нереално. А относно изпълнението на фолклорни мелодии с пентатоничен звукоред, 
инструмента позволява  изпълнението им в много ранна детска възраст, дори в първата 
година на обучение.  

Що се отнася до авторските композиции в народен дух, няма никаква причина те да 
бъдат изпълнявани, дори чрез този инструмент се постига по- точно пресъздаване на 
авторовия замисъл . С лекота могат да бъдат пресъздадени композициите за акордеони с 
мелодични баси на Георги Митев, Ангел Маринов,  Румен Потеров, Асен Вакарелов и др.  

В заключение считам, че акордеон „система Кравцов“ е напълно приложим в 
българската акордеонна обучителна система. Той да възможност на подрастващият 
музикант успешно да получи обучение в чужбина, успешен избор за изпънение на 
музикални произведения от световната класика, джаз и поп музика изпълнени в оригинал. 
Акордеонът е приложим и в смесените камерни формации, в които може да изпълнява 
функции на солиращ, импровизиращ, акомпаниращ инструмент, инструмент с басово - 
ритмична функция 
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Abstract: This publication looks at a new phenomenon from the vocal-performing practice in 
Bulgarian pop music, which has been observed over the past few years. This is the performance of 
male vocalists of songs from the repertoire of women, and  without changing the tone. The 
genealogy of this phenomenon is sought in the centuries -old cult of high male voices in the 
cultural-historical development of singing art in Europe. The reasons for its occurrence are 
observed in Bulgaria. The article seeks  answers to the question why this is being done, that is, for 
what purpose men sing female songs - showing vocal range, proving proving vocal-techniques, 
etc. The advantages and disadvantages of this new phenomenon for the development of vocal-
performing art have been highlighted. The dignity of the article is that it also indicates specific 
recommendations for practical use of the phenomenon under consideration. 
Key words: high male voices, female song repertoire, Bulgarian pop music 
 
 Актуалният мейнстрийм в българската поп музика създава впечатлението, че 
пеенето (вокалната практика) в момента се намира във върхова фаза от своето развитие . 
Основание за подобна констатация се съдържа не само във факта, че деца в ранна училищна 
възраст изпълняват с изключителна прецизност във вокално-техническо отношение сложни 
песни на утвърдени изпълнители. Убеждението ни, че е достигнато най-майсторското 
владеене на коларатурата във вокалната поп музика, се  затвърждава и от едно ярко 
открояващо се у нас явление през последните няколко години - мъже да изпълняват, без 
промяна на тоналността, песни от женския репертоар в сценичните си изяви, 
предизвиквайки истински фурор както сред аудитория от професионалисти, така и сред 
останалите слушатели.  
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 Изненадата и последващото очакване за нещо изключително – провал или сензация, 
са първата реакция от мъжкото представяне на женски репертоар. Само по себе си 
изпълняването на „женски“ песни от мъже не бихме казали, че е „българско“ явление. 
Катализатор за появата му и за неговото масово разпространение са световните музикални 
телевизионни формати „Х Фактор“ и „Гласът на…“, в които по време на кастингите и в 
същинските етапи на предаванията участниците показват своите вокално-технически 
възможности, представяйки на живо хитове на звездни артисти. Популяризирането на 
чуждестранните формати чрез интернет улесни бързото навлизане и в България на тази 
тенденция. Изборът на певците да представят хитове от женски репертоар се оказва 
успешна формула за получаване на одобрение от жури, но и от обикновения слушател. 
Резултатът е: демонстриране на вокални умения, които са неприсъщи за мъжете 
изпълнители или поне не са били толкова нужни за мъжкия маниер на пеене до момента. А 
това логично оставя усещането за самоцелност, за вокална изява единствено заради нуждата 
да се декларира перфектност. Изниква аналогията с т. нар. втори етап на белкантото (18-и 
век) от старата италианска школа, когато колоратурната техника навлиза във вокалния стил. 
„Създават се композиции по искане на определени певци според техните възможности и 
капризи.“ (Mihaleva S., 2006) 
 Този пик във вокалното изкуство в класическата музика, когато високите мъжки 
гласове с брилянтна техника са будели възхищение у всеки, се превръща в „празно и 
безсъдържателно изкуство“ (Mihaleva S., 2006). Според Михалева „…оперите се превръщат 
в концерти с костюми и състезание на певци и певици. Текстът и драматичното действие 
отиват на последно място.“ (3. Mihaleva S., 2006) Високите мъжки гласове се издигат в 
култ, а достигането в горната граница на вокалния диапазон до  т. нар. Негово Величество 
„с3“ (до на трета октава) се превръща едва ли не в екзистенц минимум за претендиращите 
за световна слава изпълнители. Тази пределна тонова височина е безпроблемна за 
именитите контратенори Олег Безинских, Бари Гиб (от поп групата „Би Джийз“), Филип 
Жаруски, Алфред Делер, Дейвид Даниелс, българинът Красимир Аврамов и др.  
 Избирайки песни на феноменални женски гласове, мъжете вокалисти в поп 
музиката заявяват, че притежават умения, които им позволяват да ги изпълнят поне толкова 
блестящо, колкото са в познатите оригинални записи. Сред най-предпочитаните са хитове 
от репертоара на доказано школувани имена като Бийонсе, Кристина Агилера, Риана, 
Ариана Гранде и други чуждестранни певици, а от българските – най-често Лили Иванова. 
Дори в оригиналното си изпълнение тези сложни (заради пределните тонови височини и 
богатата орнаментика) песни будят възхищение с майсторството на изпълнителките. 
Залогът за овациите се удвоява, когато за същото заглавие в непроменена тоналност зад 
микрофона застане мъж. 
 Певецът като цялостен артист е натоварен с отговорността и мисията при всяко 
качване на сцената да „изпраща“ някакво послание. В конкретния случай какво е то? 
Певецът, интерпретиращ предназначена за женски глас творба, заявява, че може не само да 
изпълни брилянтно дадената уникална композиция, но и с нея да докосне душите по нов 
начин, да предизвика различни, непознати емоции, които при слушането на същата песен в 
оригиналното изпълнение публиката не е изпитвала. Но ако изпълнението не носи 
послание, ако вокалистът прави аудиторията просто свидетел на едно прецизно техническо 
изпяване, веднага след неговия финал остават неудовлетворението и въпроси като „защо 
беше всичко това“, „какво ни бе казано“ и дори присъдата „не бих го слушал(-а) повторно“. 
Необходимо е посланието да достига до слушателите със съответстващата на поднесените 
съдържание и форма адекватност. 
 „В акта на музицирането присъства голяма доза спонтанност, която се изразява 
особено успешно чрез импровизацията. Чисто технологичният въпрос допустимо ли е или 
не да се „подобрява“ записаната  музика  чрез  възникнали  в  момента „хрумвания“ на  
певците/инструменталистите,  е  израз  на  дълбока промяна в протичането на 
комуникационния процес и във функцията и ролята на неговия субект.“ (Kracheva L., 
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2013). Като носител на послание и на музикален смисъл, музикалният текст се реализира 
само чрез неговото пресътворяване през индивидуалния креативен филтър на изпълнителя. 
В това се състои основната предпоставка за поява и на интерпретацията като „висш 
пилотаж“ на изпълнението, като досътворяване на произведението. Интерпретацията носи 
едновременно емоционалното единение в комуникацията с аудиторията и вярността към 
изписания нотен текст, оказвайки забележимо  влияние  върху  други  изпълнители. Всяка 
следваща генерация обогатява, усъвършенства художествените стойности на качествената 
импровизация. Правото да се „досътворява“ музиката при протичането й във времето е 
извоювано от изкуството на интерпретацията, смята Крачева. 
 През миналия век изпълнителската практика се проявява в разнообразни форми. От 
една страна е свободата на изпълнителя, който е поставен почти наравно с композитора в 
процеса на създаване на музиката при алеаториката, в „отворените“ форми и в джаза. От 
друга страна съществува пълно игнориране на изпълняващия субект, който е заменен от 
диджеите и техните умения за миксиране при дискотечната музика. Схващането на Крачева 
е, че при определени обстоятелства качествата на певческите  гласове  могат  да  бъдат  
тълкувани  по  начин, надхвърлящ  физическите  им  характеристики, което ги превръща в 
изразители на основополагащи естетически идеи или в средство за формиране на устойчиви 
музикалнокултурни кодове и модели. Тембърът предоставя най-широки възможности за 
подобно преобразяване. В редица моменти от музикалната история той е основен 
проводник на музикалната комуникация, средство за музикална изразност. Според Крачева 
„изкривяването“ му  и  използването  му  в неестествена среда е по -рядко явление, но 
именно това се оказва основният белег на упадъка на opera seria в началото на 18-и век, 
когато на мода излизат певците кастрати (контратенори, сопранисти). 
 Изследователи като Здравко Гаджев посочват „негласната привилегия на 
кастратите да се отдават на вокална вакханалия, без зачитане на авторовия замисъл… Кой 
уважаващ себе си композитор би могъл да запази хладнокръвие, когато при всяко 
изпълнение творбата му се трансформира поновому – в зависимост от настроението и 
моментния вокален капацитет на певеца! А ако той не е достатъчно подготвен или няма 
верен усет?“ (Gadzhev Z., 2010). Считаме, че певците трябва да се придържат към текста на 
композитора, но да използват във вокалната си интерпретация също и допълнителни 
средства, които да подкрепят авторовия замисъл в изграждането на образите. 
 В мощен творчески стимул се превръщат и промените  в  начина  на  изпълнение, 
който е друг елемент от вокално-изпълнителската практика. Това става в специфична 
музикалнокултурна ситуация. В музиката на 19-и век виртуозното боравене с гласа започва 
да придобива параметрите, съставляващи съвременния смисъл на понятието. Ролята на 
изпълнителската практика е изключително важна при формиране на младите 
професионални музикални култури. Лилия Крачева изтъква, че в българската в  края  на  19-
и  и  началото  на  20-и  век именно изпълнителската  практика  има  функцията  на 
„носител“ на качествено  новите  явления  и  действа  като „канал“,  по  който  в България 
навлизат непознатите до този момент западноевропейски жанрове и форми. 
 Предимствата на разглежданата практика 
В практиката, при която мъже изпълняват песни от репертоара на жени вокалистки, могат 
да бъдат наблюдавани елементи, влияещи положително за развитието на вокално-
изпълнителското изкуство:  
 Високият регистър, изобилието от мелизми и изначално легатираната фраза 
представляват най-характерните компоненти в типично женския подход за вокализиране в 
съвременната поп музика. И по дефиниция те се явяват нетипични за повечето певци мъже. 
Завидната лекота, с която тези физиологически обусловени вокални проблеми биват 
преодолявани, е вече доказателство за ювелирно майсторство в техническо отношение. 
Това е и един от плюсовете на разглежданата практика за развитието на вокално-
изпълнителското изкуство в поп музиката. 
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 Мъжете, успешно изпълняващи хитове от репертоара на утвърдени  певици, вдигат 
значително нивото по отношение на достигнатия тоново-височинен диапазон. 
 Имитирайки буквално оригиналните женски изпълнения на съответните  заглавия, 
мъжете певци добавят дори още повече украшения в тях – трилери, групето, форшлази, 
морденти. Филигранно прилаганият фалцет е задължителен за създаването на впечатление 
за брилянтност на изпълнението . Тези усъвършенствани похвати в „нетипична среда“, 
каквато е изпълняваният от мъже женски репертоар в оригинална и в редки случаи в по-
висока тоналност, повишават степента на вокалната техника не само при изработване на 
кавър версии. Разглежданият маниер с изобилие от сложни елементи се прилага вече и в 
авторски песни и това представлява другата положителна насока, която той внася в 
развитието на вокално-изпълнителската практика в поп музиката. 
 
В италианската оперна практика например за пръв път композиторът Джоакино Росини 
започва да фиксира в партитурата на „Елизабет, кралица на Англия“ от 1815 г. всички 
виртуозни мелодични отклонения и каденци, които дотогава кастратите сами съчиняват 
съобразно моментния си порив и гласов потенциал. Тази новаторска реформа среща 
съпротива – с нея „вокалната музика се унифицирала, обеднявала, защото лишавала 
певците, целунати от Провидението, от онзи моментен индивидуален порив, който правел 
изкуството им уникално и неповторимо“ (Gadzhev Z., 2010). Френският писател Стендал, 
който е бил и певец-любител, е смятал, че залезът на изкуството на кастратите щял да 
доведе до дефицит от одухотворени и гласовити певци. „След Бабино, Пакиароти и 
Крешентини изкуството на пеенето така запада, че става точно и бездушно изпълнение на 
ноти“, заключава Стендал.“ (Gadzhev Z., 2010). 
 Намаляването при пеене на присъщата за мъжете агресивност се явява поредното 
предимство, което тенденцията да се изпълняват кавъри на женски песни от мъже внася в 
съвременното българско вокално изкуство. 
 Изпълняването на женски песни от мъже стимулира нестандартната музикална 
интерпретация. В случая изместеният ракурс е в състояние да превърне дадено познато 
заглавие от обикновена кавър версия в съвсем различна творба. 
 Недостатъци на разглежданата практика 
Пеенето от мъже вокалисти на женски репертоар има и отрицателно въздействие върху 
развитието на вокално-изпълнителското изкуство: 
 Прекаляването с орнаментирането и стремежът на всяка цена да се покажат колкото 
се може повече от техническите възможности на изпълнителя са отрицателната тенденция, 
която се откроява при мъжките изпълнения на женски репертоар. 
 Друг недостатък на тази практика е чисто акустичното усещане за „изтъняване“ на 
мъжкия глас заради фокусирането в сравнително неудобния висок регистър. Известно е, че 
Моцарт недолюбвал именно фиоритурните увлечения и липсата на одухотвореност. 
Много вокални педагози „се интересуват преди всичко от високите тонове на диапазона, 
където изцяло могат да се проявят качествата и силата на звучене. Според Гаджев и днес 
остава убеждението, че публиката си плаща за височините. „Ако те са изпети с 
необходимата красота и сила, италианският зрител смята, че билетът му е осребрен.“ 
(Gadzhev Z., 2010). Дори легендарният Лучано Павароти, образецът на белкантово пеене, се 
е учудвал от този странен каприз на публиката: „Може да пееш лошо цялата вечер, но 
успееш ли да вземеш високото „до“, публиката е готова да ти прости всичко на този свят. И 
обратно, може да пееш цели три часа като ангел и една-единствена неуспешна нота да 
предизвика катастрофа.“ (Gadzhev Z., 2010). Смятаме, че тонът до на трета октава, 
разглеждан като труднон достижима точка за мъжките гласове и атестат за вокално 
майсторство на певците, не бива да бъде издиган в култ. Достигането му на всяка цена не 
гарантира художественост на изпълнението, а същевременно крие и физиологични рискове 
за гласовия апарат на вокалиста. 
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 Култът към сопранистите отшумява в началото на 20-и век и според Здравко 
Гаджев звученето на тяхното пеене се определя „като „Павароти след хелий“ – намек за 
комичното повдигане на гласа след вдишване на най-лекия газ – атракция по панаири и 
паркови увеселения. Естественият ход на културноисторическата еволюция заменя 
досегашният фаворизиран маниер на пеене с нова певческа техника – тенорите са с „по-
мъжествено звучене и овладяване на пробивни, фанфарни пределни тонове, недостижими за 
кастратите.“ (Gadzhev Z., 2010). Нашето мнение е, че гласът на певеца е най-въздействащ, 
когато е в удобен, естествен за съответния изпълнител регистър . 
 Сред добрите примери на певци от съвременната родна сцена, изпълняващи 
успешно женски хитове, е Георги Симеонов с артистичен псевдоним  - JJ, който представи 
България в конкурса „Евровизия 2018“ като участник във вокалната формация „Equinox“. В 
неговия активен репертоар, изпълняван по време на участия наживо, присъстват песни на 
Марая Кери и Бийонсе. С подобни заглавия своите вокални качества демонстрира и 
неговият колега Бонимир Бонев, който също е възпитаник на пловдивската школа „Нов 
музикален център“, а в момента – изпълнител на музикална компания „Пайнер“. 
Извоювалият второ място за България на „Евровизия 2017“ певец Кристиан Костов 
буквално плува в свои води сред изискващи виртуозна техника хитове на Алиша Кийс, 
Кейти Пери. Един от членовете на вокалния квартет „Белканто“ Теодор Батуров бе избран 
да участва в „Х Фактор“, след като на кастинга смая журито с  изпълнение на песента 
„Ветрове“ на Лили Иванова. Успешно представилият се в 4-тия сезон на шоуто „Гласът на 
България“ Никола Константинов се превърна в истинска атракция с представянето на хита  
„Flashlight“ на британската певица Jessie J. 
 Считаме, че настоящата статия ще бъде полезна както на изпълнители в областта на 
поп музиката, така и на вокални педагози. В съвременната поп музика вероятно значителен 
брой от заглавията в репертоара на дамите от световната сцена биха били подходящи като 
вокално-технически упражнения и за мъже, които са с по-ниски гласове. За да бъдат 
изпълнявани на сцена, смятаме, че те не бива да предизвикват мъчителни физиологични 
усещания за певческия апарат, а вокално-техническото ниво трябва да бъде наистина 
високо. И не на последно място – да бъдат изпълнявани с вкус, което е едно от най-важните 
условия за достойно място в изкуството. 
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Abstract: In the present scientific report there have been considered some aspects of the 
expressive singing and stage behavior. There have been examined some components that are 
required for performance to achieve better results and perfection in singing: voice hygiene, 
microphone technique, acting, self-confidence on the stage, high vocal mastery. It is not possible 
to speak for high vocal mastery, if the beautiful singing voice is not combined with musicality, 
general intellectual development and stage behavior. There have been examined the most common 
difficulties and problems before and during the performance. 
Keywords:  singing, musical, hygiene, stage behavior, acting, microphone technique, 
performance, self-esteem, stage. 
 
 Историята на вокалното изкуство води началото си от далечни времена. 
Художественото пеене е съществувало още преди новата ера в Египет, Мала Азия, в 
източните страни и особено в древна Гърция. Обикновено певецът е въздействал на 
аудиторията със звука и словото, с мимиката и жеста и накрая с особеното, специфично 
влияние, с така нареченото актьорско майсторство. Колкото и да е красив и технически 
подвижен певческият глас, ако той не се съчетава с музикалността, общото интелектуално 
развитие и сценичното майсторство, певецът никога  няма да постигне съвършенство. 
 От изключителна важност за изпълнителите - певци е необходимостта от това да 
спазват редица хигиенни правила. Много важно за младия изпълнител е самодисциплината, 
която прави човек пълноценен, здрав и жизнен. Заниманията с певческата дейност е добре 
да се провеждат в добро здравословно състояние на изпълнителя – здраво гърло, здрави 
дробове, гласов апарат в добра кондиция. Важна роля при гласообразуването играе и 
нервната система. „Човешката психика не трябва да се разстройва, а винаги настройва на 
нужната ѝ „човекочестота” като радиовълна, за да няма никакви ефекти, които да я 
смущават” (Hristov, 2007). 
 За поддържане на общия тонус на организма е добре да се прави профилактична 
гимнастика редовно, сутрин, в проветрена стая. Рязката смяна на температурата, от много 
студено на много топло, или обратното, действа отрицателно на здравословното състояние 
на гласовия апарат при певците. 

За спазването на добра хигиена на гласа, не е препоръчително  да се пее с болно 
гърло. Заболяването се отразява зле на гласните връзки, като вземането на височините става 
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затруднено и те не звучат добре. Редовното пеене при заболяване на гласовия апарат и 
свързаните с него органи, води до появата на хронични хрипове, а при често боледуване, 
това може да има сериозни отрицателни последствия. В някои случаи това може да 
предизвика повреждане и дори да доведе до загуба на гласа. 

 От изключителна важност за изпълнителите са здравословният сън и пълноценното 
хранене. От тях зависи не само пеенето, но и всички основни дейности на човешкия живот. 

Един от основните процеси при пеене е диафрагменото дишане. Храната влияе на 
качеството на гласа при пеене, тъй като затруднява дишането. Приемането на храна 
непосредствено преди пеене, оказва влияние на лекотата и свободата на изпълнение. В 
състояние на пълен стомах диафрагмата не може да се движи свободно, а дишането става 
тежко. Затова е препоръчително храненето да става поне два часа преди пеене. 

След като певецът е придобил необходимите певчески умения (правилно 
звукообразуване, изградени певчески навици, изравнени регистри, равномерно 
разпределяне на въздуха), идва ред и на микрофонната техника. Пеенето с микрофон 
изисква специално обучение, както всяка една дейност. Техниката при пеене с микрофон се 
постига трудно и е необходима практика за нейното овладяване.  

С микрофон може да се пее по няколко различни начини – на стойка, с микрофон в 
ръка (жичен или безжичен), или с хендсфри микрофон (безжичен микрофон, поставен на 
главата).  

Изучаването на похватите при пеене с микрофон, често се пренебрегва, в резултат 
на което се влошава качеството на изпълнение пред публика или в студио, въпреки добрите 
гласови възможности на певеца и отлично подготвения песенен материал. В повечето 
случаи това се получава поради факта, че изпълнителят не чува  своя глас на сцената. 
Основната задача на микрофона е да усили гласа на изпълнителя. От друга страна , 
усилването на гласа може да разкрие грешки и дефекти, недостатъци в дикцията, липса на 
изравненост на вокалите в различните регистри, неточна интонация и всички проблеми във 
вокалната постановка. При неправилна работа с микрофона форсираните гласове  звучат 
преекспонирано и натрапчиво .  

Няма универсален микрофон за всеки глас, предвид различните им честотни 
характеристики и насоченост. Не всички микрофони са еднакви, а и не съществува идеален 
микрофон. Изборът на микрофон за конкретен глас и начинът му на използване зависят от 
опита на певеца. Певецът трябва много добре да познава или да преценява особеностите на 
различните видове микрофони и техните характеристики. Правилния подбор на микрофон, 
съответстващ на гласовите особености на певците, може да подобри качеството на 
изпълнение. Честотната характеристика на микрофоните съответно подпомага 
подсилването на някои липсващи честоти, в гласовете на отделните певци и подчертава 
дикцията при необходимост. Същевременно тя би могла да ограничи онези честоти, които 
преобладават в по-голяма степен в тембъра на певците, с което да подобри качеството на 
звука.   

Силата на отделните звуци се регулира в зависимост от разстоянието на микрофона 
от устата. При това изпълнителят трябва да знае, че при силна динамика е необходимо да 
отдалечава микрофона от устата а при тиха трябва да го доближава. В звукозаписното 
студио записаният глас може да се коригира честотно и динамично от тонрежисьора. В 
студиото се използват кондензаторни микрофони, които са с около 10 пъти по -голяма 
чувствителност, но са по-тежки и са чупливи, докато на сцената се предпочитат електро-
динамичните, които са по-леки. Кондензаторните микрофони предизвикват обратна връзка 
(фийтбек) на сцената, при което се получават микрофонии. При динамичните микрофони 
обратната връзка е смекчена, поради по слабата им чувствителност, поради което те са 
предпочитани при сценични изяви.  
Особено трудно е ръчното използване на микрофона при пеене. То изисква по -голям опит. 
Първото условие за добро изпълнение е певецът да свикне да чува гласа си през микрофона. 
Следва правилното определяне на разстоянието между звука и микрофона. Опирането на 
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микрофона до устните и прекаленото му отдалечаване, „тактуването” с пръстите по 
микрофона, шумното поемане на въздух и др., са все прийоми, които пречат на 
изпълнението. Често при произнасяне на някои съгласни като „п”, „б”, „т”, „д”, „к” или „с”, 
„з”  се чува пукане или съскане. За да бъде избегнато това, микрофонът следва да се държи 
на разумно разстояние от устните и леко встрани от въздушната струя. Пеенето на много 
близко разстояние може да доведе и до навлажняване на микрофона. Без значение дали е на 
открито или в зала, задължително е да се пазят микрофоните от вятър, особено насочените. 
Никога не бива да се духа в микрофона, за да се установи дали работи! Това води до 
преекспониран звук в залата а също така предизвиква риск от навлажняване и повреда на 
мембраната на микрофона. Учудващо е колко много хора, които редовно говорят или пеят 
на обществени места, не познават елементарните правила за използване на микрофоните. 
„Правилото, за предотвратяване на шума от вятъра и "поп" ефекта, предизвикан от 
силната струя въздух, създавана при изговарянето на някои съгласни, е да се държи 
микрофона на една страна (под ъгъл около 45 градуса), насочен към устата, без да се пее 
или говори директно в микрофона“ (ADSystems, 2018).  

Доброто звукообразуване с микрофон става постепенно, с труд и практически 
упражнения. Работата по овладяване на микрофонната техника, трябва да бъде един от 
основните приоритети на всеки певец и вокален педагог при работата му с ученици, след 
като вече са усвоени основните певчески навици.  
 Певецът трябва да владее вокалното изкуство, да контролира своя гласов апарат, да 
постигне правилно дишане, звукоизвличане, интонация, динамика и изразителност в своето 
изпълнение. Важно качество също е певецът да бъде и актьор на сцената. Затова е добре той 
изучава тънкостите на актьорското майсторство, така както професионалните актьори. 
Онова, което отличава певците от актьорите е, че първите поднасят сценичния текст, като 
го изпяват, а вторите го изговарят. „Както няма, или по-вярно, почти няма поставени от 
природата гласове (обикновено за тяхната подготовка се изисква огромна предварителна 
работа), точно така няма по природа съвършени майстори на сцената, притежаващи 
висока актьорска техника” (Nazarenko, 1975). 
 Актьорската игра e много важна за певците, независимо от жанра, който 
изпълняват, но при оперните певци е абсолютно задължителна. Тя трябва да присъства при 
всички изпълнители, които работят с текст. „Трябва ясно да се знае: в изкуството 
стандарти няма, има високи стандарти. Ако младите класически певци не се потопят 
още в самото начало в тях, после вече ще е късно. Вместо да създават стандарти, те ще 
стават стандарти, тоест безлични. А безлични герои няма. Безлична е са мо 
посредствеността” (Hristov, 2007). 
 Актьорската игра спомага за развитието на правилна дикция, за дишане при 
изговаряне на фразите, за коригиране на някои говорни дефекти, за точно пресъздаване на 
картината с която изпълнителят иска да опише своето музикално произведение, за начина, 
по който певецът трябва да се държи на сцената, а дори включва и най-малките 
подробности от излизане на сцената до поклона и прибирането зад кулисите. 
Изпълнителите, при пеене, трябва да изиграват всяка една дума, всяка една история на 
песента. Те трябва да вярват в посланието на песента, за да е наистина завладяващо тяхното 
изпълнение. С актьорската игра изпълнението има живот и е атрактивно и любопитно за 
зрителя.  
 Придобиването на сценичните навици трябва да върви успоредно с работата над 
усъвършенстването на гласа. Свободният жест, изразителната мимика, умението да се 
държим непринудено, движенията, особено свързаните с музика, изискват огромна 
предварителна, осмислена работа. Основата на поведението на певеца на сцената се 
изгражда, като винаги по време на пеене той работи върху правилната стойка и красив и 
естествен маниер на изпълнение.  
 Самочувствието е нещо, без което изпълнителят не може . То е много хубава черта 
у човека, стига да бъде с покритие. Младите певци трябва да знаят, че само онези от тях, 
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които имат самочувствие и не се срамуват от таланта си, успяват да направят успешна 
певческа кариера. Ниското самочувствие убива таланта, защото не му позволява да се изяви 
така, както би могъл. Липсата на самочувствие  е негативно човешко качество, което 
дълбоко затваря и изкривява човешката психика. Важно е младите певци да имат увереност, 
че са качествени и можещи и разбира се, да правят всичко възможно, за да са наистина 
такива. За изпълнителите не е важен само талантът, а и външният вид – облекло и 
положителна нагласа и поведение в обществото. Самочувствието трябва да съпътства 
човека през целия му живот. Изпълнителят трябва да се насърчава и подкрепя още от най-
крехката му възраст, за да бъде по-късно животът му осъзнат и изпълнен със съдържание.   

 Сливането на постановъчните постижения с художествения усет и творческата 
интуиция – това е, което води до върховете на истинското вокално майсторство. Всеки 
музикант трябва да владее своя инструмент, да познава неговите технически свойства и 
възможности.   
 Артистът трябва да подбира с голяма прецизност и да използва умело всички 
средства, и всички свои положителни умения, които довеждат изпълнението му до високо 
качество. Завършеният изпълнител е обогатен с утвърдени, напълно изградени и 
задълбочени  знания. Големият певец трябва да работи върху своята обща култура, да влага 
труд и ентусиазъм. Без вродена дарба, трудно се достига до съвършенство и се постига 
окончателна завършеност до висшето изкуство. Вродената музикалност, художествен усет, 
творческа мощ, трудолюбие е рядко явление. От вокалното изкуство до високото 
майсторство достигат малцина, които не разчитат само на добрите гласови данни, а търсят 
начини за всестранно обогатяване и развитие, за непрекъснато усъвършенстване.  

В настоящият научен доклад бяха разгледани някои аспекти на изразителното пеене 
и сценичното поведение. Използваните различни техники и похвати са се обособили и 
утвърдили, като елементи на вокалната методика в дълъг период от време в развитието на 
певческото изкуство. Информацията представена тук няма претенцията да бъде пълна и 
всеобхватна. Тя би могла да послужи на педагози и вокални изпълнители, като ориентир за 
посоката в която трябва да работят, подпомагайки по този начин пълноценното 
професионално певческо развитие. Певците-изпълнители също трябва да бъдат наясно с 
тези аспекти, за да постигнат високо качество във своята вокална работа. По този начин те 
биха могли адекватно да използват и прилагат техниките и похватите при пеене в по-
нататъшната си сценична дейност до постигане на високо певческо майсторство . 
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Abstract: 
In this publication, we have focused our attention on the learning and development of the 
accordion technique in the classical guitar training process. We have also highlighted some 
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      В настоящата публикация сме спрели вниманието си върху един проблем с особена 
важност  - а именно усвояването и развитието на акордовата техника в процеса на 
обучението по класическа китара. За тази цел обаче е необходимо запознаване на 
обучаемите в теоретичен и практически  план с мелодичните и  хармонични интервали.  
 
 Усвояването на интервалите е процес, който започва още в самото начало на 
обучението по класическа китара. Запознавайки се с основните тонове от музикалния 
звукоред и тяхното звукоизвличане - един след друг, така нареченото мелодично 
възпроизвеждане на интервали, ученикът постепенно натрупва музикално - слухови 
представи и изпълнителски навици свързани с овладяването на интервалите. След като 
придобие определен минимум от практически знания обучаемият се запознава  теоретично 
с интервалите и с помощта на учителя прави връзката между практически и теоретични 
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знания. При овладяването на хармоничните интервали  процедираме  по същия начин - 
първо в изпълнителски,а след това в теоретичен план. 
 

 При първоначалното усвояване на акордите обучаемият се запознава и изсвирва 
хармоничните интервали терца, кварта и квинта, които са от първостепенно значение при 
строежа на акордите. За тази цел като първа стъпка използваме  всички свободните струни в 
различни комбинации. Препоръчваме върху свободните струни да се свири и  арпежирано.  

 
      В следващия момент от обучението се свирят леки двугласни мелодии, което е свързано 
с овладяване на хармоничните интервали. Започва с използване на свободните четвърта 
пета и шеста струна, които се възпроизвеждат двугласно, заедно с тонове от мелодията, 
която звучи на останалите три струни.  
 

   В нашата педагогическа практика сме разработили система за усвояване на акордите, 
като започваме с акордите в  тоналностите e moll; G dur ; C dur и a moll. Например 
тоническото тризвучие e moll се възпроизвежда върху 1 ва ,   2 ра, 3 та и 6 та струна в 
свободно състояние, само с дясна ръка, без участието на лява,  която по принцип притиска 
струните върху грифа.Не започваме с тоналностите  C dur и a moll, защото в теоретичен план 
строежът на тези акорди е по - лесно усвоим, но в изпълнителски - тоническите тризвучия на  
е moll и  G dur са  по - лесно изпълними.  

 
Възпроизвеждането на тризвучието - G dur също е много лесно и може да се изпълни 

само с един натиснат тон върху  трето прагче на 1 ва струна, а останалите тонове се извличат 
от 2 ра, 3 та и 4 та струна в свободно състояние. По същия  елементарен начин можем да 
изсвирим и септакорда G7, като само преместим  тона от трето прагче на първа струна, 
върху първо прагче на същата струна, като останалите тонове  са непроменени. 

 
След усвояването на основните тризвучия   е moll, G dur ,C dur и а moll се преминава към 

овладяване на техните доминанти и субдоминанти, както и на доминантсептакордите им.  
 

 В процеса на работа сме установили, че последователността при усвояване на 
акордите е  следната:  
- тонически;  
- доминантов; 
- субдоминантови акорди  ( по –трудни за изпълнение). 

 В тази връзка за по – удобното им изпълнение следва да конкретизираме 
апликатурните принципи по следния начин: 
- запазване на общите тонове в акорда; 
- икономия на движението при свързване на акордите  (при едноименните 

тоналности);  
- съобразяване с физиологическите особености на ръцете на обучаемия;  
-  
При усвояване на основните тризвучия и четиризвучия акцентираме и върху запазване 

на общите тонове в акордите. Например  акордите C dur и a moll имат два общи тона това са 
тоновете „до“ и „ми“, между акордите  G dur и  e moll също има два общи тона те са - „ми“ 
и „сол“. При изпълнението им в първия случай между акордите C dur и a  moll  се запазва 
общия тон „до“, който се свири с първи пръст на първо прагче на лява ръка, а при втория 
случай между акордите G dur и e moll се запазва общия тон „сол“. Поради тази причина те 
са и по леки за запаметяване и изпълнение. 

 
Преподавателят трябва да обясни и демонстрира изпълнението на акордите с общи 

тонове докато се убеди, че обучаемият ги  разбира и изпълнява  правилно.  
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Поради това че изпълнението на акордите C dur, a moll, e moll, G dur, и G7 може да бъде 
извършено само с един или два пръста на лява ръка, то овладяването им не затруднява дори 
и учениците с не особено  добри физически данни на ръцете. 

 
В един по – късен етап от началното обучение пристъпваме към заниманията с 

транспониране на акордите в различни тоналности едва след  като учениците са усвоили 
принципите на транспониране на едногласни мелодии  както  и основните тризвучия  и 
четиризвучия. В нашата дългогодишна педагогическа практика сме се убедили че най - 
лесно се усвоява транспониранито на:  

- мажорните тризвучия (като за начално се използва тризвучието на C dur); 
- минорните тризвучия (като за начално се използва тризвучието на a moll). 

  Изпълнението на тези акорди не изисква употребата на техническия похват „баре“, 
който е труден за усвояване  в началното обучение по класическа китара. За пример можем 
да посочим изпълнението на тризвучието  a moll, което стандартно се изпълнява с първи, 
втори и трети пръст на лява ръка на първо и второ прагче върху грифа на китарата. Ако 
вместо със стандартната апликатура изпълним акорда с втори, трети и четвърти пръст на 
лява ръка, то първият пръст се освобождава и ако придвижим  лявата ръка само с едно 
прагче към резонансовия отвор, без да променяме позицията на пръстите , можем  да 
притиснем с останалия свободен първи пръст първа струна на първо прагче. Ще се получи 
акорда b moll или ais moll, който е с половин тон по - високо от акорда a moll. По същия 
начин се транспонират мажорните акорди като за база се използва  тризвучието на Cdur   и 
доминантовите четиризвучия като за база се взима акорда D7.  
 

В нашата практика  експериментирахме с въвеждане на полифоничен материал още 
в края на първата година от обучението. Това доведе до  неочаквано високи резултати при 
усвояване на мелодичната линия, интервалите и хармоничните функции както и до 
обогатяване на   репертоара  на нашите възпитаници. За това свидетелстват множеството 
отличия  (сребърни  и бронзови ) на  няколко поредни издания на международния конкурс 
за млади изпълнители  „Милчо Петров“ гр. Пловдив, фестивала „Рошавата котка“ гр. 
Пловдив с които те бяха удостоени.  
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В часовете по музика урокът не е подчинен на задължителна   организация за 
протичането си. Той може да бъде различен в зависимост от конкретните цели и задачи или 
годишния план. Но в него  винаги трябва да присъстват дейностите — възприемане на 
музика (слушане на песен или инструментална пиеса); възпроизвеждане на музика (пеене) и  
творческа дейност (импровизация или съчиняване  на мелодия, ритъм, ритмичен съпровод 
на песен и др.).  

Учителят има свободата да организира часа в зависимост от дадената тема  и 
личния избор за провеждането му. Всяка една дейност  следва да бъде подготвена и логично 
развита, а в урока  следва да има и задачи за наблюдение, анализ, и  емоционално-
артистичните изяви. 

 Според нас в урока  творческата дейност е не по – малко важна от останалите - 
възприемане и възпроизвеждане на музика. Тя спомага за развитието на музикалния слух, 
музикалната памет, музикално слуховите представи, въображението  и  музикално –  
творческите способности на учениците. 

Според Т. Бурдева „Детското музикално – творчество има значение като 
емоционално преживяване, което съпътства дейността, като фактор, който съдейства за 
освобождаване на творческите импулси на личността и активизира художествено – 
образното мислене  и въображение.―(Burdeva,2012) 

В часовете по музика като проява на творчество в обучението,  считаме че,  може да 
се приеме интерпретацията на песни, избора на инструменти, изготвянето на 
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акомпанименти за песни и инструментални произведения, предлагане на идеи за музикални 
картини, за сценично представяне на песни, както и предложения за музикални игри.  

Условията за развитие на творческите способности са мотивите, подходящата 
емоционална атмосфера,  достатъчно на брой творчески опити и  музикално – слухови 
представи от предишен опит,  които се натрупват още от най – ранна детска възраст и 
постоянно се развиват и обогатяват. 

От нашия опит сме формирали мнението, че мотивация за учениците може да бъде 
участие в концерт, конкурс, детски мюзикъл, музикална приказка или друг подобен проект. 

 В началния етап на обучението учениците  обикновено участват активно в 
подготовката за сценично изпълнение. Стремежът им към добро представяне също 
допринася за подходящата емоционална атмосфера, а преподавателят  е необходимо да 
създаде  подходящи условия  за конкретни идеи или  предложения за ритмични 
импровизации  от страна на децата. 

За изява на творческите  способности на учениците  учителят е необходимо  да 
осигури  достатъчно  участия в извънкласни творчески форми както в училище, така и на 
сцени извън него. 

Съществуват различни форми и модели за развитие на музикално - творческите 
способности на учениците. Една от тях е съчиняването на музика, при която  се използват 
различни форми за детско творчество: 

  мелодия по зададен ритмичен модел; 
 ритмично изговаряне на текст; 
 ритмичен съпровод на песен; 
  мелодия по зададен кратък текст; 
 по зададено начало на мелодията в рамките на една фраза; 
 въведение по  зададен брой тактове (пр. четири такта); 
 по зададена графична схема на  развитието на мелодията; 
 по представена картина; 
В първи клас целта на  творческите задачите е да провокират у децата  активност. 

Пример за творчество е съчиняването на звукови картини (с детски музикални 
инструменти). Друга творческа дейност  е съчиняването на ритмични съпроводи към песни 
или инструментални мелодии. Тази задача се поставя, след като учениците вече са 
изпълнявали дадените в учебника съпроводи и имат създадена представа за метрум и ритъм. 
Осъзнаването на метрума като непрестанно  повторение на силни и слаби времена и на 
ритъма като редуване на кратки и дълги тонови трайности са задължителни етапи в 
подготовката на дейността. Съчиняването на ритъм и ритмичен съпровод може да бъде 
постигнато успешно до степен на конструиране на ритмични модели  и   комбинирането им. 

Според нашите наблюдения в  първи клас, творческите дейности  в часа по музика 
имат предимно колективен характер, като  малка част от децата се изявят и самостоятелно. 

 Във втори клас преподавателят най – често насочва учениците освен към 
ритмичните модели и към съчиняване на кратки мелодически построения.   

 Дейността съчиняване на музика предполага наличие на музикални способности, а 
реализирането на тази дейност трябва да бъде предхождано от продължителна работа за 
натрупване на музикална памет, впечатления и слухов опит.  

Най-близко до природата на човека е възприемането и възпроизвеждането на  
ритъма и именно поради това първите опити за съчиняване на музика са свързани с него. 
Най-елементарен вариант за съпровод може да представлява отмерването на метрума в 
зависимост от това „на колко се брои― съответната песен или пиеса.  В по-усложнен вид 
това отмерване може да се съчетае с изпълнение на различни по продължителност звуци — 
лек ритъм в рамките на дадения метрум. Като използват придобития опит от посочените 
различни начини на съпровождане — равномерно отмерване на метрума, изпълнение на лек 
ритъм или  „запълване― на паузите, и импровизаторските си възможности, второкласниците 
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могат вече колективно да съчиняват и изпълняват съпроводи, както на учени песни, така и 
на леки инструментални произведения. При тази дейност учителят трябва да поощрява 
индивидуалната изява и импровизаторските способности на всяко дете.  

Творческата активност на децата от трети клас  е още една предпоставка за 
поставянето им в активна позиция в образователния процес. Творческата дейност в часовете 
по музика не бива да се отъждествява със съчиняването на музика, което изисква наличие 
на специфични способности. Урокът по музика предполага емоционално приповдигната и 
творчески наситена атмосфера, която предразполага учениците към артистична изява.  

 Ние считаме, че съществува  и друг кръг от активности, които дават възможност за 
участие на всички деца, дори и на тези  - с по – малко развити музикални способности. Една 
от тези активности  е импровизирането на танцови движения, но тази дейност не бива да 
бъде задължителна за всички, а по-скоро да мотивира децата да участват с желание в нея. 

Друга възможност, по наше мнение е  артистичната изява при театрализирането на 
песни. Голяма част от песните в учебниците по музика предполагат изпълнение по роли и 
„изиграване― на сюжета с различни движения. Съставянето на музикални програми също е 
дейност, даваща възможност за проява на индивидуалните способности на учениците.  

Основната задача на учителя в гореизброените случаи, независимо от вида на 
творческата дейност, е да успее да мотивира и увлече децата с желание да се включват в 
изпълнението и да ги поощри  при проявите на присъщата им  емоционаалност 
артистичност. 

В четвърти клас учениците вече имат натрупани  доста музикални  способности. До 
голяма степен са развити музикалния слух, музикалната памет, музикално слуховите 
представи, въображението  и музикално –  творческите им способности. Според нас сега 
вече учителят може да поставя доста по – сложни задачи и да експериментира прилагането 
на почти всички варианти за развитие на творческото мислене изброени по – горе. 
Учениците с лекота ритмизират зададен текст в различни равноделни и усвоените  до 
момента неравноделни метруми, а имено 5/8, 7/8 и 9/8. Някои от учениците с по – 
активизиран ладов усет успешно съчиняват мелодия при зададено начало. При подготовка 
за изява пред публика учениците сами съчиняват подходяща хореография и движения  към 
изпълняваните песни. 

В тази връзка можем да  цитираме  и мнението на Т. Бурдева според която 
„Музикално – двигателните дейности, освен че формират художествено – естетически вкус 
на базата на усета за изразителност, красота, артистичност, точност на движенията, но още 
допринасят за развитието на пространствените и времеви представи, активизират 
сензомоторната  координация и оказват положително влияние върху мисленето, паметта, 
въображението, вниманието, а оттам и върху цялостната познавателна дейност на децата.― 
(Б, с.114) 

В нашата практика се стремим да създаваме  условия за изява на собствено 
мислене, реализиране на оригинални идеи и импровизиране във всяка дейност, включена в 
часа по музика. По този начин  учениците  имат възможност за изява на способностите си , 
независимо от нивото на тяхната музикалност. 

В заключение можем да обобщим че, положителното отношение към детайлно, 
релефно и нюансирано изпълнение и пресъздаването на конкретна художествена образност 
стимулират  желанието на учениците за изява и повишават творческия им интерес  в 
часовете по музика. 
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Abstract: 
In this publication we focus our attention on one of the main activities of musical education of 
children from the kindergarten - the perception of music. There are some new pedagogical 
techniques as well as our opinion about the repertoire for listening to music in the music 
profession. 
Keywords: Musical education, kindergarten  
 
        Възприемането на музика е дейност в процеса, на която  децата се запознават с  по-
разнообразни и по-сложни музикални творби, в сравнение с музикалните образци, 
усвоявани при вокалното изпълнение.           
        Подготовката за това изисква и запознаване на децата с различни термини и знания за 
музикално-изразните средства, различните гласове, както и тембрите на народни и 
класически инструменти, а също и с някои основни музикални  жанрове. По този начин се 
допринася за   аналитично и   диференцирано възприемане на музикално- звукова картина 
,както и за формиране на музикално-слухови представи у децата. 
      Възприемането на музика е активна творческа дейност,съдействаща за развитието на 
музикалните способности на децата като мелодичен  и хармоничен слух, музикална памет. 
Тази дейност  влияе върху детските емоции , чувства, внимание,  наблюдение, мислене и 
речта, въображението и др. 
     По тази причина  спираме вниманието си само на този компонент, тъй като той е от 
особена важност и е  в пряка връзка с развитието на музикално-слуховите представи,  
тембровия слух, метроритмичния усет и др. 
     Сложният и дълъг процес на развитието на музикалното възприятие изисква да се 
прилага педагогически подход към подбора на произведения за слушане, методи и форми 
на работа, добро познаване на научните постижения в тази област.В нашата педагогическа 
практика сме изследвали и  приложили голяма част от  разбработените  технологии за 
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развитие на музикалното възприятие у децата в предучилищна възраст, както и  
изследвания от методиките на  Б. Темплов,Т.Бурдева,Е.Николова. 
„Под понятието музикалност обикновено се разбира  способността”емоционално да се 
откликва на музиката”, а основният и признак е преживяването на музиката в смисъл на 
някакво съдържание(настроение)”(Nikolova,1993) 
      Необходимо условие за емоционалното преживяване на музиката е възприемането на 
„звуковата тъкан”  - лад, мелодия, хармония, метроритъм, темпо, регистър, тембър и 
динамика.Музикалността предполага „точно,диференцирано възприятие при слушането на  
музика”.(Templov ,1961) Тя изисква прилагането на целенасочено обучение за формиране и 
изграждане у децата на точни знания, умения и навици са слушане на музика, за 
придобиване на музикална култура, за обогатяване на речта с музикални термини, 
отразяване на изразни средства. 
       Тези разсъждения на Б.Темплов разкриват музикалното възприятие като активна 
емоционално-двигателна дейност, 
       А според Бурдева „Осмисленото, задълбочено възприемане на музика в предучилищна 
възраст подготвя детската личност за музикално – естетически възприятия в нейното по-
нататъшно развитие, насочва я към емоционално преживяване на съдържанието на 
музикалните произведения и изграждането в последствие на способност за ориентиране и 
подбор в необятния свят на музиката.”(Burdeva,2012) 
     В тази връзка по наше мнение, от  най-ранна детска възраст следва  да започне 
изграждането не само на механизъм за слушане, но и механизъм за възприемане музика. 
     Тук трябва да отбележим, че слушането и възприемането са две части на една и съща 
дейност и на един и същ процес.Слушането е онази част от дейността, която проследява 
начина на протичане на звуковия поток(процес).Ако след неговото прекратяване суб ектът 
не може да даде оценка за чутото, а още повече някакви характерни особености, то може да 
се твърди, че е осъществена само първата част от дейността(от процеса), при която няма 
никакъв резултат,т.е. субектът слуша, но не „чува”.Механизмът на слушане е по скоро 
технически похват, система от опорни точки, които помагат да бъдат дефинирани 
определени елементи от звуковия процес, съответно от творбата.Възприемането обаче е 
вече не технически, а психичен механизъм включващ три основни понятия – 
емоционалност, нагласа и въображение. 
     Емоционалността и въображението при децата са  неограничени  и са ключ за 
формирането на нагласата. Нагласата към различни интонационни сфери заляга в 
музикалното съзнание на детето,но поради недостатъчно развитата способност за 
пълноценно възприемане на музикалните произведения от 3-7 год.деца ,при тяхното 
усвояване обективно се налага: 

- художествено – информационното съдържание на музикалните произведения да 
бъде екстериоризирано(т.е.моделирано във външен, по-лесно усвоим сензорно-
модален план); 

- да бъде осигурена адекватна дейност във външен план( в сюжетно  игрова форма)  
при помощта на която екстериоризираното съдържание да се реализира адекватно 
във вътрешен, умствен план. 

    Така заедно с по-адекватното и по-пълноценно усвояване на конкретните музикални 
произведения,  да се развива по ефективно и цялостният комплекс от музикални 
способности за възприемане на музика у децата. 
    В началния етап от развитие на способността за възприемане на музика в ранна детската 
възраст и за усвояването на произведенията, естествено  се налага екстериоризирането.З а да 
развием и  изградим у  детето умствено действие,е необходимо предварително  да го  
формираме като външно действие ( детето без „нагледен” модел на художественото и 
информационно съдържание на музикалното произведение   все още не може да декодира 
самостоятелно  звучащата интонация).  
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    В методиката на музикалното възпитание Бурдева представя  педагогическата си  
технология за слушане на музика.Според нея за по-висока резултатност  в дейността 
„слушане на музика”, тя трябва да бъде предшествана от определени  похвати ,които 
формират предварителна нагласа.Тя ще осигури  по-устойчив,систематичен  и целенасочен 
характер на музикалните действия. 
    Точно с тази изпреварваща функция на нагласата започва формирането на умението за 
възприемане на  музиката с разбиране.  Създаване на емоционална атмосфера, чрез 
прилагане на игрови похвати ,които предхождат възприемането на музика  и постепенното 
въвеждане на децата в   характера на музикалното произведение. 
      Предложените в технологията на Бурдева педагогически похвати намериха удачно 
приложение в нашите музикални занятия.Считаме за удачно да предложим някои от тях по 
долу: 
 -куклен етюд или театър „на маса”се представя в стилизиран вид характеристиката на 
познат приказен герой,за когото „музиката разказва”; 
- гатанки,стихотворения,илюстрации,приказки,разказчета; 
 -готовност за слушане на музика учителят може да създаде поставяйки децата в различни 
познавателни ситуации ,провокиращи съревнователни, социални  и други мотиви; 
-ситуация,стимулираща ,осъзнаването на значимостта от усвояването на съответно умение – 
в случая умението да се изслушва внимателно  цялата творба . 
       Друг метод ,който често  прилагаме в нашата музикално педагогическа практика е 
метода на нагледността   - той активизира и ускорява   процеса на музикалното възприятие.     
       В съвременните условия можем да обогатим този метод с демонстрации на 
художественото съдържание на музикалната пиеса с помощта на разнообразни 
аудиовизуални средства (мултимедия,интерактивна дъска и др.) Онагледяването се явява 
носител на допълнителна информация за музиката и затова то не се свър зва само с 
предметните образи (играчки,кукли,художествени картини). При  децата на възраст от 3-
7год., нагледността следва да тълкуваме и като  използване на словесни ”картини” от 
преподавателя по музика,които ще засилят емоционалните  преживявания на децата при 
опознаването на музиката. 
          При възприемането на музика децата проявяват спонтанни двигателни реакции, някои 
от които са незабележими. Това са вътрешни моторни реакции на организма, които 
отразяват ритъма,темпото,височината на мелодията чрез движения на гласните връзки. 
Често децата проявяват  и други реакции като тактуване, тананикане,клатене на тялото или 
главата. 
         Всяко възприемане на музиката е активен процес,  в който освен слушане, провокира 
извършване на разнообразни движения, в резултат се възприема и  развива слухово-
двигателния процес при децата като се движат  на звучаща музика. 
         Така  се създава  възможност  те „да влязат” в музикалния образ и да действат във 
въображаемата ситуация. Децата реагират и асимилират подсъзнателно  динамичните 
промени като силно-тихо и темпови промени като бързо – бавно. С помощта на музикално-
подвижни игри  като „Мечо и малките мечета”, се развива усета за отчитане на 
динамичните контрасти, както и  метроритмичния усет за контрастните темпа с 
демонстрация на друга музикално-подвижна игра „Спи сиво зайче”. 
         Друга задача на музикалния педагог е да  създаде условия за формиране  и развитие на  
музикално-слуховите представи у децата. За тази цел ние  използваме разнообразен 
репертоар, който включва ярки и леки инструментални пиеси, най-често свързани с  
приказни герои, с различни животни, годишните времена , развиващи музикално-образното 
мислене. 
          Едни от най-често използваните пиеси за развиване на музикално -слуховите 
представи са  тези с програмно съдържание като  програмните пиеси по приказки  
(напр.клавирен цикъл „Андерсенови приказки”, включващ пиесите ”Трите прасенца” от 
С.Борткиевич;„Червената шапчица”, ”Кого срещнала житената питка от  Г.Левкодимов). 
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         Друга част от прилагания в практиката репертоар са пиеси,в които са  налице елементи 
на  изобразителност в музиката, които предизвикват у децата конкретни представи, 
свързани с природните  звуци („Годишните времена” А.Вивалди -  четири сезона, 
представени от четири принца с приказни елементи ).  
       За целта прилагаме и   подходящи  инструментални пиеси за животни ,чиито програмни 
названия насочват музикалното възприятие ( цикъл „Карнавал на животните” К.Сен-Санс- 
„Кокошки и петли”, „Дългоухи личности”, „Слон”, „Птичи хор”,”Лъв” и др.) 
       Някои от пиеските предизвикват различни асоциации,  възникващи   под влияние на 
заглавието или звукоподражателни интонации, („Баба Меца на разходка” и „Скарали се две 
петлета” от Ал.Райчев, „Влак” и „Оловни войници” от П. Хаджиев и др.) 
      Според Бурдева „В този род творби малките слушатели могат „да чуят и видят” 
гласовете, звуците, стъпките, движения, характерни за различните животни – герои. 
Звукоподражателните и звукоизобразителните интонации ангажират непосредствено 
вниманието на децата.”(Burdeva,2012) 
       За да се   развият музикално-слуховите представи на децата е необходимо 
преподавателя  да подбере музикални образци  от различни достъпни  жанрове – валс, 
марш, приспивна песен, а също и от фолклора  хора и ръченици .  
       По наше мнение преподавателите по музика в детска градина следва да приложат в тази 
дейност разнообразни по характер, темпо и настроение достъпни  музикални образци, което 
ще оформи в по-пълна степен музикално-слуховите представи и асоциативното мислене на 
малките слушатели. 
      Чрез дейността възприемане на музика в детската градина  сме  поставили задачата да 
открием на децата богатия и многообразен свят на музиката и от ранна възраст да 
формираме слушателската им музикална култура и естетически вкус. 
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